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Sub sannul dorinței comune de intârire a
romano-eglptene, ta interesai reciproc, al cauzei păcii

ii colaborării internaționale
IA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE EGIPT, 

MOHAMED HOSNI MUBARAK, A I.IECiI AT. 
ÎMPREUNĂ II DOAMNA SUZANNE MUBARAK, 
0 VIZITĂ DE PRIETENIE IN TARA NOASTRĂ

Anul LII Nr. 12 690

Exprimînd hotărirea fermă a oamenilor de știință de a dezvolta continuu

activitatea de cercetare, de a ridica întreaga muncă de creație

tehnico-științifică la un nivel calitativ superior, ieri s-a încheiat

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL
PENTRU STIINTĂ SI TEHNOLOGIE

9 țț

Sosirea in Capitală

și simtă' 
ale tutu- 
in dome'

(Continuare in pag. a V-a)

in prezi- 
au luat loc tovarășa Elena 

tovarășii Constantin 
Emil Bobu, Ion 

Ion Dincă. Ludovic 
Petre Lupu. Paul 
Constantin Olteanu, 

Oprea. Gheorghe 
Ion Pățan, Dumitru 

Gheorghe Rădulescu, 
Ion

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat, vineri, 10 iunie, la lu- 
crările Plenarei Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh- 

' nologie.
'! împreună cu conducătorul 

partidului și statului, 
diu
Ceaușescu, 
Dăscălescu, 
Coman, 
Fazekas, 
N icul eseu, 
Gheorghe 
Pană, 
Popescu, 
Ilie Verdet. Ștefan Voitec. 
Ursu, precum și Mihail Florescu. 
Emilian Dobrescu, miniștri 
secretari de stat, și Valeriu 
Ceoceonică, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.
. La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întim- 
pinați de participant! cu pu
ternice aplauze, cu cele mai 
calde sentimente de stimă și 
prețuire.

La lucrări au participat mem
brii Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, conducă
tori ai unor institute centrale de 
cercetări, specialiști din unități 
de cercetare și proiectare, cadre 
universitare.

Au luat parte, ca invitați, 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului.

La reluarea lucrărilor, tova
rășul Ion Ursu, ■' membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, a spus :

„Stimați tovarăși,
Exprimînd gindurile 

mintele celor de față, 
ror celor ce muncesc 
niul cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic . in patria

NICOLAE CEAUȘESCU

La invitația . tovarasului N icolae
Ceaușeșcu. președtn'lele Repi.iblicii
.Socialiste1 România. și a iov.ară șei.
Elena ■ Ceaușescu, viifieri a so<sit la
București președintele Repiiblicii
‘Arabe Egipt. . Mohamed Hosni Mu-
barak. care, im preuna cu dolamna
Suzanne Mubarak. efectueaza o
■scurtă vizită de prie; tenie in țara
noastră...............

Noua intîlnire dinți 
României și - ■ Egiptulu 
eveniment politic de 

. tate /in bogata cror

*e conduc 
i constitui 
mare inse 

lică a "eb
ie un
ițiilor

tradiționale de prietenie și cc) la bo-
rare existente, intre cele două 1lări Șl
popoare. Dialogul la cel mai îri^lt
nivel româno-egipteă n reprezi:ntă o
mărturie a voinței celor două state

&‘de a promova raporturi tot mai
strinse intre ele. cle a-și aduce o

oniripune .acru 
ilor probleme 
lirea. • la - cauza

/a ia; rezolvarea‘ ma- 
căre confruntă orile* 

păcii . și - cblâbb’rarii-
n terna tio riale.
Ceremonia sosiri i oaspeților egip-

eni a avut loc pc! âerbportul inter-
ia tio na i Otopen mpodobit; sărbăto-
eșțe., Pe fațad;a . aerogării se aflau
lortretele președinților Nicolae
Ceaușescu și’ Moh-2imbdJHosni' Muba-
ak, încadrate cu drapelele3 de stat
le. României și 1Egiptului. Pe mări
iancarte' erau inși3i’ise 'în -limbile
omână și arabi rărite : .,13un venit
n Republica’ S<icialistă România
Excelenței Sale domnului Mohamed
losni Mubarâk >reședințele Repu-
ilicit Arabe Ee;ipt !“ și '..Sii se clez-
ol te relațiile cle ("Ooperâre pe mui
inie planuri iritre Republi ca Socia-
istă România și Republicii Araba

Stimați tovarăși,
Plenara, Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie a 
analizat pe larg activitatea în do
meniul cercetării științifice și teh
nologice și a stabilit direcțiile ac
tivității in perioada următoare, în 
vederea realizării obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII-lea și de 
Conferința Națională ale partidu
lui — trecerea la un nou stadiu 
de dezvoltare și realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții.

Plenara Consiliului Național 
pentru Știința și Tehnologie co
incide cu împlinirea a 35 de ani 
de la înfăptuirea actului revolu
ționar al naționalizării mijloacelor 
de producție,, care a constituit, de 
fapt, momentul trecerii la lichida
rea orânduirii burghezo-moșierești 
și la făurirea societății socialiste 
în România. Acum, la 35 de ani de 
la acest act revoluționar, putem 
afirma cu îndreptățită mîndrie că 
viața, realitatea au demonstrat cu 
putere forța creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului popor, care, 
stăpîn pe destinele sale, și-a făurit 
și își făurește în mod liber și con
știent viitorul său de bunăstare și 
fericire. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In această perioadă istorică 
scurtă, România a cunoscut puter
nice transformări revoluționare. 
In primul rînd, s-au dezvoltat pu
ternic forțele de producție, pe 
baza proprietății socialiste și coo
peratiste, a proprietății întregului 
popor, care constituie chezășia în
făptuirii cu succes a tuturor pro
gramelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei noastre.

Această dezvoltare se reflectă în 
creșterea producției industriale de 
peste 50 de ori, a producției chi
mice de aproape 200 de ori, în dez
voltarea puternică a metalurgiei, a 

energiei, a construcțiilor de ma
șini, în. realizarea" unor mașini și 
utilaje care satisfac pe deplin ne
cesitățile țării și asigură și un ex
port important de produse pe care 
înainte le importam în întregime.

Aceste mărețe realizări în dez
voltarea forțelor de producție au 
dus la creșterea bogăției naționale, 
a venitului național, la ridicarea 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al poporului 
nostru. Putem afirma acum, la a 
35-a aniversare de la afcest act re
voluționar, că orînduirea noastră 
socialistă,, poporul nostru și-au de
monstrat forță și capacitatea de a 
realiza o dezvoltare puternică a 
societății noastre/de a asigura în
tregii națiuni un loc. tot mai demn 
în rinduL națiunilor egale și libere 
ale lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite). ,

In primii doi ani al actualului 
cincinal 1981—1985, economia ro
mânească a continuat să se dez
volte, deși într-un ritm mai mic 
decît prevederile planului. Am 
analizat pe larg aceste probleme 
la Conferința Națională — și pu
tem spune că, în această perioadă, 
au fost depășite o serie de greu
tăți, determinate atît de criza eco
nomică mondială, care s^ reflectă, 
într-o măsură sau alta, in toate 
țările — deci și în România — cît 
și de unele contradicții apărute 
în dezvoltarea economico-socială. 
Printre acestea, aș menționa, și în 
acest cadru, o anumită rămînere 
în urmă a dezvoltării bazei ener
getice și de materii prime; și — 
fiind la plenara cercetării și teh
nologiei — și o anumită rămînere 
în urmă în .realizarea, în domeniul 
cercetării, a programelor de creare 
de noi materiale, de noi produse 
cu caracteristici superioare.

Am acționat, în primii doi ani, 
în direcția depășirii acestor con
tradicții și am obținut o serie de 
rezultate pozitive. Aceasta a creat 
condițiile necesare ca, în primele 
cinci luni ale acestui an, producția 

industrială să fie realizată cu o de
pășire de cîteva miliarde lei și să 
existe premisele necesare îndepli
nirii, pe întregul an, a producției 
industriale cu o depășire de cel 
puțin 12 miliarde lei — punind în 
acest fel baza trainică a înfăptui
rii in bune condiții a prevederilor 
întregului cincinal.

De asemenea, atît în primii doi 
ani, cît și în cele cinci luni ale 
anului 1983, s-au obținut realizări 
importante și in agricultură, ra
mură de bază a economiei națio
nale. Am vorbit despre toate aces
tea la consfătuirea de lucru de la 
Comitetul Central, la Plenara co
mună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din Industrie și 
a Consiliului Național al Agricul
turii. De aceea nu voi insista asu
pra acestor probleme.

La toate realizările, din perioada 
construcției socialiste, și din ulti
mii doi ani și jumătate, cercetarea 
științifică și tehnologică a adus o 
contribuție de mare însemnătate 
în multe domenii hotărâtoare pen
tru mersul nostru înainte. Așa cum 
s-a subliniat în cursul discuțiilor, 
în toate sectoarele s-a desfășurat 
o activitate intensă pentru reali
zarea programelor de cercetare și 
introducere în producție a cuce
ririlor științei și tehnologiei mo
derne. Și, într-adevăr, avem în 
toate domeniile rezultate bune, 
le-ați menționat aici. Am putut 
constata unele dintre acestea și in 
cursul vizitelor de ieri in unele 
institute de cercetare din domeniul 
chimiei, aviației, motoarelor și 
electronicii, precum și în vizitele 
anterioare în alte institute. Dar 
trebuie să spunem deschis că po
tențialul de care dispune cerceta
rea noastră nu este încă folosit așa 
cum ar trebui, că, față de realiză
rile foarte importante obținute 
pînă acum, sînt încă mari posibi
lități, în toate domeniile de acti
vitate, pentru a soluționa într-un 
timp mult mai scurt și cu rezul
tate deosebite programele stabili

te de Congresul al XII-lea și de 
Conferința Națională.

Pe baza rezultatelor de1 pînă 
acum, se poate afirma cu deplin 
temei că fără unirea tuturor for; 
țelor de cercetare nu am fi putut 
soluționa la timp și la nivel tehnic 
corespunzător problemele com
plexe ale dezvoltării economico- 
sociale. Industria modernă, reali
zările din agricultură, din alte sec
toare sînt, desigur, rezultatul 
nemijlocit al activității generale a 
întregului nostru popor — al cla
sei noastre muncitoare, clasa con
ducătoare a societății — dar și al 
activității directe, nemijlocite a 
cercetării științifice, care a deter
minat aceste mari împliniri la ni
vel tehnic și științific mondial. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Pe bâza faptelor, putem afirma 
că viața demonstrează cu putere 
că știința reprezintă un factor de 
însemnătate hotărîtoare pentru în
făptuirea cu succes a socialismului 
și comunismului în România, pen
tru dezvoltarea economico-socială, 
pentru asigurarea bunăstării și fe
ricirii poporului, a independenței 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în cursul vizitei de ieri am dis
cutat o serie de probleme privind 
măsurile în vederea aplicării în 
practică a rezultatelor obținute 
pînă acum în activitatea de cerce
tare, a programelor de viitor pe 
care le avem în acest domeniu. Do
resc să menționez din nou că 
multe din rezultatele cercetării 
românești sînt la nivelul celor mai 
bune pe plan mondial. Dispunem 
astăzi de o puternică bază de cer
cetare științifică și tehnologică. 
Am realizat o puternică rețea de 
institute și centre de cercetare, în 
toate sectoarele, dotate cu instala
ții și aparatură modernă. Mai pre
sus de toate, dispunem de un pu
ternic corp de cercetători, de oa
meni de știință cu o înaltă pregă-
(Continuare în pag. a III-a)

Convorbiri intre președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele

Mohamed Hosni Mubarak
Vineri dupâ-amiază au avut loc la 

Sna.gov convorbiri între președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul. Nicolae'Ceaușescu. și președin
tele -Republicii Arabe Egipt, Moha
med .Hosni Mubarak.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hosni Mubarak și-au 
exprimat satisfacția de a se reînt'ilni 
și a ..continua tradiționalul dialog la 
'nivel. înalt româno-egiptean, care s-a 
soldat, de fiecarș dată, cu hotăriri 
de o deosebită însemnătate pentru 
continua dezvoltare â relațiilor de 
prietenie. și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre. Cei doi șefi de 
stat și-au manifestat încrederea că 
înțelegerile la care se va ajunge și cu 
prilejul acestei vizite vor da noi im
pulsuri conlucrării dintre România și 
Egipt pe planzbilateral, precum și in 
sfera vieții internaționale.

în cadrul convorbirilor, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak au relevat, cu satis
facție. faptul că raporturile tradițio (Continuare in pag. a II-a)

nale de prietenie și colaborare româ- 
no-egiptene — pe plan politic, eco
nomic. ;cultural, tehnico-științific și in 
alte domenii — cunosc o dezvoltare 
continuă, in conformitate cu înțele
gerile și acordurile stabilite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt dintre 
cele două țări. A fost manifestată- 
voința ambelor state de a extinde și 
aprofunda aceste raporturi, de a va
lorifica largile posibilități de coope
rare pe care le oferă economiile 
României și Egiptului. în avantajul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii inter
naționale.

în cadrul schimbului de vederi în 
probleme internaționale actuale, cei 
doi șefi de stat au acordat o atenție 
deosebită situației din Orientul 
Mijlociu. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hosni Mu
barak. au relevat că perpetuarea'con
flictului in această regiune reclamă 
intensificarea acțiunilor politice și 

Egipt, in interesul popoarelor român 
și egiptean prietene, al cauzei păcii, 
securității--și -colaborării in întreaga 
lume !•*

In . întâmpinarea inalților oaspeți 
au sosit tovarășul Nicblae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ce.aușeseu.

Se aflau, de asemenea, prezențl 
tovarășii : Constantin Dăscălescu. 
Gheorghe Oprea, • Gheorghe Pană, 
Constantin Olteanu. Suzana Gadea, 
Ana Mureșan. miniștri, generali, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Mohamed Wafik 
Hosny. ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la Bucureșți. și membri 
ai ambasadei.
. Erau prezenți. șefi de misiuni di
plomatice din unele țări africane.
(Continuare în pag. a II-a)

diplomatice pentru realizarea unei 
reglementări globale, juste și dura
bile a problemelor din zonă, pentru 
statornicirea Unei ■ păci trainice, ba
zate pe retragerea Israelului din te
ritoriile 1 arabe ocupate în urma răz
boiului. din 1967. pe recunoașterea 
drepturilor 'inalienabile ale poporului 
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea dnui stat palesti
nian independent, pe instaurarea în 
Orientul Mijlociu a unor relații care 
să asigure, conviețuirea pașnică a tu
turor statelor din zonă. în această 
ordine de idei s-a relevat că se impune 
șă .se treacă, chiar In aceșt an. la tra
tative de pace intre părțile direct in
teresate, inclusiv cu participarea Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. într-un cadru organizatoric adec
vat" și • lă care să fie discutate toate 
propunerile de pace formulate de 
părțile aflate in conflict.

Sna.gov
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE EGIPT, MOHAMED HOSNI MUBARAK

La sosire, pe aeroportul Internațional Otopeni

Convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Hosni Mubarak

(Urmare din pag. I)

ț A fost subliniată necesitatea de a 
i se depune toate eforturile pentru a 

ee ajunge, la retragerea neîntîrziată 
a- Israelului din Liban., pentru res
pectarea; integrității și suverșipității 

; Libanpljțu ceea ce ar.'ăjypa'p/in^ji’bh- 
î . ță pozitivă asupra ansamblului si- 
; tuației din Orientul Mijlociu.
' în acest cadru, președintele Hosni 

Mubarak a dat o înaltă apreciere po-
| ziției principiale, constructive a

(Urmare din pag. I)

precum și ambasadorul R. S. F. Iu
goslavia la București, Milos Me- 
lovski.

Ora 16,30. Aeronava cu care a că
lătorit oaspetele egiptean a aterizat. 
. La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu salută cu cordia
litate pe președintele Mohamed 
Hosni Mubarak. Cei doi șefi de stat 
și-au strins îndelung mîinile, s-au 
îmbrățișat cu prietenie. Tovarășa 
Elena Ceaușescu a urat, la rîndul

Vineri seara s-a încheiat scurta 
Vizită de prietenie efectuată in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu. de pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, și doamna 
Suzanne Mubarak.

Actualul dialog la cel mai înalt 
nivel româno-egiptean de la Bucu
rești reprezintă o contribuție remar
cabilă la continua adîncire a rela
țiilor de strînsă prietenie si conlu
crare dintre cele două țări, in intere
sul și spre binele popoarelor român 
și egiptean, al cauzei generale a 
păcii, respectului independenței na
ționale. destinderii, progresului șl 
cooperării în întreaga lume.

Solemnitatea plecării înalților 
oaspeți egipteni a avut loc pe ae
roportul internațional Otopeni. unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re

In timpul dineului oferit in onoarea oaspeților egipteni

României față de criza din Orientul 
Mijlociu, eforturilor permanente ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu în
dreptate spre instaurarea unei păci 
globale, juste și durabile în această 

.. parte a lumii.
A fost, subliniată importanța pe 

care România și Egiptul o acordă în
tăririi păcii, colaborării și securității 
internaționale, reglementării conflic
telor dintre state exclusiv pe cala 
pașnică, prin negocieri, excluderii

Sosirea
său, un călduros bun sosit în țara 
noastră președintelui Republicii 
Arabe Egipt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au adre
sat. de asemenea, urări de bun ve
nit doamnei Suzanne Mubarak.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt este însoțit in vizita în țara 
noastră de Kamal Hassan Aii, Vice
prim-ministru și ministru al aface
rilor externe, Ezzedine Mokhtar, 
ministru, secretarul general al pre- 

Plecarea din Capitală
publicii Arabe Egipt. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele, pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și" Mo
hamed Hosni Mubarak. încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte, in limbile română 
și arabă, erau înscrise urările : 
„Trăiască pacea, prietenia și colabo
rarea între toate popoarele lumii 1“ 
și ..Să se dezvolte relațiile de coope
rare pe multiple planuri intre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, in interesul popoarelor 
român și egiptean prietene, al cauzei 
păcii, securității și colaborării in 
întreaga lume !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Mu
barak. tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Suzanne Mubarak au sosit 
împreună Ia aeroport. Pe aeroport 
se aflau tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Constantin Olteanu, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, mi

forței și amenințării cu forța din 
viața internațională.

★
în cursul serii, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dineu in 
onoarea președintelui Hosni-Mubarak 
și a soției Sale, ■ Suzanne Mubarâk.

