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Președintele Republicii Socia- • liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri după-a- miază, delegația Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite ale Americii, condusă de Sam 1 Gibbons, președintele Subcomitetului pentru comerț al Comitetului pentru căi și mijloace al Camerei Reprezentanților, democrat din partea stcftului Florida, care, la invitația Marii Adunări Naționale, întreprinde o vizită în țara noastră.Din' delegație fac parte Barber Conable, membru al Comitetului pentru căi și mijloace, republican - din partea statului New York, Bill Frenzel, membru al- Comitetului pentru căi și mijloace, republican din partea statului Minnesota, Douglas Bereuter, membru al Comitetului bancar și financiar, republican din partea statului Nebraska, Sander Levin, membru al Comitetului bancar și financiar, democrat din partea statului Michigan, Franklin Phifer jr. și Thelma Askey, a- sistenți în Subcomitetul pentru comerț.La primire au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Ilie Văduva, Marin Ivașcu, deputat!.A participat David B. Funderburk, ambasadorul S.U.A. la București.In numele său și al delegației, deputatul Sam Gibbons a mulțumit președintelui Nicolae Ceaușescu pentru posibilitatea de a vizita România, pentru întrevederea acordată, exprimîndu-și satisfacția de a

se întilni cu șeful statului român și de a examina împreună noi modalități menite să conducă la extinderea raporturilor dintre țările noastre.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cordial pe oaspeți, manifes- tindu-și satisfacția de a se întilni cu membrii delegației, precum și convingerea că vizita lor va contribui la promovarea în continuare a colaborării româno-americane.în timpul întrevederii s-a relevat evoluția pozitivă a raporturilor dintre România și S.U.A., bazate pe principiile deplinei egalități în drepturi. respectul suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. De ambele părți s-a apreciat că există condiții pentru intensificarea relațiilor dintre România și S.U.A. pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate, în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii, securității și înțelegerii între națiuni. S-a evidențiat necesitatea de a se acționa cu perseverență pentru o largă dezvoltare, riestingherită, a schimburilor comerciale,- a cooperării economice româno-americane în general, astfel incit să fie fructificate posibilitățile reale pe care le oferă economiile țărilor noastre. în acest context, a fost reliefat rolul deosebit pe care îl au parlamentele, parlamentarii din cele două țări în amplificarea șl aprofundarea colaborării bilaterale, în întărirea prieteniei șl mai buna cunoaștere dintre popoarele român și american.

în timpul convorbirilor a avut loc uh schimb de ' păreri, cu privire la situația internațională și la căile de întărire a păcii și colaborării. S-a relevat că problema cea mai arzătoare a zilelor noastre o constituie lupta pentru pace, pentru oprirea cursei înarmărilor, subliniindu-se însemnătatea sporirii eforturilor tuturor statelor, ale forțelor progresiste pentru oprirea înrăutățirii situației internaționale, pentru dezarmare, șl în primul rind pentru dezarmare nucleară.în legătură cu agravarea situației din Europa, șeful statului român a reafirmat poziția țării noastre cu privire la necesitatea reluării negocierilor de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale. Americii și realizării unui acord care să asigure un echilibru al forțelor între cele două părți, la un nivel cît mai scăzut al înarmărilor, care să excludă amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune pe continent și să ducă la retragerea și distrugerea celor existente, să deschidă calea eliminării complete a oricăror arme nucleare din Europa.De comun acord s-a apreciat că parlamentele și parlamentarii pot și trebuie să-și aducă o contribuție activă la reglementarea justă și durabilă a marilor probleme ale contemporaneității, la edificarea unei lumi câre să asigure pacea, independența și dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.întrevederea s-a desfășurat Intr-o ațmoșferă cordială.
„Politica externă realistă și constructivă a României, a președintelui 

Nicolae Ceaușescu constituie un exemplu de promovare fermă a cauzei păcii 
și colaborării între popoare*

Simpozionul „Contribuția țârilor mici și mijlocii la promovarea păcii; rolul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", desfășurat la Universitatea Maryland din S.U.A. 
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CUVlNTAREAc TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.Consfătuirea de lucru cu activul de partid și de stat pe problemele agriculturii a făcut bilanțul activității din 1983 și a dezbătut pe larg problemele și măsurile în vederea realizării prevederilor planului de creștere a producției agricole în 1984.în 1983 activitatea în agricultură •-a desfășurat în condiții mai grele, datorită secetei îndelungate, dar și unor lipsuri și neajunsuri în organizarea și conducerea activității din acest sector. Măsurile luate în primăvară pentru irigarea și udarea culturilor au dus la diminuarea efectelor secetei ; acolo unde lucrările s-au efectuat în bune condiții s-au asigurat recolte mari. în aceste condiții, am obținut o producție de cereale de aproape 20 milioane tone.S-au realizat, de asemenea, recolte satisfăcătoare, pe ansamblu, și în celelalte sectoare ale producției vegetale. în zootehnie am obținut unele rezultate pozitive în ce privește creșterea efectivelor de a- nimale și, in mod deosebit, a producției de carne, lapte, ouă și lînă.Trebuie să spunem însă deschis că producția agricolă din anul 1983 este sub prevederile planului și nu corespunde posibilităților pe care le are agricultura noastră, chiar în aceste condiții mai grele. Pe baza producțiilor obținute putem asigura buna aprovizionare a populației. în conformitate cu prevederile programului de autoaprovizio- nare: a trebuit însă să diminuăm . mult unele necesități, nu am asigurat tot ce era necesar pentru industrie și am redus foarte mult exportul.în consfătuire s-au discutat pe larg cauzele care au dus la nerea- lizarea producției agricole. Unii tovarăși au arătat mai -clar ce s-a întîmplat, cum s-a ajuns că nu au realizat producțiile stabilite. Din păcate, s-au făcut și încercări de a justifica și de a pune toate nereali- zărlle numai pe seama lipsei de precipitații. Fără nici o îndoială, seceta a avut o puternică influență negativă, dar, în același timp, s-au manifestat și o serie de lipsuri foarte serioase în efectuarea lucrărilor agricole, începînd cu lucrările din toamnă, cu arăturile — care nu s-au realizat în bune condiții — cu frisămînțările, care, de asemenea, nu peste tot s-au desfășu

rat în perioadele stabilite. Am fost informat că în consfătuirea pe grupe de județe unii tovarăși au pus chiar problema că trebuie să se admită neîncadrarea în aceste perioade optime. Or, una din cauzele producțiilor slabe din acest an este și neînsămînțarea la timp. Rezultatele pe care le avem în multe unități agricole, cooperatiste și de stat, în unele județe, demonstrează că efectuarea arături- rilor adinei și toate celelalte lucrări. de pregătire a terenului au rolul hotărîtor pentru obținerea Unor recolte bune.Adevărata capacitate a celor din agricultură se poate vedea nu în condiții normale ; cind este abundență de precipitații, oricine poate să fie un bun agronom. Pentru a demonstra capacitatea și buna cunoaștere a problemelor din agricultură este necesar să se acționeze în așa fel îneît să se obțină recolte bune în orice condiții de climă. Și poate tocmai în condițiile climatice grele trebuie să se demonstreze această capacitate ! Dealtfel, acest lucru a și fost demonstrat de sute și mii de specialiști, de agronomi, de lucrători din agricultură. Din păcate, avem însă un număr mare de cadre agricole care au demonstrat că, în fața unor greutăți, nu pot să rezolve în mod corespunzător problemele. Unii au demonstrat chiar o lipsă gravă de pregătire de specialitate, precum și o lipsă totală de răspundere — ceea ce necesită o analiză serioasă și tragerea concluziilor corespunzătoare.Am avut. într-adevăr, un an greu ! Dar, cu suprafața irigată pe care o avem, cu măsurile care s-au luat pentru a asigura apă și cu alte mijloace, trebuia, practic, să nu se resimtă influența secetei. Dealtfel, așa cum s-a constatat și în consfătuire, în județele și în unitățile unde s-a lucrat cu spirit de răspundere și s-au efectuat lucrările în bune condiții, am obținut recolte bune și chiar foarte bune.După cum ați văzut, avem multe unități agricole care au obținut, chiar în acest an, recolte record, de 15—20 și peste 20 de tone de porumb pe hectar ; de 5—6 tone griu și orz, de 50—60 tone la hectar de cartofi, sfeclă și altele. Deci, trebuie să spunem deschis că recoltele slabe obținute în acest an nu sînt rezultatul numai al condițiilor climatice și al secetei, ci al lipsurilor foarte grave existente în organizarea și conducerea activității 