Au participat Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, și Kamal Hassan AU, viceprim- 
ministru al guvernului și ministrul 
afacerilor externe al R. A. Egipt.

în Capitală
ședințiel, dr. Osama El Baz, amba
sador, șeful de cabinet al președin
telui pentru probleme politice, 
prim-subsecretar de stat la Ministe-^ 
rul Afacerilor Externe, de consilieri 
și experți,

O gardă de onoare aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Arabe Egipt și RepubUcii So
cialiste România. .

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au trecut 
in revistă garda de onoare.

niștri, generali, alte persoane oficia
le. Erau prezgnti ambasadorul Egip
tului la București. Mohamed Wafik 
Hosny. și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Arabe • Egipt și Re
publicii Socialiste România.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au trecut 
in revistă garda de onoare.

în continuare, președintele Repu
blicii Arabe Egipt. Mohamed Hosni 
Mubarak, si-a luat rămas bun de 
la oficialitățile române prezente pe 
aeroport. ,

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la persoanele oficia
le egiptene care l-au însoțit pe 
șeful statului egiptean în tara noas
tră : Kamal Hassan Aii. viceprim- 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne. Ezzeditne Mokhtar. ministru, 
secretarul general al președinției, 
dr. Osama El Baz. ambasador, șeful 

în timpul dineului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak au toastat pentfru 
progresul și prosperitatea popoare
lor român și egiptean, pentru con
tinua întărire si dezvoltare a prie- 

■ teniei' tradiționale româno-egiptene, 
a colaborării multilaterale dintre 
cele două țări, pentru pace, secu
ritate si înțelegere internațională.

Convorbirile și dineul s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. de stimă și înțelegere reciprocă.

Pionieri au oferit buchete de flori 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei 
Suzanne Mubarak. Buchete de flori 
le-au fost oferite și de copii ai mem
brilor Ambasadei Egiptului Ia Bucu
rești.

După ceremonia sosirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed .Hosni Mubarak, to
varășa Elena Ceaușescu și doamna 
Suzanne Mubarak au părăsit aero
portul, îndreptîndu-se spre Snagov.

de cabinet al președintelui pentru 
probleme politice, prim-subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak și-au strins cu căl
dură miinile, s-au îmbrățișat. Tova
rășa Elena Ceaușescu adresează, la 
rindul său, cuvinte de rămas bun 
șefului statului egiptean.

Cu aceeași cordialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas bun de 
la doamna Suzanne Mubarak.

Un grup de pionieri au ■ oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Suzanne 
Mubarak buchete de flori.

în ambianța de caldă prietenie in 
care s-a desfășurat ceremonia ple
cării oaspeților egipteni, aeronava 
prezidențială decolează la ora 21,15, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Moment de la ceremonia plecării din țara noastră a președintelui R.A. Egipt

ÎNTÎLNIRE DE LUCRU
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a avut 
o întilnire de lucru cu Kamal Hassan 
Aii. viceprim-ministru și ministrul 
afacerilor externe al R. A. Egipt.

Cu acest prilej au fost abordate., 

în spiritul înțelegerilor și acorduri
lor convenite la nivel inalt. aspecte 
concrete ale intensificării relațiilor 
româno-egiptene. Au fost stabilite 
noi acțiuni de colaborare bilaterală 
în domeniile economic și tehnicO- 
stiințific, al conlucrării în produc

ție. precum și al schimburilor co
merciale.

Au participat Aurel Duma, mi
nistru secretar d<" stat Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, și Mohamed 
Wafik Hosny. ambasadorul Egiptu
lui la București.
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tire științifică și tehnică. S-a reali
zat o puternică integrare a științei 
cu învățămîntul și producția. Pe 
această bază s-au obținut și re
marcabilele realizări în domeniul 
științei și tehnologiei.

Se poate deci afirma că dispu
nem astăzi de tot ce este necesar 
pentru a cerceta și rezolva cele mai 
complexe probleme științifice și 
tehnologice. Dealtfel, programele 
pe care le avem în toate dome
niile — inclusiv în sectoarele cele 
mai moderne — demonstrează cu 
putere aceasta. Pentru toate rezul
tatele obținute și contribuția de 
mare valoare la întreaga dezvol
tare economico-socială, adresez, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, oamenilor de știință, tu
turor oamenilor muncii din cerce
tare cele mai calde felicitări și 
urări de noi și' noi succese. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Stimați tovarăși,
Analizînd stadiul de dezvoltare 

al societății socialiste românești, 
Conferința Națională a partidului 
a adoptat o serie de programe și 
hotărîri privind realizarea obiecti-' 
velor strategice trasate de Con
gresul al XII-lea și a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea patriei spre comunism. De
altfel, actualul cincinal are un- rol 
de importanță hotărîtoare în în
făptuirea Programului partidului. 
De aceea este necesar șă concen
trăm toate -forțele și să acționăm 
cu întreaga hotărîre pentru reali
zarea în bune condiții a prevede
rilor planului cincinal, în toate 
sectoarele de activitate.

în centrul activității economico- 
sociale se află creșterea mai pu
ternică a bazei energetice și de 
materii prime, trecerea de la dez
voltarea extensivă la cea intensivă 
în industrie, accentuarea progresu
lui susținut al agriculturii și reali
zarea noii revoluții agrare.

Un obiectiv -important al între
gii activități este realizarea unei 
noi calități- a muncii și vieții, ac
centuarea și dezvoltarea, pe o bază 
superioară, a revoluției tehnico- 
științifice în România. în acest ca
dru, oamenilor de știință, cercetă
rii științifice și tehnologice le re
vin răspunderi de mare importan
ță, care necesită concentrarea tu
turor forțelor de cercetare, învăță— 
mînt și producție într-un tot uni
tar, în vederea realizării tuturor 
programelor din fiecare domeniu 
ide activitate.

în sectorul energetic, odată cu 
creșterea producției. de cărbune, 
petrol, gaze, cu folosirea întregu
lui potențial hidroenergetic, tre
buie intensificată cercetarea noilor 
surse de energie și elaborate noi 
tehnologii care să ducă la reduce
rea consumului de combustibil, și 
energie. Acordînd atenția cores

punzătoare tuturor surselor clasice 
și noi de energie, aș menționa în 
mod deosebit necesitatea formării 
unor colective mai puternice pen
tru energia viitorului — energia 
solară, a hidrogenului și chiar a 
biomasei — avînd în vedere că ac
tualele resurse de energie, după 
aprecierile generale mondiale, nu 
vor asigura decît încă cîțiva zeci 
de ani necesarul omenirii. De 
aceea, preocupîndu-ne de soluțio
narea problemelor actuale, de rea
lizarea programului de indepen
dență energetică în următorii ani, 
trebuie să ne ocupăm foarte in
tens și șă ne angajăm serios în 
realizarea cercetărilor în dome
niile de viitor ale energiei.

O atenție deosebită trebuie acor
dată dezvoltării mai puternice a 
bazei de materii prime. Este ne
cesar să fie intensificată activita
tea geologică și de valorificare a 
tuturor minereurilor și substanțe
lor utile, chiar cu un conținut mai 
sărac. în acest scop, se impune or
ganizarea unor colective complexe, 
multidisciplinare, pentru elabora
rea celor măi bune și economice 
tehnologii de valorificare a sub
stanțelor utile.

în această privință, se impune 
să se pună capăt unor practici de 
pînă acum, de a desfășura unele 
activități de cercetare ani și ani de 
zile, cîteddată zeci de ani, fără 
nici un rezultat? Or, problema care 
se pune este să rezolvăm proble
mele rapid, nu în ani. Un program, 
practic, trebuie să fie complet în
cheiat în 2—3 ani maximum. Rit
mul de dezvoltare economico- 
socială, de dezvoltare a științei în 
general, al cunoașterii umane este 
a'tît de rapid încît trebuie să lichi
dăm vechea mentalitate de a în
cepe o cercetare care să o continue 
și copiii, și nepoții. Vor avea și 
ei că să cerceteze și ce să facă, 
tbvarăși! Știința nu se încheie aici 
— și niciodată nimeni nu va putea 
spune că a descoperit totul ; în 
permanență vor fi noi și noi do
menii. Cu cît vom pătrunde mai 
adînc în tainele naturii și univer
sului, cu atît se vor lărgi orizontul 
cunoașterii, posibilitățile de noi și 
noi descoperiri. Așa că apucați-vă 
cu curaj și soluționați rapid pro
blemele! Aceasta este în folosul și 
al generației noastre, și ai genera
țiilor viitoare! (Aplauze puternice).

Legat de producerea materiale
lor și de asigurarea bazei materia
le, se impun acțiuni mai hotărîte 
în domeniul cercetării chimice, 
pentru realizarea de noi materiale, 
cu caracteristici superioare, pentru 
foarte multe sectoare de activitate. 
Și ceea ce am constatat în cursul 
vizitei, ceea ce s-a realizat pînă 
acum la noi în țară și pe plan 
mondial demonstrează că chimia 
are o mare importanță și un rol 
hotărîtor în' soluționarea și asigu
rarea economiei naționale cu o 
serie de materiale cu caracteristici 
superioare, înlocuitori ai materia
lelor clasice. De asemenea, se im
pun sarcini mari în domeniul me
talurgiei — care a realizat multe, 
dar mai are încă multe de făcut — 
al materialelor de construcții și 

altor sectoare producătoare de în
locuitori de materii prime și ma
teriale.

în același timp, în conformitate 
cu programele stabilite, trebuie ac
ționat cu toată hotărîrea în vede
rea reducerii consumurilor mate
riale, recuperării și refolosirii ma
terialelor și pieselor. Așa cum am 
menționat și recent, pe această 
cale putem să acoperim, în unele 
ramuri, peste 50 la sută din nece
sarul de materii prime. Este, de 
asemenea, necesar să se treacă la 
elaborarea de noi tehnologii co
respunzătoare pentru valorificarea 
acestor materiale și generalizarea 
celor existente. Și în acest dome
niu avem o rămînere în urmă 
foarte serioasă și trebuie rapid, în 
următorii doi ani, să lichidăm 
această rămînere în urmă.

în general, se impune concen
trarea activității de cercetare și în 
direcția valorificării superioare a 
materiilor prime și a materialelor, 
obținerea dintr-o tonă, dintr-o 
unitate de produs a unor produse 
cu caracteristici superioare și cu o 
valoare de cîteva ori mai mare — 
la unele — decît cea existentă.

O atenție deosebită este necesar 
să se acorde calității și nivelului 
tehnic al producției. Produsele ro
mânești, din toate domeniile, tre
buie să fie competitive cu cele.mai 
bune' produsesimilare pe plan 
mondial, să poată satisface atît 
necesitățile economiei naționale, 
ale oamenilor muncii, cît și să fie 
exportate în condiții de maximă 
eficiență economică.

Cercetarea științifică și tehnolo
gică trebuie să-și facă un titlu de 
onoare din realizarea unor produ
se și mașini la cel mai înalt nivel 
calitativ și tehnic. Așa cum am 
menționat, avem bune rezultate în 
toate sectoarele ; dar nu trebuie să 
ne mulțumim — și nu ne putem 
mulțumi — cu ceea ce am reali
zat pînă acum. Și în cursul vizitei 
de ieri a reieșit că avem unele 
produse cu caracteristici chiar mai 
bune decît unele ce se găsesc pe 
plan mondial ; dar a reieșit că 
avem și posibilități, și capacitate 
— și că trebuie să ne concentrăm 
atenția pentru a realiza mult mai 
mult în acest domeniu.

Trecerea la un nou stadiu de 
dezvoltare a patriei noastre impu
ne realizarea unei noi calități și în 
domeniul creșterii mai puternice 
a productivității muncii sociale. 
Se elaborează un program special, 
care va fi în curînd dat publici
tății, în privința creșterii produc
tivității muncii, a dublării ei in 
următorii cîțiva ani. Aceasta pune 
sarcini deosebit de mari și în fața 
cercetării din toate domeniile. 
Vrem să realizăm creșterea pro
ductivității muncii pe baza intro
ducerii mijloacelor moderne în 
toate domeniile — a automatizării, 
a electronizării, a robotizării unor 
sectoare de activitate. Dorim însă 
să realizăm aceasta pe o bază 
nouă, care să elibereze forța de 
muncă din sectoarele unde intro
ducem metodele noi de muncă și 
de conducere a activității de pro

ducție, și să o folosim în alte do
menii, în alte sectoare.

Noi avem obligația să facem to
tul pentru a realiza, într-o perioa
dă scurtă, o asemenea productivi
tate a muncii încît să fie cel puțin 
egală cu cea realizată în cele mai 
dezvoltate țări din lume. Aici este 
vorba de tehnologii noi, de mașini 
și utilaje noi, de aparatură de pre
cizie, de măsură și control, de mij
loace de conducere a proceselor 
tehnologice, a întregii activități. 
Aceasta deschide un vast cîmp de 
activitate creatoare pentru oame
nii de cercetare, din toate dome
niile, pentru că trebuie să pornim, 
în viitor, de la faptul că atunci 
cînd se elaborează o tehnologie, 
un produs nou, este necesar să 
avem în vedere și ce materiale 
vom consuma pentru acest produs, 
ce energie și ce forță de muncă 
vom consuma.

Cercetarea nu trebuie să-și pro
pună numai de a realiza un pro
dus sau altul, o mașină sau alta ; 
ea trebuie să urmărească și să știe 
și care vor fi efectele în producție, 
din toate punctele de vedere. Noi 
avem, dealtfel, și o lege în, care 
se prevede că nu se poate pune în 
producție nimic ceea ce nu reali
zează un consum mai mic de ma
teriale și de energie, ceea ce 'nu 
asigură o reducere a consumurilor 
generale de materiale și o creștere 
a productivității muncii.. Trebuie 
să analizăm foarte temeinic, cînd 
ne apucăm de realizarea unui pro
dus nou, toate implicațiile mate
riale, economice, umane. în acest 
spirit, înfăptuirea programului de 
creștere a productivității muncii 
pune în fața cercetării sarcini de 
o mare însemnătate — și trebuie 
să facem totul pentru ca cerceta
rea să se achite de această înda
torire de importanță hotărîtoare 
pentru dezvoltarea societății noas
tre socialiste.

înfăptuirea programului de dez
voltare mai puternică a forțelor de 
producție, a bazei tehnico-mate- 
riale pentru edificarea societății 
comuniste, de ridicare a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului presupune o creștere mai 
puternică a rentabilității și eficien
ței economice^ Cercetarea științifi
că trebuie să ’ urmărească perma
nent ca aplicarea rezultateloi- cer
cetării, a noilor tehnologii să ducă 
— repet — la reducerea consumu
rilor și la creșterea rentabilității și 
eficienței economice.

în general, este necesar ca acti
vitatea de cercetare să se angajeze 
cu toate forțele în realizarea tu
turor programelor privind dezvol
tarea economico-socială a patriei 
noastre. Nu există domeniu în care 
știința să nu aibă un rol important 
în realizarea progresului general 
al țării, în ridicarea gradului de 
civilizație materială și spirituală a 
patriei noastre socialiste. Făurirea 
socialismului și comunismului nu 
se poate realiza decît pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne și, în acest sens, 
știința românească trebuie să lu
creze într-un spirit i:evoluționar, 
să se ridice la nivelul cerințelor 
puse de Programul partidului pri
vind făurirea comunismului în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Deoarece la plenara Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie s-au discutat pe larg proble
mele cercetării din toate sectoare
le, nu voi mai insista asupra aces
tora. Consider că este necesar ca 
C.N.Ș.T.-ul, planificarea, aprovi
zionarea și ministerele să acorde o 
mai mare atenție bunei organizări 
a activității, în vederea soluționă
rii mai rapide și introducerii în 
producție a noilor produse și teh
nologii. Am constatat .și .ieri, la 
toate institutele, că avem sute și 
sute de produse, de tehnologii noi 
care stau de ani de zile neaplicate, 
iar în prevederile planificării și 
ale unor ministere se are în vedere 
ca unele să fie realizate abia prin 
anii ’90 sau chiar după anii ’90. 
O asemenea concepție trebuie eli
minată cu desăvîrșire. Este nece
sar să se identifice toate rezulta
tele pe care le avem în toate sec
toarele și să se stabilească măsuri 
și programe practice pentru pune
rea lor în valoare în cel mai scurt 
timp. în general, o investiție, chiar 
de instalații foarte mari și com
plexe, nu trebuie să depășească 2 
ani și jumătate — 3 ani. Multe din 
tehnologiile pe care le-am văzut 
ieri, și care sînt realizate, pot însă 
fi introduse în producție în cîteva 
luni, în 6 luni, într-un an, într-un 
an și jumătate. Deci, în acest spirit 
este necesar să trecem la stabilirea 
măsurilor și programelor de intro
ducere în producție a rezultatelor 

pe care le avem în domeniul cer
cetării.

Am vorbit de sarcinile în dome
niul chimiei, metalurgiei, materia
lelor de construcții, nu vreau să 
mai repet. Desigur, problemele sînt 
foarte complexe în fiecare din a- 
ceste sectoare și, deci, cercetarea are 
mult, mult de făcut. Dar, în același 
timp, se impune ca și cercetarea 
din construcția de mașini, din elec
tronică, din alte sectoare ale pro
ducției materiale să ia toate -mă
surile pentru urgentarea soluționă
rii problemelor privind noile ma
șini și utilaje, valorificarea rapidă 
a rezultatelor cercetării din dome
niul producerii de materii prime 
și materiale, realizării de mașini 
cu înalt nivel tehnic.

De asemenea, este necesar să 
dezvoltăm și mai puternic cerce
tarea în domeniul fizicii, al ma
tematicii și biologiei — sectoare 
importante în asigurarea progresu
lui general al societății noastre.

Sarcini deosebite revin în aceas
tă privință cercetării agricole. Am 
discutat aceste probleme cu Aca
demia agricolă, s-a vorbit și în 
plenară despre aceasta. Avem se
rioase rămîneri în urmă și 
trebuie să organizăm mai bine 
activitatea de cercetare știin
țifică din agricultură, pentru 
soluționarea problemelor complexe 
privind producția vegetală, și ani
mală», crearea de' noi soiuri de 
plante rezistente la ger și la secetă, 
de mare productivitate, de noi ani
male, mai productive, de valorifi
care superioară a pajiștilor și fî- 
nețelor. Mai cu seamă, aș mențio
na — avînd în vedere programul pe 
care îl elaborăm privind irigațiile 
și ameliorarea solului pentru ur
mătorii ani — necesitatea de a 
acorda o mult mai mare atenție 
măsurilor de creștere a potențialu
lui productiv al pămîntului, care 
constituie, de fapt, singura bază 
reală pentru a putea obține o re
coltă agricolă corespunzătoare.