din agricultură, în munca specialiștilor, a mecanizatorilor, a oamenilor muncii din agricultură ;. ele sînt rezultatul neefectuării la timp și în mod corespunzător a lucrărilor agricole. Nu se poate obține producția agricolă fără a se face în bune condiții toate lucrările agricole, de la arat pînă la strîiisul recoltei. Fără prașilă, sau cu o singură prașilă, nu se poate obține o recoltă bună. Dar — subliniez încă o dată — avem suprafețe mari irigate ; în Constanța peste 70 la sută, în alte județe, 40—50 la sută. Și, cu toate acestea, tocmai în aceste județe am obținut recolte slabe.în consfătuire s-au prezentat și rezultatele obținute în cultura a doua, după orz și grîu — de 7—10 tone porumb la hectar. Asemenea rezultate s-au obținut și la floarea- soarelui, la soia și altele, în timp ce multe unități au obținut, în condiții de irigat, în cultura întîi, recolte de numai 4—5 tone porumb la hectar.Putem deci afirma, fără teama de a greși, că, dacă în toate județele și în toate unitățile agricole 

s-ar fi lucrat cum trebuie, dacă toți oamenii muncii din agricultură, toți specialiștii își îndeplineau obligațiile cu spirit de înaltă răspundere față de patrie, față de interesele poporului, dacă executau la timp lucrările și de bună calitate, am fi avut o recoltă bună, corespunzător prevederilor pianului.Deci, concluzia generală este a- ceea că principalele cauze ale ne- realizării planului producției agricole constau în lipsurile foarte grave care s-au manifestat în organizarea și executarea lucrărilor agricole. Aceste lipsuri s-au evidențiat cu putere tocmai în aceste condiții mai grele, ale secetei. Așa cum am mai menționat, în condiții normale, aceste lipsuri nu se văd, ele fiind acoperite de precipitații, de condițiile climatice generale bune. Din acest punct de vedere putem spune că greutățile cauzate de secetă ne-au dat posibilitatea să înțelegem mai bine ce trebuie să facem pentru îmbunătățirea muncii organelor agricole, a activității din acest domeniu, ce probleme tehnologice se ridică pentru a pu

tea ca, în orice condiții, să obținem recolte bune. Trebuie să înțelegem că este necesar să generalizăm experiența unităților care au obținut recolte bune în aceste condiții, să facem ca ea să fie studiată și răs- pîndită în întreaga noastră agricultură.Am discutat pe larg, în timpul consfătuirii, o serie de probleme. Este necesar să tragem toate învățămintele și să luăm măsurile care șe impun pentru lichidarea tuturor lipsurilor manifestate, pentru buna organizare a întregii activități.S-au luat aici multe angajamente. Este necesar însă să înțelegem că numai angajamentele nu sînt îndeajuns ; ele nu înseamnă și realizarea unor recolte bune. Trebuie să trecem cu toată hotărîrea la luarea măsurilor necesare în vederea realizării în cele mai bune condiții și în timpul optim stabilit a tuturor lucrărilor, pentru a asigura lichidarea lipsurilor manifestate, astfel ca, realmente, ceea ce s-a întîmplat în acest an să fie un episod care să nu se mai repete în agricultura românească.

Stimați tovarăși,în consfătuire s-a discutat pe larg despre măsurile ce trebuie luate în vederea realizării planului producției agricole în 1984. S-au prezentat aici o serie de programe. Avem, în general, pentru toate culturile și pentru toate sectoarele, prevederi clare, programe amănunțite de măsuri, inclusiv baza materială pentru a obține în anul viitor o recoltă bună. Este, deci, necesar ca, în spiritul programelor, al planului, al măsurilor stabilite, să acționăm cu toată hotărîrea pentru a obține în 1984 o producție record, în toate sectoarele de activitate !Planul și programele sînt bine cunoscute de toate județele și unitățile. Nu doresc să mă opresc asupra lor. Acum este necesar să se treacă la pregătirea temeinică și efectuarea lucrărilor necesare pentru recolta anului viitor. în primul rind, trebuie să terminăm în cel mai scurt timp — și am în vedere cîteva zile — toate arăturile adinei, efectuîndu-se un control 