Sînt, deci, multe de făcut și con
sider că trebuie să unim forțele, 
că .C.N.Ș.T.-ul să ajute și cu cerce
tători din alte sectoare de activi
tate la soluționarea problemelor 
foarte complexe care se pun în cer
cetarea agricolă.

în același timp, va trebui să se 
acorde atenția necesară și cercetă
rii medicale, cu toate problemele 
care se pun aici ; nu insist asupra 
lor, avînd în vedere că va trebui 
să analizăm aceste probleme în 
cadrul Consiliului Superior Sani
tar.

Va trebui să acordăm o atenție 
sporită dezvoltării științelor econo
mice, legate de creșterea eficien
ței și rentabilității în toate sectoa
rele economice, a științelor sociale 
în general, istorice și politice. în
treaga cercetare, atît tehnică, cît și 
în domeniul științelor generale, al 
științelor politice, social-economice 
constituie un tot unitar și numai 
dezvoltarea unitară și armonioasă 
a tuturor sectoarelor creează cadrul 
înfăptuirii în bune condiții a Pro
gramului partidului, al înlăturării 
unor contradicții și dezvoltării ar
monioase a societății noastre.

Este necesar să așezăm la baza 
întregii activități științifice concep
ția revoluționară despre lume și 
viață — materialismul științific și 
istoric, socialismul științific — por
nind permanent de la faptul că tot 
ceea ce s-a realizat pînă acum, în 
toate domeniile, trebuie să consti
tuie baza pentru intensificarea ac
tivității de cercetare, de cunoaște
re a naturii, a lumii, â universului. 
Și trebuie să facem în așa fel în
cît știința românească, care are, 
într-adevăr, tradiții valoroase în 
multe domenii,— în chimie, în 
aviație, în fizică, în matematică și 
în alte sectoare — să aducă o con
tribuție și mai însemnată în viitor,- 
atît la dezvoltarea științei naționa
le, cît și la’dezvoltarea științei uni
versale ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Problemele dezvoltării economi- 
co-sociale, deci, și științifice cer 
îmbunătățirea activității de forma
re și perfecționare a cadrelor, de 
ridicare a nivelului de cunoștințe 
profesionale, tehnice și științifice 
în toate sectoarele. Am vorbit de 
multe ori — în ce privește sectoa
rele economice — despre faptul că 
dotarea la nivel mondial pe care 
o avem necesită și oameni cu o 
înaltă pregătire, pentru a putea 
mînui și obține maximum de re
zultate cu aceste mașini și cu dota
rea pe care o avem, dar și să cree
ze noi mașini și utilaje, noi produ
se mai ’bune, superioare. Și aceasta 
nu se poate realiza fără oameni cu 
cunoștințe înalte în toate dome
niile.

Aceasta este cu atît mai mult 
valabil și în domeniul cercetării 
științifice. Și aici trebuie să apli
căm cu mai multă fermitate pro
gramele stabilite privind reciclarea 
și ridicarea nivelului tehnic, știin

țific al întregului personal din cer
cetare. Trebuie să se aibă perma
nent în vedere că ceea ce se cu
noaște pînă acum nu trebuie să 
mulțumească pe nimeni. Dimpotri
vă, un adevărat cercetător, om de 
știință trebuie să pornească de la 
faptul că nu trebuie să repete ce 
s-a realizat, ci să perfecționeze, să 
facă noi descoperiri. De fapt, nu
mai aceasta este, pînă la urmă, 
știință, tovarăși !

Iată de ce trebuie să acordăm și 
în domeniul pregătirii cadrelor o 
atenție mai mare și să dezvoltăm 
spiritul de a gîndi, de a căuta noul 
în continuare, de a fi în primele 
rînduri ale luptei împotriva a tot 
ce este vechi în toate domeniile, și 
în tehnică, și în știință, și în viața 
socială, pentru a promova noul în 
toate sectoarele de activitate. Nu
mai pe această bază știința româ
nească va putea să ocupe un loc 
important în cadrul științei uni
versale. Și eu sînt convins că 
avem această capacitate, și că ști
ința românească va ocupa un loc 
demn ! (Aplauze puternice).

Deși discutăm despre știință și 
cercetare, aș dori să menționez și 

''necesitatea desfășurării unei -acti
vități politico-educative mai in
tense, a ridicării gradului cultural 
general. Fără îndoială, știința este 
o latură hotărîtoare a culturii, a 
cunoașterii ; dar trebuie să avem 
în vedere că activitatea de dezvol
tare a cunoștințelor generale, cul
turale, artistice, politice, de for
mare a omului nou conștient de 
rolul său în lume necesită și o 
cunoaștere generală a tot ceea ce 
există în toate domeniile. Și, de ce 
să n-o spunem, tovarăși, că poate 
nu mulți, dar se mai găsesc chiar 
și printre cercetători unii care 
lucrează în științe chiar foarte 
avansate și care, mai au unele con
cepții mistice, înapoiate. Aceasta 
arată o anumită rămînere în urmă 
a gradului general de cunoaștere 
a lumii, în domeniul științelor so
ciale. De aceea problema activită
ții politico-educative, de formare a 
unei conștiințe revoluționare, a 
omului nou constituie o necesitate 
pentru toate sectoarele de activi
tate. Desigur, știința trebuie să se 
afle în primele rînduri în această 
activitate, dar în primul rînd oa
menii de știință trebuie să aibă 
concepția cea mai avansată, revo
luționară despre lume și să con
tribuie la transformarea revoluțio
nară a lumii. (Aplauze puternice).

Punînd pe primul plan concen
trarea cercetării pe problemele ac
tuale ale dezvoltării economico- 
sociale trebuie să fie stabilite și 
programe de perspectivă, de abor
dare a unor probleme fundamen
tale pentru a asigura ridicarea ni
velului general al științei româ
nești și a contribui la noi descope
riri, la noi cunoașteri ale naturii 
și universului.

Aș dori să exprim convingerea 
că plenara Consiliului Național — 
care are loc la jumătatea cincina
lului 1981—1985 — va constitui un 
moment important în unirea tutu
ror forțelor cercetării, învățămîn- 
tului, producției, într-un tot uni
tar, în direcția înfăptuirii progra
melor pe care le avem în toate do
meniile, în creșterea rolului știin
ței la realizarea actualului plan 
cincinal, la dezvoltarea generală a 
patriei . noastre. Aș dori ca la 
încheierea cincinalului, cînd vom 
face bilanțul general al activității 
oamenilor muncii, știința, cercetă
torii să se prezinte cu rezultate cît 
mai bune, să poată afirma că, 
într-adevăr, și-au îndeplinit misiu
nea și răspunderea încredințată de 
a se afla în primele rînduri ale 
progresului economic și social, ale 
ridicării României pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
în același timp, este necesar să 

fie întărită colaborarea cu cerce
tarea din țările socialiste, din alte 
state ale lumii, avînd în vedere că 
problemele complexe ale științei și 
tehnologiei cer o largă conlucrare 
internațională. Trebuie să ne an
gajăm mult mai hotărît în această 
activitate.

în același timp, oamenii de știin
ță români trebuie să-și întărească 
colaborarea cu oamenii de știință 
de pretutindeni în lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, și în primul rînd pen

tru dezarmare nucleară, pentru 
pace. Trebuie să facem totul pen
tru a determina oprirea amplasării 
în Europa a rachetelor cu rază me
die de acțiune în acest an, pentru 
trecerea la retragerea și distruge
rea celor existente. Nimic nu poate 
justifica producerea de noi arme și 
rachete nucleare ! Echilibrul forțe
lor, securitatea pentru cele două 
părți, pentru toate statele nu se 
poate realiza prin noi armamente 
distrugătoare, ci prin reducerea ce
lor existente la un nivel cît mai 
scăzut ! Noi :sîntem hotărîți să fa
cem totul,. în colaborare cu toate 
statele lumii, cu forțele progresiste 
și anțiimperialiste de pretutindeni, 
pentru a contribui la realizarea a- 
cestor cerințe ale tuturor popoare
lor, pentru asigurarea dreptului 
vital al popoarelor la existență, la 
pace, la viață !

Sînt necesare acțiuni hotărîte în 
direcția înfăptuirii noii ordini eco
nomice mondiale. Actualmente, la 
Conferința U.N.C.T.A.D. se dezbat 
o serie de probleme legate de li
chidarea subdezvoltării, de o con
lucrare mai strînsă pe plan mon
dial între toate statele lumii, de 
desfășurarea unor negocieri reale 
între țările sărace și bogate, în 
vederea realizării unor măsuri con
crete privind ajutorarea țărilor să
race, în curs de dezvoltare, pentru 

'âsi'gtifăfe'â relansării a’ctiv.îțății e- 
cohomice hidncliale, pentrtTTealiza- 
rea unor relații noi de egalitate, de 
avantaj reciproc.

Și în acest domeniu, știința, oa
menii muncii de știință de pretu
tindeni au un rol de importanță 
deosebită. Ei înțeleg cel mai bine 
și ce înseamnă armele nucleare, ce 
consecințe are actuala stare de lu
cruri în relațiile economice mon
diale. România se pronunță ferm 
pentru a se renunța cu desăvîrșire 
la calea armelor, în soluționarea 
diferitelor conflicte și probleme li
tigioase dintre state, pentru soluțio
narea acestora numai și numai pe 
calea tratativelor.

Considerăm că problemele com
plexe ale vieții mondiale necesită 
întărirea unității și colaborării tu
turor forțelor progresiste și antiim- 
perialiste, a popoarelor de pretu
tindeni— și avem ferma convinge
re că, acționînd în deplină unitate, 
popoarele dispun de forța necesară 
pentru a opri cursul periculos spre 
prăpastie al politicii internaționa
le, pentru realizarea unei politici 
noi, bazată pe egalitate, pe respec
tul independenței și suveranității 
naționale, pe neamestecul in tre
burile interne, pe renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța.

în acest sens considerăm că oa
menii de știință, deci și oamenii 
de știință români, trebuie să se 
angajeze cu și mai multă hotărîre. 
Ei trebuie să întărească conlucra
rea cu oamenii de știință de pre
tutindeni, în cadrul Comitetului 
„Oamenii de știință și pacea“, 
creat anul trecut, al altor forme 
de conlucrare, pentru a crește con
tribuția oamenilor de știință, 
alături de masele populare, de po
poare, la soluționarea problemelor 
în interesul independenței națio
nale, al păcii, al progresului eco
nomic și social. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Stimați tovarăși,
în încheiere, aș dori să exprim 

convingerea că toți oamenii de 
știință, toți cercetătorii, toate in
stitutele vor acționa cu fermitate 
pentru lichidarea unor stări de 
lucruri negative, pentru o mai 
bună organizare a întregii activi
tăți și ridicarea activității de cer
cetare din toate sectoarele la ni
velul cerințelor- dezvoltării științei 
și tehnicii moderne, ale dezvoltă
rii economico-socialeși ridi
cării nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, ale întăririi 
suveranității și independenței 
României. (Aplauze puternice, în
delungate).

Avînd această convingere, urez 
tuturor participanților la plenară, 
oamenilor de știință, tuturor oa
menilor muncii din cercetare 
succese tot mai mari în toate do
meniile, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 

, P.C.R. „Ceaușescu și poporul!", 
într-o atmosferă de puternică în
suflețire și de strînsă unitate in 
jurul partidului, toți cei prezenți 
în marea sală a plenarei se ridică 
în picioare și ovaționează minute 
în șir pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu).
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Aci revoluționar deschizător de profunde transformări si
La baza superiorității orînduirii noastre se află proprietatea socialistă asu

pra mijloacelor de producție, care pune în slujba poporului întregul potențial al țării, 
permite desfășurarea unui efort coordonat și eficient în vederea propășirii societății, 
ridicării ei pe trepte tot mai înalte de civilizație. Dezvoltarea și înflorirea continuă a 
foițelor de producție, întărirea proprietății socialiste constituie o problemă primor
dială a progresului necontenit al societății, își au izvorul în vasta activitate desfășu
rată de oamenii muncii pentru sporirea avutului obștesc.

NICOLAE CEAUȘESCU

Moment de seamă în istoria 
luptei poporului român 

pentru unitate națională, 
pentru dreptate și libertate

în urmă cu trei decenii și jumăta
te, la 11 iunie 1948. a avut loc. sub 
directa conducere a Partidului Comu
nist Român, naționalizarea — act is
toric prin care s-a instaurat proprie
tatea socialistă asupra principalelor 
mijloace de producție. Prin acest im
portant act revoluționar au fost li
chidate, pentru totdeauna, proprieta
tea capitalistă asupra mijloacelor de 
producție, exploatarea omului de 
către om în industrie, 's-au pus baze 
sigure unor noi relații sociale — care 
au imprimat o formă și un conținut 
fundamental noi orânduirii 6ociale din 
tara noastră — s-a deschis larg dru
mul înfăptuirii unor mari și profun
de transformări revoluționare pe 
toate planurile vieții noastre econo
mico-sociale. naționalizarea marc'ind 
de fapt trecerea la făurirea societății 
socialiste în România.

Care era situația economico-socia
lă a tării în perioada dinaintea na
ționalizării — situație care făcea, 
dealtfel, strict necesar acest act re
voluționar ? în ajunul celui de-al 
doilea război mondial, in România 
nivelul economiei era foarte mult ră
mas în urma altor țări europene. 
Concludent în acest sens este faptul 
că în anul 1938 — an în care se atin
sese. cel mai înalt grad de dez
voltare economică sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc — în condițiile 
caracterului înapoiat al economiei 
țării, din populația ocupată agricul
tura deținea o pondere de 76,4 la 
sută, iar industria — de numai 9,2 la 
sută. Statisticile relevă că. din punc
tul de vedere al producției indus
triale pe locuitor. România se situa 
în anul 1938, pe unul din ultimele 
locuri între țările europene. în țara 
noastră se produceau atunci doar 
1130 milioane kWh energie electrică, 
284 mii tone oțel. 130 milioane mp 
țesături, 95 mii tone zahăr 
ce constituiau niveluri 
mici chiar în raport cu 
care nu erau dezvoltate.

Exploatarea economică 
țării de către Germania hitleristă,. 
distrugerile războiului au provocat' 
mari pierderi economiei ; exprimate 
in prețurile anului 1945, ele depășeau 
de circa 12 ori bugetul României, si
tuație care a agravat cons-iderabil 
înapoierea economică a țării — și 
așa evidentă. Este suficient să arătăm 
că, în anul 1945, venitul național al 
României era cu 43 la sută mai mic 
decît în anul 1938, iar producția in
dustrială a scăzut în aceeași perioadă 
cu peste 42 la sută. Ponderea impor
tantă a sectorului privat în econo
mie, caracterizat prin prezența unui 
mare număr de unități mici și cu do
tare redusă, politica burgheziei de 
împotrivire și luptă deschisă contra 
proletariatului, haosul și dezorgani
zarea din economie, favorizate de 
burghezie și deosebit de accentuate 
în acei ani, au făcut ca. în anul 1947, 
în industrie să existe 17,6 la sută 
întreprinderi inactive. Este doar unul 
din reperele situației care a generat, 
in lanț, reducerea producției, crește
rea artificială a preturilor, apariția 
inflației, reducerea drastică a puterii 
de cumpărare a maselor.

în aceste condiții, in anii 1947— 
1948 ritmul mediu anual de creștere 
a venitului național a fost foarte 
mic. Rezultatele calculelor de
monstrează că dezvoltarea în conti
nuare a economiei românești in acel 
ritm ar fi permis atingerea din nou a 
nivelului anului 1938 de-abia in anii 
I960—1961. Or. în condițiile naționa
lizării, ale eforturilor maselor popu
lare conștiente de rolul și 
va lor în viața politică și 
a tării, comparativ cu 
anului 1938, în anul 1950, 
de produse importante - 
electrică, cărbune, oțel, țesături etc. 
— se depășise cu mult nivelul an
tebelic, industria 
îndreptată pe un 
nou.

Să reluăm însă 
intr-un context mai larg. Actul revo
luționar de cea mai mare însemnă
tate al naționalizării a determinat 
profunde schimbări structurale in re
lațiile de proprietate asupra princi
palelor mijloace de producție nea
gricole ale țării, a creat condiții ma
teriale pentru desființarea definitivă 
ca clasă a burgheziei, pentru înlătu
rarea exploatării și edificarea, sub 
conducerea partidului comunist, â 
unor relații lipsite de exploatare. 
Muncitorimea, de la situația ei de 
clasă proletară, și-a schimbat funda
mental condiția social-economică, 
devenind stăpână pe rezultatele mun
cii sale, proprietară. împreună cu 
întregul popor, a mijloacelor de pro
ducție. a întregii avuții naționale.

Ca rezultat al muncii entuziaste 
desfășurate în noile condiții de clasa 
muncitoare, de întregul popor, in 
anul 1950 s-a încheiat procesul de 
refacere a economiei naționale, anta- 

^mîndu-se profunde schimbări ale

industriei și economiei românești. 
Mai ales în anii in care întregii dez
voltări 
s-a imprimat un curs 
nou. științific, original, 
oamenilor muncii 
programe de in
vestiții de o am
ploare din ce in 
ce mai mare, pu
nerea în funcțiu
ne a unor fonduri 
fixe in valoare 
de sute de miliar
de de lei. au creat 
tehnico-materială 
prietății socialiste, au conferit noi și 
însemnate semnificații rodniciei mun
cii și calității oamenilor muncii de 
proprietari, producători și benefi
ciari.

In condițiile politicii de industria
lizare a tării, de dezvoltare a întregii

economico-sociale a țării 1 
eminamente 

eforturile 
au materializat

Barbu Gh. PETRESCU 
director general al Institutului Central 

de Cercetări Economice
—j-------------------

si dezvoltat o bază 
puternică a pro-

realizarea unei industrii puternice și 
moderne ar fi rămas o tară slab 
dezvoltată, dependentă de țările in
dustrializate ; progresul industrial al 
tării a constituit și constituie facto
rul esențial al victoriei socialismului. 
_______________ al trecerii la fău

rirea societății 
socialiste multi
lateral dezvol
tate.