temeinic și luîndu-se măsuri de refacere a arăturilor acolo unde acestea nu s-au efectuat în condiții corespunzătoare.Trebuie să se definitiveze în cel mai scurt timp amplasarea culturilor și să se treacă la lucrările de pregătire a terenului pentru însă- mînțările de primăvară. în acest scop este necesar să se încheie în cel mai scurt timp lucrările de organizare a teritoriului, de stabilire a solelor și a celorlalte lucrări necesare.. Prin programele stabilite sînt asigurate semințele. necesare pentru toate culturile^ Trebuie să luăm toate măsurile pentru păstrarea lor în bune condiții, pentru controlul germinației, pentru tratarea lor corespunzătoare, în așa fel îneît la începutul lucrărilor de însămînțări — la sfârșitul lui februarie — fiecare unitate să dispună de întreaga cantitate de semințe, pregătită în mod corespunzător.Nu mă refer acum la problema însămînțărilor de primăvară. Ele vor trebui însă să fie executate la timp, în termenele optime stabilite, înlăturîndu-se orice fel de concepții și teorii, care își mai fac loc, cu privire la perioadele de însămînțări. Practica a demonstrat că acolo unde s-a însămânțat din timp, unde porumbul s-a semănat pînă la 1 aprilie — mă refer în zonele de sud — și s-au efectuat toate lucrării^, am avut recolte foarte bune.Deci, este necesar ca, în cursul lunilor următoare, să se ia toate măsurile pentru a putea trece imediat — la sfârșitul lunii februarie sau începutul lui martie — la realizarea însămînțăriilor, așa cum am stabilit.Pe primul plan se află producția de cereale. însămînțăriie de toamnă — griu, orz și celelalte — s-au realizat, în general, la timp și. după cît se pare, în condiții mal bune. Precipitațiile căzute în ultimul timp au creat condiții corespunzătoare pentru a se asigura răsărirea și dezvoltarea în bune condiții a plantelor. Este necesar să fie urmărită continuu evoluția culturilor, să se execute la timp toate lucrările de întreținere care sînt necesare, pentru a avea astfel garanția obținerii unor recolte bune.în 1984 trebuie să însămînțăm c<u porumb 3 600 000 de hectare, din care 600 de mii în cultura a doua,
(Continuare în pag. a II-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme de agricultură

(Urmare din pag. I)după orz îndeosebi, și numai o mică. suprafață după grîu. Din cele 3 milioane hectare porumb în cultura întîi, 500 de mii hectare trebuie cultivate intensiv, pentru a obține cel puțin 20 de tone știuleți la hectar.în acest an am cîștigat o bună experiență în această privință. Avem și recolte de peste 20 de tone la hectar, iar pe suprafețe mai mici am obținut chiar și peste 30 ție tone de știuleți la hectar. Este, deci, necesar ca, pe baza experienței pe care o avem, a practicii, să luăm toate măsurile pentru realizarea recoltei de porumb stabilite pe cele 500 mii hectare. S-a arătat aici, în consfătuire, că pentru obținerea unor asemenea recolte mari. nu s-au făcut lucruri deosebite, nu s-au făcut' minuni, ci pur și simplu s-a asigurat executarea în bune condiții a lucrărilor necesare și respectarea densității corespunzătoare. Multe din unitățile care au obținut 20 de tone de porumb la hectar l-au obținut în condiții de neirigare. Deci nu se poate spune că nu este posibil să obținem asemenea recolte. Dimpotrivă, avem toate condițiile pentru a realiza — și trebuie cu orice preț să realizăm aceste producții.Densitatea își are și ea un rol hotărîtor, și de aceea, în programele pe care le-ați studiat, problema densității este precizată a- mănunțit, pe diferite faze de dezvoltare a culturilor, pînă la recoltare. Noi trebuie să intrăm cu densitățile stabilite la recoltare și să mergem chiar la densități de 100—120 mii plante și chiar mai mult la hectar, la culturile intensive, unde avem irigații.Avem în vedere să introducem, pentru recoltele deosebite, un sistem special de premiere pentru producțiile de 20—30 tone de porumb la hectar, pentru 50—60 tone de cartofi și sfeclă la hectar; de asemenea pentru floarea-soarelui, pentru soia, de 4 000—5 000 kg pe hectar și pentru alte culturi. Aceste premii urmează să fie date suplimentar, nu unităților, ci a- celora care realizează aceste culturi, începînd cu mecanizatorii și cu cei care au efectuat lucrările In toată perioada, inclusiv specialiștilor.Este necesar să stabilim formații permanente de lucru pe aceste terenuri. Dar, în general, cel kiȘ$in pe o p9ri^^(,dg.3WEAn, șă nu se schimbe nici specialistul, nici mecanizatorii, nici muncitorii agricoli. Dealtfel, acordul global presupune ca cel puțin un an de zile o formațiune completă, în frunte cu specialistul, să execute toate lucrările în întregime, pentru că numai așa poate beneficia de acordul global. Sistemul actual de a schimba permanent specialiștii, mecanizatorii și muncitorii de pe o anumită suprafață duce la diminuarea răspunderii și, de fapt, nu creează condițiile necesare aplicării în mod corespunzător a acordului global.Dealtfel, va trebui să ne gîndim șl la permanentizarea formațiilor pe o perioadă de 4—5 ani, pentru ca acestea să poată realiza și o rotație, o îngrijire corespunzătoare. Numai așa ele vor putea să aibă, după 2—3 ani, și rezultate mai bune. Dacă fiecare știe că timp de 5 ani de zile cel puțin va lucra pe aceeași suprafață, va fi mult mai cointeresat să facă toate lucrările — și astfel se va p.u- tea, într-adevăr, vedea dacă a lucrat bine sau nu.în anul 1984 este prevăzută Irigarea unei suprafețe de cel puțin 800 000 hectare cu porumb. Va trebui ca, pe întreaga suprafață Irigată, să obținem cel puțin 10 tone porumb boabe la hectar. în timpul consfătuirii am discutat aceste probleme. La densitatea de 70 000— 80 000 plante la hectar vom depăși de fapt această producție. Și trebuie neapărat să obținem această recoltă ! Nu se justifică să folosim energie electrică și să dăm apă pentru recolte de 4 000 sau 5 000 kilograme la hectar.Se impun, de asemenea, măsuri foarte serioase pentru a obține recoltele corespunzătoare pe cele 600 000 hectare porumb în cultură dublă. S-a arătat aici că s-au obținut 7—8 și 10 000 kilograme porumb la hectar, că sint unități care au obținut și peste 10 000 kilograme în cultura a doua, la porumb. în ce privește cultura a doua, planul prevede o recoltă foarte redusă, cu atît mai mult cu cît va trebui ca cea mai mare parte, dacă nu totalitatea porumbului din cultura a doua, să fie în terenuri irigate — în afară de zonele unde sînt precipitații corespunzătoare și unde nu se justifică irigarea. Asemenea recolte au fost obținute și în anii precedenți, și în acest an, de multe unități și, deci, trebuie să luăm toate măsurile pentru ca anul viitor să ne situăm cel puțin la nivelul acestor recolte.Noi ne propunem să ajungem a- proape la 6 milioane de hectare irigate. Aceasta va însemna să irigăm în viitor cel puțin 2 milioane de "hectare cu porumb. Pe aceste terenuri trebuie să obținem minimum 10 tone de porumb la hectar, dar la porumbul intensiv, în condiții de irigare, va trebui să mergem la 20 de tone de porumb 