Cu deosebire 
se cuvin remar
cate marile rea- 

în dezvoltarealizări dobîndite 
potențialului industrial al tării, a 
proprietății socialiste. în perioada de 
largă deschidere spre înnoiri inau
gurată de Congresul al IX-lea 
al. partidului. în acest context me
rită menționat că, în ultimele trei 
cincinale, producția industrială a 
crescut, in medie, anual, cu peste 11

9 Producția Industrială a țării a fost în anul 1982 
de peste 50 de ori mai mare decît în 1938
• Fondurile fixe au fost în anul 1982 de peste 
2 000 miliarde lei, circa 80 la sută din acestea 
realizîndu-se în ultimii 15 ani
9 în anul 1980, industria a asigurat 58,6 la sută 
din venitul național, față de 30,8 la sută în 1938 
® Ponderea industriei în ansamblul populației 
ocupate a crescut de la 12 la sută în 1950, la 35,5 
la sută în 1980

ceea 
extrem de 

unele state

crincenă a

perspecti- 
economică 
statisticile 
la o serie 
- energie

românească fiind 
făgaș eminamente

această problemă

1950

economii, politică promovată cu con- ■ la sută. în același răstimp, ponderea 
secvență de partidul nostru, struc
tura economiei românești a cunoscut 
mutații profunde : dintr-o țară agra
ră. înapoiată in trecut. România de 
azi se înfățișează ca o tară indus- 
trial-agrară. cu o industrie puter
nică, in evident progres, cu o agri
cultură în plin proces de moderni
zare. Față de anul 1938, producția 
industrială națională este de peste 
50 de ori mai mare, ceea ce a con
tribuit hotăritor la creșterea de peste 
2,5 ori a producției agricole — in 
condițiile in care populația ocupată 
în agricultură s-a redus la mai pu
țin de jumătate — iar venitul na
țional este de 15 ori mai mare. 
Corespunzător contribuției sporite 
a industriei Ia dezvoltarea țării, 
greutatea specifică a acesteia in 
venitul național a crescut de la 
30,8 la sută in 1938, la 48,9 la 
sută in 1965, pentru că în anul 1980 
să depășească 58 Ia sută. Ca rezultat 
al dezvoltării puternice a economiei 
naționale, pe fundamentul trainic al 
industrializării, s-a micșorat decala
jul existent față de țările dezvoltate 
industrial : dacă in anul 1950 venitul 
național pe locuitor era in România 
de 15—20 ori mai mic. astăzi el este 
de cel mult 4—5 ori mai mic față de 
venitul național din aceste țări.

In lumina experienței a devenit 
clar pentru oricine că dacă țara 
noastră nu ar fi acționat pentru

industriei in volumul total al fondu
rilor fixe a crescut de la 31,8 la sută 
la 44 la sută, iar in ansamblul popu
lației ocupate — de la 19,2 la sută la 
35,5 la sută. Se cuvine menționat, de 
asemenea, că. după 1965, a avut loc 
cu precădere un proces calitativ de 
creștere a numărului de personal și 
de muncitori, corespunzător unor 
transformări esențiale intervenite în 
structura pe ramuri a industriei, în 
favoarea ramurilor complexe prelu
crătoare. care valorifică superior 
potențialul material și uman al tării, 

întreaga strategie a dezvoltării 
economico-sociale a României in 
această perioadă are la bază con
cepția științifică, novatoare, profund 
revoluționară a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind conținutul și 
obiectivele dezvoltării economiei ro
mânești, făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, transforma
rea României in țară socialistă cu 
nivel mediu și apoi avansat din 
punct de vedere economic. Realiză
rile obținute de poporul nostru în 
primul deceniu ai etapei făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate relevă profunde transformări in 
ce privește nivelul dezvoltării eco
nomice a României. în decursul ani
lor 1971—1980, producția industrială 
a crescut de 3 ori, iar producția 
agricolă —■ de 1.6 ori. Fondurile fixe 
au fost in anul 1982 de peste 2 000 
miliarde lei, circa 80 la sută din

acestea realizîndu-se în ultimii 15 
ani. România a devenit o tară in- 
dustrial-agrară. care dispune de o 
bază tehnico-materială capabilă să 
asigure dezvoltarea multilaterală a 
economiei,

în toți acești ani, creativitatea, in
teligența, inovația, produsele româ
nești de înaltă concepție, noi, mo
derne, cu parametri tehnico-econo- 
mici superiori s-au afirmat drept 
componente hotăritoare ale dezvoltă
rii industriei și economiei naționale. 
In acest context se cuvine remarcat 
că patrimoniul creației tehnico-știin- 
țifice românești s-a îmbogățit conti
nuu, cercetarea științifică națională, 
condusă cu inaltă competentă de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a dobîndit un rol 
hotăritor in procesul dezvoltării eco
nomiei, al revoluției tehnico-științi- 
fice, integrindu-se larg cu producția, 
in toate sferele de activitate.

Orientările și prioritățile privind 
dezvoltarea economiei naționale in 
actuala etapă, stabilite de Congresul 
al XII-lea al P.C.R. și aprofundate 
de Conferința Națională a partidu
lui, definesc o nouă strategie care 
ține seama atît de conjunctura eco
nomică internațională, cit și de pro
priile noastre nevoi și posibilități, 
în acest context trebuie mențio
nate programele speciale și mă
surile de mare importanță, elaborate 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea mai 
puternică a bazei de materii prime 
și energetice a țării, creșterea sus
ținută a producției agricole, accele
rarea procesului de restructurare a 
industriei prelucrătoare, promovarea 
mai intensă a progresului tehnic și 
sporirea rolului științei in moderni
zarea economiei, pentru creșterea 
mai rapidă a productivității muncii, 
reducerea mai substanțială a consu
murilor materiale și realizarea unei 
eficiente economice maxime — ca 
premise hotăritoare pentru creșterea 
mai susținută a avuției naționale a 
întregului popor, a venitului națio
nal — singurul izvor al dezvoltării 
în continuare a țării și al ridicării 
bunăstării materiale .și .spirituale a 

â■ tuturor- oamenilor muncii. "*
In "edneepția 'secretarului general 

al partidului, gradul eficienței acti
vității este determinat nu numai de 
condițiile tehnico-materiale ale pro
ducției, ci și de calitatea forței de 
muncă, de nivelul ei de cunoștințe 
și pregătire. După cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu, economia 
are nevoie de cadre cu un larg ori
zont de cunoștințe generale, dar, tot
odată, capabile să aplice aceste cu
noștințe in practică in unitățile de 
producție, in toate domeniile de ac
tivitate. în condițiile actuale, în care 
resursele existente trebuie în mod 
imperios superior valorificate, esen
țială este ridicarea la cote înalte a 
nivelului de pregătire a personalului 
muncitor și, in acest sens, se impun 
cele mai adecvate măsuri a căror 
aplicare să ducă la creșterea mai 
susținută a productivității muncii, a 
eficienței economice.

Printr-o laborioasă și prestigioasă 
activitate teoretică și practică, în 
strinsă legătura cu realitățile speci
fice țării noastre, s-a creat un cadru 
complex de structuri, forme organi
zatorice, mecanisme și metode de 
acțiune, prin care se asigură afir
marea deplină a democrației munci
torești, economice și sociale auten
tice. participarea largă, efectivă, 
directă și responsabilă a celor ce 
muncesc in conducerea economică a 
unităților, in vederea elaborării, 
adoptării și înfăptuirii deciziilor ma
jore care vizează dezvoltarea econo
mico-socială a țării. Proprietatea so
cialistă comună constituie expresia 
semnificativă a unui larg democra
tism economic, baza sigură a auto- 
conducerii muncitorești și autogesti- 
unii economico-financiare — trăsă
turi esențiale care, prin formă și 
conținut, se află intr-o strinsă uni
tate dialectică. Ele creează largi 
drepturi, dar și mari obligații și 
răspunderi pentru clasa muncitoare, 
nentru toți oamenii muncii, față de 
realizarea exemplară a prevederilor 
planului, creșterea eficienței și asi
gurarea unei noi calități in întreaga 
activitate economică. Aprecierea 
condițiilor de participare activă a 
celor ce muncesc la viața economico- 
socială trebuie considerată numai in 
funcție de preocupările pentru creș
terea competenței profesionale, a 
calității și eficienței muncii, a răs
punderilor fiecăruia, pe toate trepr 
tele organizatorice ale economiei, 
față de apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste comune, față de 
îndeplinirea obiectivelor și sarcini
lor de.care depind nemijlocit tre
cerea României la un nou stadiu de 
dezvoltare economico-socială, pro
gresul susținut al economiei și so
cietății noastre.

■ - -

Masele populare s-au ridicat în 1848 pentru realizarea unor 
profunde transformări, care să deschidă calea progresului eco- 
nomico-social, îmbunătățirii condițiilor de viață, să asigure reali
zarea unității naționale, formarea națiunii și a statului național 
unitar - idealuri revoluționare care oglindeau cerințele obiec
tive ale afirmării poporului român ca un popor liber în rîndul 
marii familii a popoarelor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sint în viața popoarelor momen

te ori evenimente in care se pot 
citi, precum intr-o carte larg des
chisă, liniile de forță ale întregii 
lor deveniri istorice, marile idea
luri — făclii care le-au luminat 
urcușul prin vreme, izvoarele din 
care au sorbit tăria de a se ridica 
deasupra vicisitudinilor timpuri
lor. Un asemenea eveniment este 
pentru poporul nostru eroica re
voluție pașoptistă de la care se 
împlinesc 135 de ani, parte inte
grantă a marii revoluții europene 
care, de la un capăt la celălalt al 
continentului nostru, s-a. ridicat 
împotriva vechilor și nedreptelor 
orinduieii sociale, dind expresie 
voinței popoarelor de a-și croi în 
libertate o viață mai bună, mai 
demnă.

în cuvintele simbol ale revolu
ției — „Dreptate, Libertate, Fră
ție" — sînț înmănuncheate ade
vărurile esențiale, de permanentă 
ale istoriei noastre multimilenare, 
acelea pe care, ca pe niște tari și 
trainice coloane, se sprijină întreg 
edificiul nostru național. înainte 
de toate — idealul dreptății și 
egalității sociale, al înălțării omu
lui la condiția demnității și liber
tății. Un ideal din care s-au nutrit 
vîlvătăile atîtor și atîtor răscoale 
ce-au împurpurat cerul patriei in 
secolele evului mediu și care au 
arătat că poporul român nu s-a 
împăcat niciclnd cu injustiția so
cială, cu strim
tele alcătuiri ale 
vremurilor. Un i- 
deal care atunci, 
în 1848, și-a dove
dit o dată mal 
mult trăinicia și 
copleșitoarea lui 
forță mobilizatoa
re. Căci. . adînc 
însetați de dreptate, s-au adunat 
la. Islaz, pe „Cimpul Regenerării" 

. mii și mii de țărani, iscînd șuvoiul 
de neoprit, cp a măturat în puține 
zile nedreptele rinduieli regula
mentare, . După cum atunci cind 
rfeVolutiâ a Tdst’iii 'primejdie, mul

țimile Bucureștilor au luat, arma 
în mină, și au dejucat planurile 
reacțiuinii, stînd neclintite în ju
rul guvernului revoluționar, iar 
cind forte armate . străine au pă
truns pe pămînțul patriei, din 
ci mp ii și din munți s-au îndreptat 
spre capitala țării mii și mii de 
săteni, „in costumele lor daciane", 
spre a protesta împotriva inter
venției și a spune lumii gîndurile 
de care erau însuflețiți — anume 
că revoluția, se iscase din voința 
norodului, că revoluția însuma 
toate speranțele lui de propășire, 
în numele acelui ideal, s-au strins 
mii și mii de țărani, la chemarea 
Magherului. în tabăra de la Rîu- 
reni — Vilcea, spre a alcătui oști
rea revoluționară și tot ,în numele 
lui s»au îndreptat, precum toren
tele repezi de primăvară, zeci și 
zeci de mii de oameni către Cîm- 
pia Blajului spre a auzi „cuvîntul 
izbăvirii**, adică ștergerea „nesufe
ritei iobăgii", pe drept asemuită 
cu „muncile faraonilor". Eveni
mentele de la 1848 din Tara 
Românească. Moldova și Tran
silvania au avut un larg ecou 
în conștiința europeană, impre- 
sionînd prin eroismul cu care 
s-au ridicat în afirmarea drep
turilor și idealurilor lor sacre lo
cuitorii de la Dunăre și Carpați, 
fapt relevat și de interesul arătat 
de. Marx desfășurării revoluției in 
această parte a Europei. Eviden
țiind larga adeziune a maselor 
populare Ia idealurile revoluției, 
Karl Marx nota că „în tabăra de 
Ia Islaz, poporul de țărani inaugu
rează revoluția; Ia București o sal
vează", subliniind prin aceasta ro
iul hotăritor al maselor populare 
in desfășurarea revoluției, capaci
tatea -lor de luptă și acțiune revo
luționară. ■

' Se cuprinde apoi in . deviza 
„Dreptate, Libertate, Frăție" o 
altă trăsătură de esență a istoriei 
noastre : nestinsa sete de libertate 
a românilor. Adică dreptul lor su
veran de a se ocirmui potrivit 
voinței, obiceiurilor și drepturilor 
lor legitime. Pentru neatirnare, 
pentru a cuceri independența pa
triei, românii n-au socotit nicio
dată că poate exista un preț prea 
mare, purtind dirze și aspre bătă
lii spre a apăra glia străbună. în 
numele acestui ideal s-a scris, 
in 1848, epopeea apărării „țării ro
mânești. a Apusenilor", unde vre
me de citeva luni o adevărată re
publică românească a rezistat ati-

tor furtuni și încercări. Și a re
zistat fiindcă apărător al „cetății 
de piatră" era însuși poporul, care 
închisese în inima lui lumina 
caldă, dătătoare de inepuizabilă 
energie și putere de sacrificii a 
unui ideal drept — cauza eliberă
rii sociale și naționale. De aceea, 
Dealul Spinii ori Fintinele. Mări- 
șelu ori Abrud și atitea alte locuri 
de înfruntare in lupta pentru li
bertate în 1848—1849 se așază fi
resc alături de Posada și Rovine, 
de Tirgoviște și Podul înalt, de 
Valea Albă și Codrii Cosminului, 
de Jiliște și Călugăreni, locuri 
ce-au arătat lumii cit de puternic 
poate fi un popor însuflețit de un 
sacru ideal.

Strins îngemănat cu idealul li
bertății a fost in revoluție, așa 
cum a fost și prin vremi, acela al 
unității naționale. Visarea iubită a 
voievozilor celor mari de demult, 
gindul fierbinte al atîtor cărtu
rari, făptuirea de-o clipă a Vitea
zului căzut pe cîmpia Turdei — 
Unirea era legitimă și dreaptă, 
pentru că aici de-o pairte și de alta 
a Carpațllor, pe pămintul sărutat 
de mare și încins cu briul albas
tru al Dunării viețuia din vre
muri bătrine un unic popor, vor
bind aceeași limbă „mult dulce și 
frumoasă", cu același fel de a fi, 
a simți și a gîndi, știutor al tutu
ror tainelor acestui meleag, înfră
țit cu muntele și codrii, cu riul

135 DE ANI DE 
REVOLUȚIA DIN

și cu ramul, apărător al gliei stră
bune cu o îndârjire ce rar își află 
perechea în analele timpurilor. O 
unire care atunci, la 1848. apărea 
limpede — și așa și era — drept 
chei-a <le boltă a edificiului na
țional, [adică drept o condiție fun
damentală de propășire,- fără îm
plinirea căreia mersul nostru îna
inte era îngreunat și anevoios, 
fără care libertatea însăși a țării 
nu putea fi ehezășuită. De aceea, 
atunci, la 1848, unirea a trăit în 
cugete și simțiri mai vie ca ori- 
cind, a luminat toate faptele și 
actele revoluționare, chiar dacă 
împrejurări externe nu i-au „ier
tat" pe aceștia a o așeza întotdea
una intre „punturile" programelor 
politice. Atunci a răsunai mai 
limpede și mai răspicat ca nicio
dată îndemnul de a sorbi undele 
Milcovului, „piriul fără putere" 
ce despărțea de secole pe român 
de român ; atunci a țâșnit spre 
bolțile cerului în inima Transilva
niei, din 40 000 de piepturi, spre a 
nu se mai stinge nicicînd, strigă
tul înscris între cele mai frumoase 
cuvinte ale istoriei românești : 
„Noi vrem să ne unim cu Tara !“ 
Că nu era o întâmplare, că gândul 
unirii stăpînea cugetele și inimile, 
o spun locuitorii satelor românești 
transilvănene care declarau în 
acele zile că de-acum Ardealul nu 
mai e Ardeal, ci România. Atunci 
și-a săpat adînc făgaș in conștiin
țe încrederea că nu era departe, 
nu putea fi departe clipa cind 
toate inimile românești se vor în
cinge într-o măreață horă a fră
ției pe pămintul României unite, 
luminată cald de soarele libertă
ții.

Cu neistovită forță s-a reliefat 
în vremea revoluției faptul că, 
năzuind statornic spre libertate și 
suveranitate in țara lor, românii 
înțelegeau ca toți locuitorii aces
teia, fără deosebire de naționali
tate, să se bucure de drepturi 
egale, să ^aibă aceleași îndatoriri. 
„Patria noastră este și patria 
voastră. Vouă vă place a ședea 
intr-insa și ea vă primește.-. Ace
leași drepturi vom avea cu toții" 
— proclama „Constituția" de la 
Islaz, adresîndu-se locuitorilor de 
altă limbă și religie, chemîndu-i 
să ia parte laolaltă cu românii la 
purtarea datoriilor țării și, deopo
trivă, la conducerea treburilor ei. 
Și mai grăitor sunau la vestita 
adunare de la Blaj cuvintele lui 
Bămuțiu : „Națiunea română dă 
de știre națiunilor conlocuitoare 
că, voind a se constitui și organiza 
pe temei național, n-are cuget 
dușman in contra altei națiuni și 
Ic recunoaște tuturor același drept 
și voiește a-1 respecta cu sinceri
tate, cerînd respect împrumutat

după dreptate ; prin urmare nici 
nu va suferi a fi supusă altora, ci 
voiește drept egal pentru toate". 
Ori cuvintele proclamației redac
tate in acea tumultuoasă primăvară 
de către Aron Pumnul : „Spuneți 
ungurilor, secuilor și sașilor că noi 
ii iubim ca pe frații noștri cu care 
locuim intr-o țară, Spuneți-le cu 
cuvintul și le arătați cu fapta că 
noi ii iubim ; insă e drept ca și ei 
să ne iubească și să corespundă 
iubirii noastre ce o avem către ei. 
Spuneți-le să urmeze aceste prin
cipii care cheamă pe toții fiii țării, 
să ne îmbrățișăm și să ne săru
tăm frățește strigind : Trăiască frățietatea

Și poate că cel mai elocvent răs
puns la aceste îndemnuri l-a con
stituit însuși faptul că numeroși 
țărani maghiari și sași au 
parte la adunarea de la Blaj, 
dine încrezători în spiritul de 
dreptate și omenia românească și, 
deopotrivă, convinși că dorurile 
lor de veacuri, aceleași cu ale ro
mânilor, se pot împlini numai prin 
lupta comună. După cum 
grăitoare a consecvenței 
atitudini a reprezentat-o 
desfășurare a revoluției 
cind. luni și luni în șir, 
revoluționarilor români deschise au 
stat, după spusele lui Avram 
Iancu. pentru înțelegere cu revo
luționarii de alte neamuri, cu con
vingerea că pe aceste meleaguri, 

de mult zbucium 
și speranțe, firea 
i-a așezat laolaltă 
pe oameni vor
bind limbi diferi
te. pentru ca îm
preună să asu
de cultivindu-le și 
tot laolaltă să se 

bucure de dulceața roadelor lor.
Rod al lucrării de veacuri a 

poporului român asupra lui în
suși, revoluția română de la 1848 
a fost o mare lecție, ale cărei în
vățături aveau să-i guverneze, în 
răstimpul care a urmat, lupta pen- 

sale iden- 
revoluția 
de sine a 
puteri, a 

în
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ilustrare 
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întreaga 
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tru realizarea înaltelor 
luri. A prilejuit astfel 
o adâncire a cunoașterii 
poporului, a uriașei lui 
marilor energii ce sălășluiau 
fiii lui cei multi precum „cucuru
zul brazilor1*. Marile mulțimi care 
s-au revărsat pe cirhpiile Blaju
lui, Islazului, Lugojului ori Fila- 
retului, alcătuind acele „specta
cole mărețe", unice în Europa tim
pului, și cane au stat apoi dirze șl 
tari in apărarea revoluției au în
țeles că in ele se află forța capa
bilă a impune dreptele lor aspi
rații. S-a dovedit atunci, o dată 
mai mult, că secolele de împilări 
și jafuri, de pustiiri și războaie ce 
răvășiseră viața poporului român 
și-i lăsaseră puține clipe de ră
gaz, nu făcuseră decit să-i oțe- 
lească cugetul, 6ă-i îmbărbăteze 
inițna, să-i întărească judecata 
cumpănită. Cei care, atunci și 
de-atunci încoace, și-au propus ca 
țel al luptei și muncii lor înălțarea 
țării, binele poporului, au înțeles 
limpede . că spre a nu greși trd- 
buie să fie mereu aproape de 
inima caldă a poporului, de doru
rile și speranțele lui. Cu aceeași 
claritate s-a vădit în acel an eroic 
că românii, popoarele în general, 
n-au a aștepta împlinirea dreptă
ților lor de la curțile împărătești, 
căci acelea nici nu pot și nici nu 
vor a le împlini, ci numai de la 
ele insele ; că doar acele înfăp
tuiri sint trainice și străbat tim
purile care sint rodul 
propriu, nu o dată al jertfei 
de singe.

Cu dreptate s-a spus că 
1848 a fost o temelie pentru 
ceea ce a urmat : înfăptuirea 
tații statale, cucerirea indepen
denței depline, făurirea unor ra
porturi sociale mai drepte, înain
tarea mai rapidă pe făgașul pros
perității și civilizației. De aceea, 
cu adincă venerație ne plecăm, 
astăzi și mereu, in fața generației 
care a scris numele acelui an cu 
litere de foc în istoria țării, ,a ce
lor care, adine convinși că țara 
are viitor de aur, au luptat și au 
singerat pentru apropierea lui. 
Exemplul lor de dăruire, de 
înaltă răspundere pentru soarta 
patriei să-l urmăm și noi, gene
rațiile de astăzi, trăitoare intr-un 
răstimp hotărâtor al istoriei. țării, 
făcind totul spre gloria și măreția 
României socialiste.

efortului
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anul 
tot 
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Silviu ACHIM J

In anii construcției socialiste toate orașele țării au cunoscut o dezvoltare economico-socială puternică, armonioasă, inscriindu-se ferm pe orbita industrializării. O mărturie elocventă în acest sens o reprezintă noua platformă Industrială a municipiului lași - in Imagine 
au fost construite și funcționează o serie de unități economice dotate cu tehnica cep mai avansată, in care lucrează mii șl mii de oameni
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general âl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
’ Poporul togolez și partidul său, Uniunea Poporului Togolez, guvernul și 

eu personal vă rugăm să primiți mulțumirile noastre sincere pentru mesa
jul cald de prietenie și urările de prosperitate și pace pe care ați binevoit 
6ă ni le adresați cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a sărbătorii naționale 
a Republicii Togoleze.

Dăm o inaltâ apreciere relațiilor de prietenie, cooperare și solidaritate 
care există in mod atît de fericit intre țările și popoarele -noastre. Folosesc 
acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că aceste relații se vor dez
volta tot mai mult

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerațiuni.

General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator 

al Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

Plenara Consiliului National
pentru Știință și Tehnologie
(Urmare din pag. I)

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT

AL MARII BRITANII Șl IRLANDEI DE NORD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc In mod deosebit pentru felicitările cordiale pe care ni 
le-ați adresat cu ocazia zilei mele de naștere. La rândul meu, vă adresez 
cele mai bune urări de sănătate și succes.

împărtășesc încrederea dumneavoastră în dezvoltarea continuă a bunelor 
relații dintre țările noastre.

YASUHIRO NAKASONE
Primul ministru al Japoniei

In Editura politica a apărut în limba germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii 

societății socialiste multilateral dezvoltate 
volumul 22

- RAPOARTE, CUVINTĂRI, INTERVIURI, ARTICOLE - 
mai—noiembrie 1981

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-minislru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri după-amiază, pe Bohumil 
Urban, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Socialiste Cehoslovace.

în timpill convorbirii care a avut 
loc cu această ocazie au fost eviden
țiate bunele raporturi de prietenie și 
colaborare statornicite intre cele 
două țări și popoare. în acest con
text au fost relevate, cu satisfacție, 
relațiile de cooperare economică din
tre România și Cehoslovacia, care 
cunosc o continuă dezvoltare în spi

ritul înțelegerilor și hotărârilor con
venite la nivel înalt' româno-ceho- 
slovac. exprimindu-se hotărârea de 
a se identifica noi posibilități de a- 
profundare si diversificare a aces
tora. de creștere continuă a volumu
lui schimburilor comerciale.

A participat Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

A fost prezent Josef Simon, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, exprimă, 
orintr-o telegramă. în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia si al său personal, tovarășei 
Milka Planinț, președintele Consi
liului Executiv Federal al Republi

cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
și Consiliului Executiv Federal cele 
mai sincere condoleanțe in legătură 
cu gravul accident minier de la 
Aleksinăț, împreună cu rugămintea 
de a se transmite sentimentele de 
compasiune familiilor îndoliate.

SOSIREA PREȘEDINTELUI PARTIDULUI
ELIBERĂRII NAȚIONALE DIN COSTA RICA

Vineri a sosit în Capitală pre
ședintele Partidului Eliberării Na
ționale din Costa Rica, Jose Figue- 
,res Ferrer, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenii, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului- Politic Executiv, secre

tar al C.C. al P.C.R., Olimpia Solo- 
monescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost prezent Alexander Guerra 
Alvarado, ambasadorul Republicii 
Costa Rica la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Delegația Procuraturii Republicii 

Socialiste Federative Iugoslavia, 
condusă de procurorul federal Milos 
Bakici, care s-a aflat intr-o vizită 
in țara noastră, a fost primită vi
neri de. tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Popovici, procuror general 
al Republicii Socialiste România.

In timpul șederii in țara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri la Pro
curatura Generală, Ministerul de 
Interne, Ministerul Justiției, Tri
bunalul Suprem, Asociația Juriști
lor și Procuratura județeană Con
stanța.

De asemenea, delegația a vizitat 
unele obiective economice și cultu
rale din municipiul București și ju
dețul Constanța și a fost primită de 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al- Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R.

★
Vineri după-amiază s-au încheiat 

la București lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a‘ Comisiei mixte eco
nomice româno-elvețiene. Cu acest 
prilej au fost evidențiate măsurile 
ce trebuie adoptate în vederea inten
sificării relațiilor comerciale și a 
cooperării economice bilaterale, cit 
și pe terțe piețe.

Protocolul șesiunii a fost semnat de 
conducătorii celor două delegații. A- 
lexandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. și de Benedict von 
Tscharner, ambasador, împuternicit 
federal cu acorduri economice.

Documentul prevede căi concrete 
pentru dezvoltarea conlucrării dintre 
cele două țări în domeniile indus
triei. în sectoarele comerciale si 
tebnico-științifice.

La semnarea protocolului a asistat 
Francis Pianca, ambasadorul Elveției 
la București.

*
în cursul zilei de vineri, condu

cătorul delegației elvețiene a avut 
o întrevedere cu Nicolae Eremia, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii române de comerț 
exterior.

★
Vineri. Aurel Duma, ministru 

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, a primit pe Benedict 
von Tscharner. ambasador, Împuter
nicit federal cu acorduri economice, 
președintele părții elvețiene în Co
misia mixtă economică româno-elve- 
țiană. ale cărei lucrări se desfă
șoară la București.

în cursul convorbirii a fost re
levată evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-elvețiene pe multiple pla
nuri. subliniindu-se necesitatea ex
tinderii și amplificării lor in con
tinuare. și îndeosebi intensificarea 
schimburilor comerciale și dezvolta

rea cooperării In producție dintre 
România și Elveția, precum și cu 
terțe țări.

Au fost, de asemenea, abordate 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

La primire au participat' Francis 
Pianca, ambasadorul Elveției la 
București, și Ion Datcu, ambasadorul 
României la Berna.

*■
Cu ocazia Zilei naționale a Re

publicii Filipine. ambasadorul aces
tei țări la București. Mario C. Be- 
lisario. a oferiit. vineri după-amiază. 
o recepție.

Au participat Ludovic Fazekas, 
viceprim-ministrni al guvernului. 
Petre Gigea, ministrul finanțelor. 
Gheorghe Cazan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor in
stituții Si organizații centrale. în
treprinderi de comerț exterior și in
stituții de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★ '
Cu prilejul Zilei naționale a Por

tugaliei. ambasadorul acestei țări 
la București, Sergio Sacadura Cabrai, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Nicolae Gavrilescu. ministrul 
turismului și sportului. Gheorghe 
Chivulescu. ministrul justiției. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai altor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

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

In perioada 4—10 Iunie s-a aflat 
in vizită in tara noastră o delegație 
militară marocană, condusă de colo
nel major Mohamed Achahbar. se
cretar general al Administrației 
Apărării Naționale a Regatului Ma
roc. Pe timpul șederii în România, 
oaspeții militari marocani au avut 
convorbiri la Ministerul Apărării 
Naționale, au vizitat instituții de in- 
vătămint și unități militare, obiecti
ve economice si turistice.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 10 iunie 1983
Extragerea I : 21 77 55 65 60 6 87 

22 84
Extragerea a Il-a : 34 88 7 52 90 

70 48 10 43
Fond total de cîștiguri : 866 482 lei, 

din care 78 508 lei report la cate
goria 1.

Maiestății Sale Regina EL1SABETA A II-A
ceselor obținute, a experienței acu
mulate. să-și intensifice eforturile 
în vederea realizării la termen și la 
un nivel calitativ superior a obiec
tivelor puse de partid, de secretarul 
său general în fata cercetării știin
țifice. pentru participarea mai direc
tă și eficientă a tuturor cadrelor din 
acest domeniu la soluționarea pro
blemelor complexe pe care le ridică 
actuala etapă de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

în încheierea dezbaterilor, prim- 
vicepreședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie a spus:

„Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Exprimînd dorința fierbinte a 
participanfilor la plenară, viul Inte
res al întregului detașament de peste 
220 000 de oameni ai muncii din cer
cetare care cinstesc in dumneavoas
tră pe strălucitul strateg al științei 
și tehnologiei naționale puse în fo
losul dezvoltării multilaterale a 
scumpei noastre patrii, permiteți-mi 
să vă adresez rugămintea respec
tuoasă de a lua cuvîntul Sn cadrul 
plenarei noastre".

Intimpinai cu multă căldură, cu 
deosebită însuflețire, a luai cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar genera! al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.
’ Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmărită 
cu mare atenție și profundă 
ție, fiind subliniată in 
rânduri cu puternice și îndelungi 
aplauze, urale

Participau ții 
nou deosebita 
de secretarul 
scandînd : „Ceaușescu — P.C.R..'", 
„Ceaușescu și poporul!". „Stima 
noastră și mândria. Ceaușescu — 
România !“.

Reafirmînd gîndurile și simțămin
tele participantilor la plenară, ale 
tuturor oamenilor de știință din țara 
noastră, tovarășul Ion Ursu a spus 
în încheierea lucrărilor plenarei :

„Mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Toți cei ce muncim pe tărîmul ști
inței și tehnologiei vă mulțumim din 
toată inima pentru faptul că ne-ați 
onorat cu prezența dumneavoastră 
la lucrările plenarei noastre, pentru 
cuvîntul pe care ni l-ați adresat, 
pentru aprecierile și îndemnurile ce 
exprimă încă o dată, cu putere, ma
rea încredere pe care ați acordat-o 
întotdeauna și o acordați cercetării, 
in unire cu producția și tnvățămîn- 
tul, ca forțe de frunte ale progresu
lui, independenței și bunăstării 
scumpei noastre patrii.

Ne angajăm in fața dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, că, sub conducerea tovarășei 
academician Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, vom munci mai 
mult și mai bine pentru îndeplinirea 
neabătută și depășirea planului șl 
programelor aprobate, că vom con
tribui cit mai substanțial la depăși
rea pe care ați stabilit-o, a preve
derilor planului producției industria
le pe anul in curs', că vom face totul" 
spre a îmbunătăți munca, spre a fi 
demni de înalta dumneavoastră în
credere.

Vă exprimăm, încă o dată, dragos
tea și recunoștința noastră fierbinte 
pentru tot ceea ce faceți spre 
triumful deplin al revoluției tehnico- 
științifice, pentru progresul, bună
starea și fericirea poporului, pentru 
independența și afirmarea liberă in
tre națiunile lumii a scumpei noastre 
patrii in drumul ei neabătut spre 
culmile civilizației socialiste și co
muniste".

tematică. Radu Nanu, director al In
stitutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru elec
tronică. Gheorghe Marcu, director 
al Institutului de chimie din Cluj- 
Napoca. Barbu Petrescu, director 
general al Institutului central de 
cercetări economice. Constantin Teo
dorescu, director al Institutului na
țional pentru creație științifică și 
tehnică. Iancu Drăgan, director ge
neral al Institutului central, de cer
cetări metalurgice, Tiberiu Mureșan. 
președinte al Academiei de științe 
agricole și silvice, Diamanta Lau- 
doniu. director al întreprinderii de 
cercetare și producție materiale 
semiconductoare. Marin Ivașcu. di
rector general al Institutului central 
de fizică, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

în cursul dezbaterilor, vorbitorii 
au dat o inaltâ apreciere contribuției 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului și statului, la 
creșterea forței economice a țării, la 
Înflorirea continuă a patriei. în de
plină libertate și independentă, la 
ridicarea permanentă a gradului de 
civilizație a poporului, la sporirea 
prestigiului și rolului României so
cialiste pe arena mondială, la făuri
rea. unei lumi fără arme și fără răz
boaie. o lume a păcii. înțelegerii și 
colaborării între națiuni. A fost ex
primată recunoștința profundă a ce
lor ce lucrează pe tărîmul cercetă- •. 
rii față de secretarul gcțneral al 
partidului, pentru aportul său deter
minant la dezvoltarea continuă a 
științei și tehnologiei, la afirmarea 
acestora ca factori de bază ai edifi
cării socialismului și comunismului 
în România, Participau ții au subli
niat că atenția deosebită pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o acor
dă activității de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic și-a găsit 
o nouă și edificatoare expresie in 
vizita de lucru pe care a intreprin- 
s-o în ziua deschiderii lucrărilor 
plenarei, în importante institute de 
cercetare din Capitală.

. Cei care au luat cuvîntul au adre
sat. in numele tuturor oamenilor de 
știință din țara noastră, cele mai vii 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor ingin’er Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, savant de renu
me mondial, pentru modul strălucit- 
în care organizează. îndrumă și 
conduce activitatea de cercetare ști
ințifică și dezvoltare tehnologică, 
pentru contribuția de cea mai mare 
importanță adusă la progresul știin
ței românești și afirmarea ei tot 
mai puternică pe plan internațional.

în cadrul lucrărilor plenarei s-a 
analizat, în mod aprofundat, activi
tatea desfășurată de institutele de 
cercetări si de sectoarele de creație 
din întreprinderi pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin din documen
tele Congresului al Xll-lea. din pro
gramele prioritare adoptate de Con
ferința Națională a partidului, din 
expunerile de excepțională valoare

noastră, vă rog să-mi permiteți să 
adresez un fierbinte salut, expresia 
sentimentelor noastre de dragoste și 
profundă recunoștință, și mulțumi
rile noastre cele mai vii, pentru par
ticiparea cu care onorează lucrările 
Plenarei Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. (Vii aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

„Mult stimate tovarășe 
general, Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți să 
că, in lumina indicațiilor de 
mare importanță pe care ni le-ați 
dat cu prilejul vizitelor de lucru ce 
le-ați întreprins ieri, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in unități 
de cercetare științifică și tehnologică 
din Capitală, a prețioaselor orientări 
și îndrumări date, in cuvîntul adre
sat plenarei de tovarășa academician 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, am trecut la analiza ac
tivității de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic pe anul 1982 și pe 
primele patru luni ale anului în 
curs, in vederea stabilirii măsurilor 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor pe anul 19S3, pentru pregăti
rea abordării in cele mai bune con
diții a planului și programelor pe 
anii 1984 și 1985.

în lumina indicațiilor pe care ni 
le-ați dat cu prilejul Plenarei Comi
tetului Central al partidului din luna 
martie, al consfătuirii de lucru și 
plenarei consiliilor naționale ale oa
menilor muncii din industrie și agri- . 
cultură, dezbatem căile și mijloacele 
de creștere mai substanțială a contri
buției cercetării științifice și tehnolo
gice, inclusiv printr-o activitate direc
tă de microproducție și producție, la 
soluționarea sarcinilor de asimilare a 
produselor pentru reducerea impor
turilor. intensificare si Îmbunătăți
re a producției de export, de redu
cere a consumurilor de materii pri
me, materiale, energie și combusti
bili, de încadrare strictă în normele 
de consum și prescripțiile de calitate, 
de creștere a resurselor și rezerve
lor interne destinate producției, re
ducerea mai accentuată a cheltuieli
lor materiale de producție si crește
re a productivității muncii, accelerare 
a realizării obiectivelor de investiții, 
sarcini in îndeplinirea cărora — așa 
cum ați subliniat in repetate rînduri 
— cercetarea este în cel mai înalt 
grad răspunzătoare, împreună cu ce
lelalte sectoare ale economiei națio
nale".

în cea 
plenarei, 
aflate la 
vîntul tovarășii : Coleta De Sabata. 
rector al Institutului politehnic 
„■Traian Vuia" din Timișoara. Vlad . 
Bîlbiie. director al Institutului Can- 
tacuzino. Victor Bîzu. director al în
treprinderii de aparate ,d.e, ce.rcețșrg, . . .teoretică _si practică ale tovarășului 
Cabiria Andreian Cazacu, ■ director 
general al Institutului central de ma-

i

secretar

raportez 
cea mai

satisTac- 
repetatesubliniată 

cu puternice 
și ovații.

au manifestat din 
dragoste și stimă față 
general al partidului, 

„Ceaușescu
Și

de-a doua zi a lucrărilor 
pe marginea problemelor 
ordinea de zi au luat cu-

Nicolae Ceaușescu. Participants la 
discuții s-au angajat ca. pe baza suc-

Vizita delegației parlamentare
din Republica Irak

Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al- Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, s-a intilnit cu delegația 
parlamentară din Irak, condusă de 
Naeem Haddad, membru al Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Irak, aflată în vizită ofi
cială de prietenie in tara noastră.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
au fost subliniate cu satisfacție rela
țiile de strânsă prietenie și colabo
rare statornicite între România și 
Irak, evidențiindu-se rolul determi
nant al întâlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășul 
Saddam Hussein, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Irak, în extin
derea pe multiple planuri a rapor
turilor dintre cele două țări. Con-

celor două 
efectuat un

foruri legisla- 
amplu schimb 
la activitatea

ducătorii 
tive au 
de vederi cu privire 
pe care acestea o desfășoară în ță
rile. lor. reliefindu-șe, cu această 
ocazie, dorința reciprocă de a dez
volta pe mai departe conlucrarea 
dintre parlamentele și parlamentarii 
României și Irakului, în interesul 
reciproc, pentru instaurarea unul 
climat de pace, colaborare și înțe
legere in lume.

în aceeași zi, delegația parlamen
tară din Irak a vizitat 
rea „23 August" și noi 
locuințe din Capitală.

tntreprinde-
cartiere de

★
în onoarea oaspeților, 

rli Adunări Naționale a oferit 
dineu.

A participat Dhiab 
ambasadorul Irakului

In județele Dolj și
recoltarea

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Dolj raportează că la 10 
iunie au încheiat recoltatul orzului 
pe toate cele aproape 25 000 hectare, 
in numai patru zile bune de lutru, 
în prezent se lucrează intens la eli
berarea terenurilor de pe care s-a 
strins recolta de păioase, la insămin- 
țarea culturilor duble în condițiile 
respectării riguroase a tehnologiilor 
indicate. Totodată s-au angajat să 
strângă recolta de griu și secară de 
pe cele 128 000 hectare în cei mult 
opt-zece zile bune de lucru, acor
dând o atenție deosebită evitării ori
căror pierderi, livrării cu prioritate 
a produselor destinate fondului cen
tral al statului.

In telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comu- 
nisi Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comite
tul județean Dolj al P.C.R., se spu
ne, intre altele : „Am acționat și ac
ționăm energic, fără odihnă, pentru 
diminuarea efectelor negative ale 
secetei, folosind la întreaga capaci
tate sistemele de irigații, toate sur
sele de apă existente in județ, astfel 
ca udarea repetată a culturilor, ziua 
și noaptea, precum și întreținerea 
acestora să ne asigure obținerea 
unor producții dintre cele mai

Ne angajăm, mult stimate și 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
cim in continuare cu cea mai 
răspundere pentru înfăptuirea ' 
piară a indicațiilor pe care ni le-ați 
dat, să* facem tot ceea ce este posi
bil pentru sporirea contribuției ju
dețului la fondul central al statului, 
pentru înfăptuirea programului de 
autoconducere și autoaprovizionare, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului 
al Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului nostru".

bune.
iubite
mu.n- 

i mare 
exem-

Biroul Ma
un

M. Al-Algawl, 
la București.

(Agerpres)

Olt s-a încheiat
orzului
Printr-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul județean de 
partid Olt raportează că in seara zi
lei de 9 iunie oamenii muncii din 
agricultura județului au încheiat se
cerișul orzului pe întreaga suprafață 
în cultură. Sucqesul se datorește bu
nei organizări a muncii, folosirii ju
dicioase a mijloacelor mecanice, a 
timpului bun de lucru în câmp, dă
ruirii și abnegației cu care au acțio
nat mecanizatorii, lucrătorii din 
l.A.S. și cooperatorii.

Concomitent cu recoltarea orzului, 
se acordă o atenție deosebită reali
zării operative a programului de 
culturi duble, culturi care au fost 
Însămânțate până acum pe mai bine 
de 14 000 hectare.

„Vă raportăm, mult iubite șl «ti- 
rnate tovarășe secretor general, se 
spune in telegramă, că am Început 
și secerișul griului, cultură care ocu
pă in județul nostru peste 100 000 
hectare. Acționăm astfel îneît toate 
lucrările să se desfășoare in flux 
continuu, in vederea însămințăril la 
timp și de calitate a culturilor suc
cesive, îndeosebi cu porumb pentru 
boabe, legume și plante de nutreț, 
pe cele peste 72 000 hectare planifi
cate.

Ne preocupăm, totodată, pentru 
folosirea deplină a sistemelor de iri
gații, a tuturor surselor de apă pen
tru udarea plantelor, reducind 
acest £el efectele negative ale 
cetei.

N'e angajăm, mult stimate șl 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vom face tot ce depinde de noi, pen
tru ca și in acest an, cu condiții de
osebite, să obținem recolte, bune de 
cereale, plante tehnice, legume și 
fructe, contribuind astfel la realiza
rea planului de autoaprovizionare, 
la transpunerea in fapte a istoricelor 
hotărâri ale Congresului ai Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului".

în 
se-

lu- 
că

PALATUL BUCKINGHAM — LONDRA
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia zilei de naștere a 

Maiestății Voastre — Ziua națională a Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord — cele mai cordiale urări de fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului britanic.

Sînt convins că raporturile tradiționale de prietenie dintre țările și po
poarele noastre se vor dezvolta in anii ce vin. in interesul celor două țâri, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Istoria dezvoltării 
străveche așezare, cu 
peste două milenii — 
istoria transformării 
din împrejurimi în 
suburbii ale marii metropole. La 
fel s-au petrecut lucrurile in cazul 
altor mari orașe ale Angliei, ea 
Birmingham, Manchester, Edin
burgh, Glasgow, care și-au „alătu
rat", de-a lungul cîtorva decenii, 
numeroase așezări din imediata 
lor apropiere, fiecare din acestea 
aducînd o notă aparte in peisajul 
urbanistic iu continuă transfor
mare.

Cele mai semnificative mutații 
s-au înregistrat in ultimii ani in 

. zonele din nord-est ale țării, după 
descoperirea unor importante re
surse de petiol și gaze sub apele 
Mării Nordului. Industria britanică 
s-a adaptat „din mers" cerințelor 
celor mâi complexe impuse de ex
tracția și prelucrarea noilor surse 
energetice și, într-o perioadă re
lativ scurtă, țara a Izbutit să se 
situeze în rîndul principalilor pro
ducători mondiali de petrol, reali- 
zînd acum peste 100 milioane tone 
anual. Tocmai aceasta a permis 
Marii Britanii să facă față cu mai 
mult succes decit alte țări occiden
tale unui șir de probleme decurgind 
din actuala criză mondială.

Realizările economice din ultime
le decenii sînt strîns legate de 
succesele înregistrate in domeniile 
științei șî tehnologiei. în labora
toarele și Institutele de cercetări 
din Londra. Oxford, Birmingham, 
Cambridge, Manchester, activitatea 
este strîns corelată cu necesitățile 
practice ale economiei, dar și cu 
cerințele unei ample cooperări in
ternaționale.

în acest cadru se înscriu și bu
nele relații de colaborare statorni
cite între România și Marea Bri-

Londrei — 
un trecut de 
este, de fapt, 

localităților 
cartiere și

tv
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l'LOO Din marea carte a patriei. După 
S3 de ani de la naționalizare. Do
cumentar
Să cînte copiii
Ora de muzică
La sfîrșit de săptămînS 
Săptămîna politică 
Profesiunile cincinalului 
.lOpJ ,dg„serl„....
Telejurnal
Teleenclclopedla

ti, 30
11,56
13,00
18.15
13,30
13,50
10.00
10,20

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 11 iunie ora 21 — 14 Iunie 
ora 21. In (ară : După o instabilitate de 
scurtă durată, ce se va semnala îndeo
sebi în nordul șl estul târli, vremea se 
va ameliora. Vor cădea aversa locale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tanie. Fără îndoială, nivelul ri
dicat al industriei și tehnicii brita
nice, cit și potențialul în plină dez
voltare al României oferă posibili
tăți ample de lărgire a legăturilor 
pe plan economic, ca și în alte 
domenii, între cele două țări. O 
contribuție hotărîtoare la dezvol
tarea colaborării multilaterale prie
tenești româno-britanice a avut vi
zita de stat întreprinsă în Marea 
Britanic de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ' împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația regi
nei Elisabeta a Il-a și a ducelui de 
Edinburgh. Acordurile convenite au 
creat un cadru deosebit de favo
rabil extinderii conlucrării econo
mice in forme noi, de eficiență 
ridicată, cum sînt acțiunile de coo
perare în domenii de vîrt ale in
dustriei și tehnicii contemporane, 
înființarea de societăți mixte, co
laborarea pe terțe piețe. In același 
timp, s-au creat premise favorabi
le intensificării
tărîmul științei și invățămîntului, 
artei și culturii, contactelor umane.

Toate acestea “ . _
este pe deplin posibil ca intre țări 
diferite ca orinduire socială, po
tențial și grad de dezvoltare să se 
statornicească raporturi bune, de 
colaborare reciproc avantajoasă, a- 
tunci cînd se pornește de la do
rința comună de a se acționa în 
acest sens, cînd la temelia rapor
turilor interstatale se așază prin
cipiile egalității în drepturi, res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, avantajului reci
proc.

Corespunzind deplin intereselor 
popoarelor român și britanic, evo
luția pozitivă a cooperării priete
nești dintre cele două țări se în
scrie ca un aport de seamă la cau
za generală a păcii și înțelegerii 
între națiuni.

schimburilor pe

demonstrează că

ta. it
1.9,55

Ritm și muzică
Izvor al puterii noastrs (® SS de 
ani de la naționalizare — reportaj 
Film artistic : „Facerea lumii". 
Producție a studioului „București" 
Imagini coregrafice
Telejurnal
Seară tie muzică ș! umor 
închiderea programului
PROGRAMUL î
Telejurnal
Desene animate
Cîntarea României 
întîlnire muzicală
Bună seara, fete, bună seara, bă- 
.leti t " 1 “

22,20 Telejurnal
22,30 Dansați cu noi

30,10

!M)0
19,20
19,40 
20,25 
ZI.50

de ploaie însoțite de descărcări elec
trice și izolat de grindină, la începutul 
intervalului. Apoi, aversele de ploaie 
vor fi Izolate. Vîntul va sufla slab ptnă 
la moderat, cu unele intensificări d!n 
sectorul nordic. îndeosebi In estul tă
rii și la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 șl 14 grade, izo
lat mal coborîte In estul Transilvaniei, 
iar maximele între. 15 șl 25 de grade, 
local mal ridicate.
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MARGINALII LA MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA - SUEDIA

O victorie care a redresat poziția echipei noastre
în

Transmitem aceste rânduri vineri, in 
dimineața imediat următoare victo
riei fotbaliștilor români, cu numai 
citeva minute inainte de a pleca din 
Stockholm. Delegația noastră fotba
listică pleacă spre Copenhaga, unde 
va rămîne 24 de ore, uimind să so
sească acasă, la București, sâmbătă 
seara la ora 21,00.

Părăsim capitala Suediei pe frig și 
pe ploaie. Cu citeva zile in urmă am 
găsit-o sub arșiță, acum o lăsăm sub 

noștri 
oraș ri- 
printre 
poduri

nori întunecați. Jucătorii 
pleacă din acest fermecător 
sipit cu pricepere și gust 
lacuri, pilcuri de arbori și 
aruncate trainic peste ape (de unde 
și denumirea sa de „Veneție a Nor
dului"), și cu alte' amintiri plăcuta, 
altfel decit fotbalistice. Urrnind un 
ppogram inspirat întocmit, ei au vi
zitat aici o seamă de interesante și 
instructive obiective istorico-turis- 
tice. printre care și vechea primărie 
a orașului cu celebra sală unde sa 
oficiază înminarea premiilor Nobel. 
Cite capete luminate au fost încu
nunate în acest lăcaș intrat în cartea 
de aur a științei mondiale 1 Printre 
ele. și unele ce purtau nume cele
brate și in arenele sportive pentru 
performante de nivel internațional 
sau olimpic, cum au fost Nansen, 
Bohr. Camus. Hemingway și încă 
vreo citeva. Este evident insă că 
părăsim orașul Stockholm In primul 
rind cu 
listice 
fiindcă.

amintirea unei victorii fotba- 
importante. Spunem astfel 

duoâ înfrângerea incomodă

clasamentul grupei
suferită nu demult la București in 
fața reprezentativei Cehoslovaciei, 
succesul de la Stockholm nu numai 
că ne readuce pe poziția de lideri 
in grupa a V-a preliminară, dar 
așază acest moment — în evoluția 
fotbalului românesc — alături de 
alte momente de referință ale pal
maresului echipei naționale : 1—11 la 
Belgrad. I—1 pe Wembley, 1—0 Ia 
Lausanne. 2—0 la Zagreb, l—l la

CORESPONDENTA 
DIN STOCKHOLM

Madrid. 0—0 din nou la Londra. 0—0 
la Florența și altele.

Scriam in corespondența preceden
ta că seara, la o oră după meci, am 
revăzut cu toții această confruntare 
fotbalistică, transmisă în întregime 
de televiziunea suedeză. Privind „la 
rece", am putut vedea mai clar că 
antrenorii 
Rădulescu 
bine decît 
fotbaliștii 
decît partenerii lor de pe teren.

Asemenea constatări face și presa 
suedeză apărută vineri, a doua zi 
după joc. De data aceasta, în unani
mitate. se recunoaște superioritatea 
tactică și tehnică a fotbaliștilor ro
mâni. se scrie negru pe alb că re
zultatul este just și că. după cum s-a 
jucat, nu putea fi altul Desigur.

Mircea Lucescu șt Mircea 
au pregătit jocul mai 

colegii lor de vizavi, că 
noștri au jucat mai bine

ziariștil-gaide. supărați pe fotbaliștii 
lor și pe conducerea federației sue
deze. mai și critică jocul nostru de
fensiv. dar ei își concentrează „tirul" 
asupra acestora, reproșîndu-le o ne- 
justificață infatuare, nestudierea ad
versarului. rrepregătirea cu maximă 
concentrare a jocului, neputința de 
a contracara după pauză sistemul 
tactic dezvăluit de echipa noastră în 
prima repriză și continuat cu con
secvență și in cea de a doua repriză. 
Declarațiile făcute de antrenorul 
Mircea Lucescu la conferința de 
presă sînt redate in întregime și. 
in general, cu nuanțele lor. Iată ce 
scrie cotidianul „DAGENS NYHE- 
ȚER" sub titlul „Acum campionatul 
european este departe. O lecție bo
gată in învățăminte pentru viitor" : 
„Oaspeții au marcat un singur gol, 
dar acesta e suficient pentru cîștig. 
Spectatorii, împotriva voinței lor, au 
fost nevoiți să admire echipa româ
nă pentru capacitatea de a ține ba
lonul și do 
șansele". La rîndul său.

Opinii ale agențiilor internaționale de presă
STOCKHOLM !0 (Agerpres). — 

Corespondenții sportivi ai agențiilor 
internaționale de presă au transmis 
ample comentarii pe marginea ln- 
tîlniril de fotbal dintre echipele 
României și Suediei, disputată pe 
stadionul „Rasunda" din Stockholm, 
în campionatul european șl încheia
tă cu scorul de 1—0 In favoarea fot
baliștilor români.

„Șirul de patru victorii consecuti
ve ăl selecționatei suedeze a fost 
întrerupt de echipa României, uni
cul gol al partidei înscris de Rodion 
Cămătaru adueind formației române 
un succes 
mâni 
nică. 
atac 
tează 
led 
du-se la acest meci. Aceeași agenție' 
remarcă faptul că românii au înce
put jocul puternic, avind o bună oca
zie de a deschide scorul Încă din 
minutul 7. cînd balonul șutat de 
Rednic a lovit bara.

meritat. Fotbaliștii ro- 
au demonstrat aplicație teh- 

s-au dovedit rapizi oe contra
și siguri in apărare" — rela- 
corespondentul agenției „Uni- 

Press International" refe rin-

In comentariul agenției Reuter se 
scrie, printre altele : „Fotbaliștii ro
mâni i-au surprins pe suedezi prin 
jocul lor tactic, iar golul victoriei 
marcat de Cămătaru a readus for
mația României pe primul loc in 
clasamentul acestei atât de disputate 
grupe a 5-a“.

La rîndul ei. agenția France 
i'resse notează : „Mai iuti, totdeau
na primii la balon, făcând dovada 
unei mari coeziuni, românii au reu
șit să înscrie un singur aol. care 
insă valorează aur. Gazdele nu au 
fost capabile să concretizeze domi
narea teritorială din repriza secun
dă. vîrlul lor de atac Co.rneliusson 
fiind bine marcat de fundașii echi
pei române".

Comentatorul agenției 1J.P.A. 
Hamburg consideră că succesul re
prezentativei României, învingătoa
re si in meciul tur de la București, 
a relansat în mod spectaculos dis
puta din grupa a 5-a pentru califi
carea în turneul final al campiona
tului european programat anul vii
tor tn Frânte.

a-și folosi la maxim 
antrenorul 

suedez declara in același ziar : 
există multe echipe naționale 
să tină piept presiunii noastre, 
românii țin".

Acum, momentul Stockholm _ _ 
încheiat. întrucît ne place să credem 
că nu facem parte nici din „corul 
lăudătorilor" ce-și pierd cumpătul 
la succese, dar nici din rîndul celor 
ce-și pierd total încrederea la 
eșecuri, vom spune și acum ceea ce 
spunem de multă vreme și nu vom 
înceta să repetăm cită vreme va mai 
ti nevoie. Un meci e un meci și atît. 
El vine și trece, cu bucurii sau amă
răciuni. Victoria din 9 iunie 1983 este 
importantă fiindcă reface terenul 
pierdut acasă îp fata Cehoslovaciei, 
adueîndu-ne speranța în posibilitatea 
calificării la turneul final al europe- ( 
nelor din Franța 1984. Dar e bine să 
nu uităm nici o clipă că probleme 
esențiale ale fotbalului nostru rămin 
nesoluționate. Trebuie muncit incă 
mult pe ogorul fotbalului, pe cahe 
avem multe de arat și semănat Se 
cunosc obiectivele, agenda federației 
le preia de la un an la altul : statu
tul jucătorului, statutul antrenoru
lui. așezarea instruirii pe baze știin
țifice. moderne la toate eșaloanele, 
îmbunătățirea fotbalului în rîndul 
copiilor și juniorilor. întronarea ordi
nii șl disciplinei etc., etc. Sint, după 
cum se știe, probleme mult mai im
portante pentru viitorul fotbalului 
ronâânesc decît o victorie sau o în
frângere într-un meci sau altul. Ex
periența noastră, dar și a altora ne 
arată că așa a bine să gindim și să 
procedăm.

„Nu 
care 
tușă

s-a

Gh. MT TROT



i Depășirea decalajelor, dezvoltarea cooperării
i internaționale - cerință de bază pentru stabilitatea 
f și progresul economiei mondiale

Dezbaterile din cadrul sesiunii Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare

BELGRAD 10. - Trimisul Agerpres, llie Șerbănescu, transmite : Centrul 
de conferințe Sava din capitala Iugoslaviei continuă să reprezinte, in 
aceste zile, locul de avansare a numeroase sugestii, propuneri și 
soluții la diferite aspecte ale crizei mondiale, de lansare a unor noi sem
nale de alarmă față de riscul ignorării gravelor probleme care con
fruntă omenirea sau al tergiversării aplicării celor mai adecvate remedii. 
Ideea prezentă aproape in fiecare discurs rostit în cadrul dezbaterilor 
generale este aceea că U.N.C.T.A.D.-VI oferă prilejul adoptării unor ac
țiuni concrete, practice, pentru promovarea dialogului Nord-Sud și a rela
țiilor dintre țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare, pentru promo
varea progresului economic al țărilor lumii a treia și revitalizarea economiei 
mondiale, în general.

Adresîndu-se participanților la se
siune. președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, a arătat că în perioada 
cane a trecut de la prima reuniune 
la nivel înalt a tarilor nealiniate.
desfășurată la Belgrad în 1961. în 
lume s-au produs schimbări majo
re. generate de revoluția științifică 
și tehnologică, schimbări care „au 
transformat omenirea într-o singură 
entitate". El a apreciat că din 
păcate aceste schimbări majore în 
dezvoltarea științei și a mijloacelor 
de producție nu au contribuit la 
sporirea adecvată a nivelului de 
viață în țările în curs de dezvolta
re, mai ales a celor din Africa.

Președintele Mubarak a subliniat 
că unul dintre obiectivele majore 
către care trebuie să se orienteze 
eforturile în etapa următoare îl coh- 
stituie ..realizarea unui salt uriaș de 
dezvoltare, prin aplicarea unor pro
iecte ample in lumea a treia, cu 
participarea statelor dezvoltate, 
pentru a da un impuls hotărîtor eco
nomiei mondiale". Acum este mo
mentul potrivit pentru adoptarea 
Propunerii vizînd crearea unei bănci 
mondiale pentru dezvoltare — a 
apreciat el — ca și pentru stabili
rea unei bănci de dezvoltare a Su
dului. propusă la reuniunea ]a nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la Delhi. 
De asemenea, el s-a pronunțat pen
tru crearea unei ordini care să asi
gure raporturi echitabile între pre
turile materiilor prime și ale pro
duselor industriale., pentru facilita- 
•rea accesului pe piețe al mărfuri
lor exportate de țările în curs de 
dezvoltare. pentru intensificarea 
cooperării economice intre aceste 
state.

Președintele egiptean a exprimat 
opinia că stabilitatea economică, so
cială si politică reclamă stabilirea 
uii’ei păci juste, care'Sa'permiță- tUT 
turor popoarelor să trăiască în de
plină egalitate. în context, vorbito
rul a accentuat asuipra necesității de 
a se asigura materializarea dreptu- 
i-ilor legitime la autodeterminare, la 
o viată liberă și demnă pentru po
porul palestinian și pentru popoare
le din Africa de Sud și Namibia.

In încheiere, președintele Egiptu
lui a declarat că tara sa sprijină 
ideea organizării unor reuniuni pe
riodice la nivel înalt, la care să 
participe șefi de stat din Nord și din 
Sud. pentru examinarea situației 
economice mondiale și adoptarea 
unor, acorduri care să prevină apa
riția unor noi crize acute.

Sistemul monetar-financiar inter
național — a spus în cuvîntUil său 
Abdelaziz Khelef, ministrul comer
țului al Algeriei — hu corespunde di
mensiunilor nevoilor actuale. El nu 
mai asigură practic nici una dintre 
funcțiile fundamentale ale unui.sis
tem monetar și anume : reglementa
rea transferurilor de resurse, aloca- 
rea de lichidități, ajustarea balanțe
lor de plăti, stabilitatea cursurilor 
de schimb valutar. De aceea, țările 
în curs de dezvoltare au propus.con- 
vocarea unei conferințe monetar- 
financiare internaționale în vederea 
stabilirii unui nou sistem.

El a subliniat că măsurile imedia
te. absolut necesare pentru a șe pu
tea face fată problemelor urgente și 
presante, nu trebuie să amine.sau 
să înlocuiască acțiunea pe (termen 
lung în vederea unor reforme struc
turale în economia mondială.

Este important — a subliniat, in 
cuvin tul său. Peter Veress. ministrul 
comerțului exterior al R. P. Ungare 
— ca reglementările din comerțul 
international să fie respectate si 
aplicate, ca relațiile financiare in
ternaționale să funcționeze fără dis
torsiuni si perturbări. El s-a decla
rat de acord cu opinia secretarului 
general al U.N.C.T.A.D. potrivit că
reia toate țările trebuit» să-și aducă 
contribuția la soluționarea crizei. 
Menționind că unele țări occidentale 
dezvoltate ridică obstacole si condi
ționări în calea desfășurării libere 
a comerțului Est-Vest, ministrul un
gar a subliniat că relansarea econo
miei mondiale presupune cooperarea 
dintre state cu sisteme sociale di
ferite. ceea ce implică normalizarea 
relațiilor comerciale Est-Vest. pe 
baza tratamentului clauzei națiunii 
celei mai favorizate, a nedișerimi- 
nării si respectării obligațiilor con
tractuale.

Relevînd că 40 la sută din expor
turile tarilor occidentale dezvoltate 
se îndreaptă spre tarile in cuns de 
dezvoltare Hector Hernandez Cer
vantes, secretar de stat pentru co
merț si dezvoltare industrială al 
Mexicului, s-a referit la dificultă
țile pe care le întîmpină țările în 

i curs de dezvoltare, care nu-și pot 
vinde produsele lor datorită bariere
lor protectioniste pe care le întîl- 
neSc. Ele nu au. de asemenea, posi
bilități financiare de a achiziționa 
bunuri manufacturate produse de 
statele dezvoltate.

..Fără condiții favorabile pentru 
aceste tari pe piețele comerciale și 
financiare relansarea economiei 
mondiale nu poate deveni durabilă 
și susținută — a spus șeful delega
ției mexicane. Țările in curs de dez
voltare — a adăugat vorbitorii] — 
au venit la U.N.C.T.A.D.-VI cți cele 
mai bune intenții pentru a găsi so
luții comune. Ne-am îndeplinit obli

gațiile. Acum rămîne să vedem cum 
si le vor îndeplini țările dezvoltate".

Șeful delegației U.R.S.S., A. Man- 
julo, adjunct al ministrului comer
țului exterior, a apreciat. în dis
cursul său. că perturbările din eco
nomia mondială sînt rezultatul celei 
mai profunde crize a economiei ca
pitaliste din ultimii 50 de ani și sînt 
legate, de amenințările crescînde la 
adresa păcii și securității internațio
nale. în prezent, datoria tuturor stă- 
telor — a spus vorbitorul — este de 
a opri evoluția periculoasă a eveni
mentelor, de a le orienta pe făgașul 
destinderii și al cooperării reciproc 
avantajoase, de a găsi soluții în pro
blemele urgente ale limitării și re

® ,,Soluționarea problemelor generate de 
criza economică reclamă eforturi susți
nute din partea tuturor statelor, spriji
nirea eficientă a țărilor în curs de dez
voltare",

• „A sosit timpul să se asigure raporturi 
echitabile între prețurile materiilor prime 
și ale produselor industriale, să fie elimi
nate măsurile protecționiste cu. profunde 
consecințe negative asupra tuturor ță
rilor".

• Propuneri privind instituirea de meca
nisme practice, care să permită transpu
nerea în viață a înțelegerilor convenite 
la U.N.C.T.A.D-VI.

ducerii armamentelor. în special a 
celor nucleare, de a asigura regle
mentarea pașnică a stărilor confli-c- 
tuale. ..Delegația sovietică este gata 
să examineze la sesiune propunerile 
mișcării de nealiniere și ale ..Grupu
lui celor 77“ privind adoptarea unui 
program de măsuri urgente în do
meniile materiilor prime, dezvoltării 
si monetar-financiar" — a arătat 
vorbitorul, adăugind că aceste mă
suri nu trebuie să împiedice sau să 
ia locul negocierilor globale . între 
statele dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare. In continuare, el a pre
zentat date statistice ilustrind extin
derea comerțului exterior al U.R.S.S. 
și a cooperării economice. în special 
cu țările. în curs de dezvoltare, men- 
tionînd. in. context, că in anul 1981. 
sub diferite forme de ajutor. Uniu
nea Sovietică a acordat 1.1 miliarde 
ruble, respectiv 0.18 la sută din pro
dusul national brut, celor mai puțin 
dezvoltate țări din lume.

Ne pronunțăm — a spus. în în
cheiere. șeful delegației U.R.S.S. 
— pentru intensificarea activității 
U.N.C.T.A.D. îndreptată împotriva 
aplicării discriminatorii a unor ba
riere protectioniste. a încercărilor 
de legalizare a unor noi forme dis
criminatorii de protectionism, a fo
losirii măsurilor protectioniste ca 
mi jloc de exercitare de presiuni asu
pra altor țări, a aplicării barierelor 
comerciale -pentru motive neecono
mice.

Primul ministru al Olandei, Ruud 
Lubbers, a subliniat in discursul său 
că „sesiunea a VI-a a U.N.C.T.A.D. de 
la Belgrad reprezintă o ocazie po
trivită pentru o analiză detaliată a 
sistemului economic internațional pe 
care bază poate fi formulată o plat
formă comună și pot fi definite 
direcțiile pentru o acțiune cuprin
zătoare". El și-a exprimat speranța 
că reuniunea, de la Belgrad va 
■adopta o declarație finală care să 
reprezinte ..un diagnostic acceptabil 
al crizei economice mondiale" și să 
cuprindă recomandări pentru depă
șirea acesteia.

Vorbitorul a adresat un apel la 
sporirea asistenței in favoarea țărilor 
celor mai puțin dezvoltate și a arătat 
că Olanda ..sprijină mesajul de dia
log și consens" transmis sesiunii 
U.N.C.T.A.D. de la Belgrad de reu
niunea de la Buenos Aires a „Gru
pului celor 77“. Premierul olandez a 
propus crearea unui ..mecanism spe
cial pentru acordarea de asistență 
țărilor în curs de dezvoltare, cele mai 
rămase in urmă". în context, el a 
preconizat, ca posibilități de spriji
nire a acestor țări o mai bună coor
donare a acțiunilor multilaterale și 
bilaterale de asistentă, combinarea 
asistenței internaționale cu progra
mele interne de ajustare economică 
adoptate de țările in curs de dezvol
tare și asigurarea asistentei pe peri
oada de minimum doi ani. Vorbito
rul a făcut cunoscut că Olanda a 
înaintat Secretariatului U.N.C.T.A.D. 
instrumentele de ratificare a acordu
lui asupra creării fondului comun 
pentru materiile prime, la care au 
aderat, pînă în prezent. 50 de țări.

Ministrul economici naționale al 
Tunisiei, Abdelaziz Lasram, a decla
rat că. după părerea țării sale, în 
etapa actuală se cer adoptate „măsuri 
esențiale urgențe" pentru ajutorarea 
țărilor in cuns de dezvoltare, in 
paralel cu lansarea negocierilor 
globale între statele dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare în ve
derea rezolvării problemelor gene
rate de criza economică mondială. 
Vorbitorul a adresat un apel tuturor' 
țărilor membre ale U.N.C.T.A.D. să 
asigure intrarea în vigoare, cit maib 
curînd posibil, a acordului privind 
crearea fondului comun pentru ma- 
teriitfe prime și s-a pronunțat, pentru 
„o reformă a structurilor monetare 
și comerciale internaționale".

în discursul său. ministrul francez 
al economiei, Jacques Delors, a înfă
țișat pe larg propunerile Franței pri
vind realizarea unei .reforme a siste
mului monetar international. Legat 
de aceasta, el a reiterat propunerea 
președintelui Francois Mitterrand 
privind convocarea unei conferințe 
monetare internaționale la nivel înalt 
pentru discutarea acestei probleme.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
pe larg la dificultățile în creștere cu 
care sînt confruntate țările în curs 

de dezvoltare și. în context, a men
ționat că, pînă în 1988, Franța va 
ridica asistența oficială penți-u dez
voltare în favoarea acestor state la 
nivelul de 0.7 la sută din produsul 
ei national brut.

Ministrul francez a apreciat că 
scăderea nivelului dobinzilor și efor
turile pentru a se ajunge treptat la 
rate de schimb mai stabile pe piețele 
valutare ar constitui condiții de bază 
pentru o redresare economică dura
bilă. Vorbitorul a exprimat opinia că 
ratele ridicate ale dobinzilor creează 
mari dificultăți pentru țările în curs 
de dezvoltare, ale căror surse finan
ciare nu sint suficiente pentru a 
asigura o creștere economică con
stantă.

în discursul său, Bernard John, 
viceprim-ministru al statului Barba
dos. s-a referit la marile dificultăți 
cărora trebuie să le facă fată țările 
in curs de dezvoltare, ca urmare a 
fenomenelor de criză din economia 
mondială, a agravării decalajelor 
economice ș\ a stării de subdezvol
tare.

El a apreciat că aceste probleme, 
pe care le-a calificat drept „cele mai 
critice ale zilelor noastre", trebuie 
să se afle în centrul dezbaterilor se
siunii U.N.C.T.A.D. de la Belgrad și 
a exprimat opinia că ele pot fi solu
ționate numai prin eforturile comune 
ale tuturor statelor. Vorbitorul a mai 
arătat că țara șa acordă o atenție 
deosebită constituirii fondului comun 
pentru materiile prime, care se cere 
înființat cit mai curînd posibil, pre- ‘ 
ciim și adoptării unui număr de 
acorduri provizorii asupra unor ma
terii prime de- importanță vitală 
pentru țările în curs de dezvoltare.

Prezentind poziția tării sale fată 
de problemele crizei economice mon
diale și dificultățile in creștere cu 
care sint confruntate in special țările 
în curs de dezvoltare. Hugh Shearer, 
viccpremier și ministru de externe 
al Jamaieăi. a arătat că U.N.C.T.A.D. 
VI trebuie să adopte hotărîri 
adecvate, care să permită soluțio
narea marilor probleme cu caracter 
economic și financiar ce confruntă 
omenirea. El a apreciat că este ne
cesar să se instituie mecanisme 
practice care să permită transpunerea 
in viată a acordurilor convenite, ast
fel incit să nu fie tergiversate acțiu
nile concrete in vederea depășirii cri
zei economice și sporirii asistentei că
tre țările in curs de dezvoltare. Vor
bitorul a declarat că tara sa acordă o 
atenție deosebită rezolvării problemei 
datoriilor externe ale țărilor în curs

Întrevedere a 
delegației

BELGRAD 10 (Agerpres) — Repre
zentantul personal al președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la cea de-a 
VI-a sesiune a U.N.C.T.A.D.. tovară
șul Manea Mănescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, conducătorul 
delegației române la sesiune, a avut 
o intilnire cu Yao Yilin. vicepremier 

de dezvoltare și, în acest sens,, a 
preconizat să se adopte măsuri pen
tru întărirea capacității ' de plată a 
țărilor din lumea a treia, prin re- 
programarea unei părți a datoriilor 
externe și pe alte căi.

Șeful delegației Republicii Burundi, 
Terence Sanze, reprezentant perma
nent al acestei țări pe lingă Oficiul 
Națiunilor Unite din Geneva, și-a 
consacrat cea mai mare parte a 
discursului său relevării dificultăți
lor foarte mari, de ordin economic 
și financiar, ale celor mai sărace țări 
în curs de dezvoltare, confruntate cu 
greutăți suplimentare din cauza ac
tualei crize din economia mondială. 
Delegatul burundez a subliniat că in 
contextul general al sporirii asisten
tei în favoarea țărilor in curs de 
dezvoltare este nevoie să se acorde 
o atenție specială problemelor ’spe
cifice ale statelor celor mai sărace 
ale lumii, între altele, el a arătat că 
Burundi se pronunță pentru convo
carea unei conferințe internaționale 
care să examineze situația dificilă a 
țărilor care nu au acces la mare.

Țara noastră se pronunță pentru 
înfăptuirea propunerilor adoptate 
de reuniunea de la Buenos Aires a 
„Grupului celor 77", în direcția re
dresării și dezvoltării economiei 
mondiale, prin stimularea unui spi
rit, de cooperare constructivă, în ve
derea elaborării unui program de 
acțiune unanim acceptabil — a de
clarat ministrul adjunct al economiei 
din Thailanda, Hairojana Jayaphorn.

El a adăugat că economia mon
dială se caracterizează în prezent 
prin reducerea pronunțată a prețu
rilor materiilor prime, deteriorarea 
condițiilor de efectuare a schimbu
rilor comerciale internaționale, re
ducerea exporturilor și înregistrarea 
de către statele în curs de dezvol
tare a unor deficite comerciale 
uriașe.

Vorbi torul a reafirmat necesitatea 
revizuirii sistemului monetar și co
mercial internațional, relevînd im
portanța unor inițiative de ordin 
politic, pentru activizarea acestui 
proces.

„Guvernul danez este convins de 
faptul că edificarea unor relații 
noi în lumea contemporană, . ina,i 
echitabile și bazate pe egalitate, 
este în interesul tuturor țărilor" — 
a declarat șeful delegației Dane
marcei, Otto Moeller, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. Vorbitorul a avansat o serie de 
propuneri concrete vizînd atenuarea 
dificultăților din economia mon
dială. și a problemelor cu care sînt 
confruntate țările în curs de dez
voltare. El a adresat apelul ca toate 
tarile membre ale U.N.C.T.A.D. — 
care nu au făcut, pînă în prezent, 
acest lucru — să ratifice, pînă la 30 
septembrie 1983. acordul asupra pro
gramului integrat pentru materiile 
prime și asupra fondului comun, 
adăugind că Danemarca sprijină 
acest program. Vorbitorul a făcut 
cunoscut că țara sa este foarte a- 
proape de obiectivul alocării': a 0.7 
la sută din produsul ei național 
brut cu titlul de asistență in fa
voarea țărilor, în curs de dezvoltare 
și a cerut celorlalte state dezvoltate 
să procedeze Jla fel, pentru a sprijini 
pe această cale strategia interna
țională a dezvoltării.

Depășirea de către unele state a 
stării de recesiune economică nu va 
avea nici un efect pozitiv asupra 
altora dacă funcționarea pieței mon
diale este împiedicată de o serie de 
diferite restricții — a declarat, în 
intervenția sa, Arthur Dunkel, di
rectorul general al Acordului Gene
ral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.). Nu ne putem aștepta la 
o redresare a economiei mondiale 
fără suspendarea măsurilor protec
tioniste și fără adoptarea de noi 
măsuri in direcția liberalizării co
merțului. a snus el. în absenta unor 
asemenea măsuri. înviorarea econo
mică'așteptată nu poate avea loc.

Vorbitorul a. subliniat că lupta 
împotriva protecționismului trebuie 
dusă cu ajutorul unor acțiuni, con
crete, nu prin declarații. Pe de altă 
parte, el a făcut apel la o partici
pare activă a tuturor țărilor. la 
schimbul internațional de mărfuri.

Directorul general al G.A.T.T. a 
relevat că este nevoie de noi reguli 
de conduită in domenii cum ar fi 
agricultura, produsele tropicale și 
textilele, de importantă deosebită 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
in primul rî.p.d din unghiul de ve
dere al creșterii veniturilor lor de 
pe urma exporturilor.

în intervenția sa. secretarul ge
neral al Organizației pentru Coope
rare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), Emile Van Lennep, a 
subliniat că depășirea dificultăților 
economiei mondiale este posibilă nu
mai pe baza eforturilor concertate 
ale țărilor industrializate și ale ce
lor în Cui'S de dezvoltare.

In context, el a prezentat conclu
ziile adoptate de miniștrii celor 24 
de țări membre ale''Organizației 
pentru Cooperarea Economică, și 
Dezvoltare. întruniți luna trecută la 
Paris,, cu privire la căile de depăși
re a dificultăților economice. Totuși. 
Emile Van Lennep nu a prezentat 
nici o propunere concretă privind 
cooperarea în acest sens.

conducătorului 
române

al Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze. șeful delegației chineze la sesiune.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme de pe ordinea de 
zi a reuniunii, aspecte ale dezvoltă
rii relațiilor pe multiple planuri din
tre România și China. precum și 
unele probleme internaționale actuale.

BELGRAD

Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Ha Spiliak

BELGRAD 10. (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al-’ Partidului Comu
nist Român. președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Mika Șpiliak. pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, un 
călduros mesaj de salut, cele mai 
bune , urări de sănătate și fericire 
personală. împreună cu urări de 
bunăstare pentru popoarele Iugosla
viei vecine și prietene.'

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Mika Șpiliak a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, urări de sănătate, 
fericire personală și noi succese in 
activitatea pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și statului, pre
cum și urări de progres și prosperi
tate poporului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul Mika 
Șpiliak a reprezentantului personal 
al președintelui Republicii Socia
liste , România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cea de-a VI-a sesiune 
a U.N.C.T.A.D,, tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de, Ș.tat, conducătorul delegației 
române la sesiune.

Reprezentantul personal al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a avut, 
de asemenea. întîlniri cu Milka Pla
ntat, președintele Consiliului Execu
tiv Federal. Nikola Stoianovici, 
membru și secretar al Prezidiului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Dușan Cikrebici. mem
bru ah Prezidiului C.C. al U.C.I.,

BEIJING

Lucrările sesiunii Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari ai R. P. Chineze

BEIJING. — Trimisul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu. transmite : La 
Beijing continuă lucrările primei 
sesiuni a actualei legislaturi a 
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R. P. Chineze.

■împărțiți în 113 grupuri de lucru, 
cei aproape 3 000 de deputați dezbat 
raportul asupra activității guvernu
lui.. prezentat de premierul Consiliu
lui de Stat. Zhao Ziyang. și alte do
cumente referitoare, la punctele în
scrise pe ordinea de zi a sesiunii, 

în cuvîntul lor. deputății anali
zează modalitățile concrete de dez
voltare economică și socială a tării, 
în lumina raportului prezentat de 
premierul Zhao Ziyang. fac propu
neri , referitoare la dezvoltarea ar

O. N. U.

Dezaprobare a noului act agresiv 
al autorităților sud-africane

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a declarat 
că â fost „șocat și întristat profund" 
de executarea, joi. la Pretoria, a 
celor, trei tineri. membri ai Con
gresului Național African, condam
nați la moarte în Republica Sud- 
Africană — a anunțat purtătorul de 
cuvînt al O.N.U. Secretarul general, 
care ceruse personal autorităților de 
la Pretoria să nu fie adusă la înde
plinire sentința, a adresat condo
leanțe familiilor victimelor acestui 
nou act represiv al autorităților sud- 
africâne.

LISABONA

Programul noului
LISABONA 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei. Mario 
Soares, a prezentat — în cadrul ce
remoniei de învestitură a noului gu
vern de centru-stinga — un ansam
blu de măsuri destinate redresării 
situației , economice și financiare a 
țării — informează agenția France 
Presse. El a anunțat punerea in apli
care a urnii proferam de urgență 
specific, pe o .perioadă de 18 luni, 
și. paralel, a, unui , plan de redresare 
economică;- pe o perioa.dă de 2—3 
ani,; menit-să. stimuleze investițiile 
și economiile și să dinamizeze pro
ducția întreprinderilor. Premierul 

GENTIILE DE PRESA

ani, in urma

au examinat
tează agenția T.A.S.S. 
legate 
sud-est, 
ționare 
această

BALANȚA DE PLĂȚI A R.F. 
GERMANIA S-A SOLDAT, ÎN 
APRILIE, CU UN DEFICIT DE 
11,17 MILIARDE MĂRCI, a anun
țat Banca federală vest-germană, 
citată de agenția D.P.A. Sursa a 
precizat că rezervele nete de de
vize au scăzut, in luna respectivă, 
cu 9 miliarde mărci, după reali- 

parităților intervenită în 
sistemului monetar vest-

merea 
cadrul 
european.

după cum rela- 
probleme 

de situația din Asia de 
precum și căi de solu- 

a problemelor existente in 
regiune.

AGENȚIA CHINA NOUĂ A- 
NUNȚĂ că Liao Chengzhi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. . al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, a încetat 
vineri din viață, ta vîrstă de 75 de 

unui atac de cord.

SAP- 
APA- 1

MUNCI-
cadrul 

căreia vor avea loc manifestații I 
de masă' și mitinguri în sprijinul 
cererii agricultorilor sicilieni de I
îmbunătățire a condițiilor lor de 
muncă și de viață. în cadrul ma
nifestărilor vor fi adresate ape- . 
luri guvernului italian de a lua I 
măsuri eficiente pentru însănăto- • 
șirea sectorului agricol al Siciliei.

REUNIUNE A SECRETARIA
TULUI C.C. AL P.C. DIN SPA
NIA. La Madrid ă avut loc o reu
niune a Secretariatului C.C. at 
Partidului Comunist din Spania 
consacrată examinării probleme
lor legate de pregătirea viitorului 
congres al. partidului. La încheie
rea lucrărilor, Francisco Pâlero, 
secretar ăl C.C., a anunțat că cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.S. va 
avea loc la începutul lunii decem
brie anul acesta.

ÎN SICILIA A ÎNCEPUT 
TĂMÎNA DE LUPTĂ ÎN 
RAREA DREPTURILOR 
TORILOR AGRICOLI, in

STATELE UNITE AU EFEC
TUAT UN NOU TEST NUCLEAR 
SUBTERAN pe poligonul din sta
tul Nevada, a anunțat, la Washing
ton, un purtător de cuvint al Mi
nisterului Energiei al S.U.A. Ex
plozia, care a avut loc joi, a con
stituit al optulea test american de 
acest fel efectuat de la începutul 
anului curent — informează agen
ția France Presse, precizind că a 
fost detonat un dispozitiv cu o 
putere mai mică de 20 kilotone de 
exploziv convențional.

LA SESIUNEA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A MUNCII. Luind cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 69-a sesiuni a Con
ferinței Internaționale a Muncii, tovarășa Mana Ciocan, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., a evidențiat hotărîrea cu- care militează oamenii 
muncii din România, întregul popor pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării noastre, inițiativele și activitatea neobosită ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pentru 
oprirea cursei periculoase a înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. Vorbitoarea a reliefat sarcinile ce revin orga
nizației Internaționale a Muncii in cadrul eforturilor vizînd lichidarea sub
dezvoltării, a marilor decalaje dintre țările bogate și cele sărace, instau
rarea unei noi ordini economice internaționale.

I LA BANGKOK au avut Ioc con- 
| vorbiri intre ministrul de externe 

al Thailandei, Siddhi Savetsila, și
■ ministrul afacerilor externe al 

R.S. Vietnam, Nguyen Co Thach,
' care efectuează o vizită în capi

tala thailandeză. Cei doi miniștri
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

președintele C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia.

în cursul întrevederilor, desfășu
rate .intr-o atmosferă cordială, ca
racteristică raporturilor româno- 
iugoslave, a fost evocată cu satisfac
ție dezvoltarea continuă. în spiritul 
respectului și avantajului reciproc, al 
colaborării pe multiple planuri din
tre statele, partidele și popoarele 
noastre, exemplu de relații între 
țări socialiste vecine și prietene. 
S-a relevat importanța hotărîtoare a 
contactelor și înt'ilnirilor la 'nivel 
înalt, care, de fiecare dată, au deter
minat o puternică impulsionare a re
lațiilor româno-iugoslave, identifi- 
cind noi posibilități și acțiuni de 
adîncire a colaborării. Examinin- 
du-se aspecte ale raporturilor în do
meniul politic, economic, tehnico- 
științific. a fost reafirmată dorința 
reciprocă de aplicare a înțelegerilor 
convenite în cadrul dialogului la ni
vel înalt, de extindere continuă a 
conlucrării in interesul celor două 
țări, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Totodată. au fost abordate unele 
probleme ale vieții internaționale. în 
acest cadru a fost relevată' necesi
tatea ca. prin eforturile comune ale 
tuturor țărilor, sesiunea U.N.C.T.A.D. 
de la Belgrad să se încheie cu re
zultate concrete. în vederea revitali- 
zării procesului dezvoltării economi
ce in țările în curs de dezvoltare, a 
relansării economi’ei mondiale și tre
cerii pe calea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

La întrevederi a luat parte Dumi
tru Popa, ambasadorul României in 
Iugoslavia.

monioasă. pe plan teritorial și na
țional, a tuturor regiunilor țării. Un 
loc deosebit 6e acordă accelerării 
dezvoltării agriculturii, sporirii uti
lizării surselor de energie și îm
bunătățirii activității in industria- 
energetică. în transporturi și comu
nicații. Se scoate in evidență nece
sitatea reajustării structurii econo
mice. consolidarea întreprinderilor 
existente și modernizarea tehnică a 
întreprinderilor de bază ale econo
miei naționale.

La ședințele pe grupuri de lucru 
iau parte conducători de partid și 
de stat chinezi, membri ai guvernu
lui. precum și membrii Comitetului 
Național al Consiliului Consultativ 
Politic Popular al R. P. Chineze.

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a exprimat, de asemenea, „profundul 
său regret" față de refuzul autorită
ților din R.S.A. de a asculta apelul 
solemn pe care consiliul l-a lansat 
în favoarea militantilor. Congresului 
National African — relatează agenția 
France Presse. Execuțiile de la Pre
toria au provocat ..o profundă tris
tețe și consternare în rindurile co
munității mondiale", a subliniat pre
ședintele Consiliului de Securitate, 
Elleck Mashingaidze (Zimbabwe), 
dind citire, in fata reprezentanților 
presei, unui text aprobat de mem
brii consiliului.

guvern portughez
Soares a lansat, totodată, un apel la 
solidaritate națională, subliniind că 
pentru realizarea obiectivelor pro
puse este necesară „o ințelegere" 
socială. Portugalia — relevă agenția 
Reuter — se confruntă cu o inflație 
galopantă, cu o rată inaltă a șoma
jului și cu o datorie externă care se 
ridică la 13,4 miliarde dolari.

în altă ordine de idei. Mario Soa
res a relevat că Portugalia va. con
tinua negocierile de aderare la "Piața 
comună, exprimindu-și speranța că 
ele se vor încheia cu succes în ur
mătorii 2—3 ani.

ANKARA

Comunicat comun 
turco-bulgar

ANKARA 10 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Turciei. Kenan Evren, și 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria. Todor Jivkov, care a 
efectuat o vizită oficială în Turcia, 
evidențiază dorința celor două țări 
de a extinde și adinei relațiile bila
terale pe multiple planuri. O atenție 
deosebită a fost acordată situației 
din Balcani, subliniindu-se impor
tanța instaurării unor . raporturi de 
bună vecinătate și încredere intre 
statele balcanice, faptul că efortu
rile depuse pentru întărirea păcii șî 
stabilității in această regiune vor 
contribui la însănătoșirea climatului 
politic în Europa. Exprimindu-și 
îngrijorarea față de evoluția pericu
loasă a situației internaționale, cei 
doi conducători de stat au relevat 
necesitatea adoptării de măsuri pen
tru încetarea cursei înarmărilor și 
s-au pronunțat pentru încheierea cît 
mai urgentă a reuniunii de la Ma
drid prin adoptarea unui document 
substanțial, si echilibrat, care, să in
cludă hotărîrea de a se convoca 
conferința privind măsuri pentru 
întărirea încrederii, și pentru dezar
mare în Europa.

La încheierea convorbirilor 
iugoslavo-egiptene

BELGRAD 10 (Agerpres). — La în
cheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via. Mika Șpiliak. și președintele 
R. A. Egipt. Mohamed Hosni Muba
rak. s-a relevat că ambele părți 
și-au exprimat hotărirea de-ri pro
mova'pe toate căile cooper; . ea iu- 
goslavo-egipteană — transmite agen
ția Taniug. Au fost abordate, de ase
menea. probleme ale situației inter
naționale. relevîndu-se rolul mișcă
rii țărilor nealiniate in căutarea căi
lor de depășire a crizei de încredere 
existente in lume. Părțile și-au ex
primat speranța în încheierea cu 
succes a reuniunii C.S.C.E. de la Ma
drid. O atenție deosebită a fost acor
dată. in cursul convorbirilor, situa
ției din Orientul Mijlociu.

Realizări în economia 
R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 10 (Agerpres). — în 
Consiliul Republicilor și Provinciilor 
— una dintre cele două camere ale 
Adunării R. S. F. Iugoslavia — se 
dezbat, după cum relatează agenția 
Taniug. realizarea planului de dez
voltare 6oeial-economică a Iugosla
viei in primele cinci luni ale acestui 
an și perspectivele dezvoltării eco
nomice oe 1984.

In raportul prezentat de Boițisav 
Srebrici, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal, se arată că. in 
pofida a numeroase dificultăți, eco
nomia iugoslavă a reușit să evite re
cesiunea. Posibilitățile de redresare 
a economiei — a spus el — constau 
in creșterea puternică a producției 
de materii prime și de energie, fo
losirea rațională a valutei forte pen
tru importul unor materii prime șl 
produse semiprelucrate. precum și 
în utilizarea mai eficientă a credi
telor pentru import.

MAREA BRITANIE

Rezultatele parțiale 
ale alegerilor

LONDRA 10 (Agerpres). — Rezul
tatele parțiale ale alegerilor generale 
anticipate desfășurate joi in Marea 
Britanie indică victoria Partidului 
Conservator, de guvernămînt. După 
numărarea voturilor din 602 circum
scripții. electorale (dintr-un total de 
650), conservatorii au obținut 43.1 la 
sută din sufragiile exprimate (371 
mandate). Partidul Laburist — 28 la 
sută (206 mandate), alianța liberâli- 
social-democrati — 25.8 la sută .(21 
mandate) și alte formațiuni politice 
— .‘2.2 la sută- (4. mandate).

Rata participării la scrutin a fost 
de 72,6 la sută din totalul cetățenilor 
cu drept de vot.
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