știuleți pe hectar. Sămînța de porumb pe care o avem s-a dovedit bună. Cu această să- mînță, cu hibrizii pe care îi avem, am obținut recoltele de care s-a vorbit aici. Nu trebuie să ne mulțumim însă cu ce avem, deși subliniez că sămînța pe care o avem acum este bună. Nimeni nu poate justifica recoltele slabe pu- nînd aceasta pe seama calității seminței. Folosind însă sămînță-eli-* tă, din înmulțirea întîi, cel mult a doua, adică dînd sămînța corespunzătoare, putem să obținem recoltele pe care le avem în vedere.După cum ați văzut, pentru recoltele acestea mari de porumb nu se cer lucruri deosebite, ci doar realizarea în practică a normelor științei agricole, a lucrărilor de bună calitate, începînd cu arăturile, cu lucrările de întreținere, cu asigurarea densității corespunzătoare. Este evident că dacă am realizat lucrările de irigații, dacă consumăm energia electrică, trebuie să facem în așa fel încît apa să ajungă la toate plantele. în general, este necesar să trecem la irigarea pe brazdă a tuturor culturilor prășitoare. Nu se poate face o irigare corespunzătoare a porumbului, spre exemplu, prin as- persiune, cînd porumbul a ajuns la 1,5 sau 2 metri. Cîteodată, aceasta are chiar efecte negative asupra plantei, împiedicînd ca apa să ajungă la rădăcină, unde este nevoie de ea. Am discutat problemele acestea și în Comandamentul de irigații. Obligatoriu trebuie să facem organizarea teritoriului, să stabilim sole mici pe care să le putem controla și pe care să aplicăm irigarea prin brazde. Practic, nu mai trebuie să avem, la culturile prășitoare, inclusiv la legumicultura, irigații prin aspersiune. Cu atît mai mult In pomicultură și viticultură. Aceasta înseamnă pur și simplu să risipim energia, să risipim apa și, cîteodată, să distrugem și plantele.Este deci necesar să luăm toate măsurile pentru ca recolta de cereale, de porumb să fie cel puțin la nivelul prevederilor planului pe ansamblu și să realizăm producțiile pe care le-am menționat în sistemele irigate. Avem toate condițiile — și trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru a demonstra că nerealizările din acest an sînt, într-adevăr, ceva în- tîmplător și că fiecare unitate, fiecare județ este în stare să-și îndeplinească în bune condiții sarcinile ce-i revin.
Stimați tovarăși,în ce privește plantele tehnice pentru ulei, producțiile obținute, pe ansamblu, anul acesta, nu ne pot mulțumi — nici la floarea-soarelui, nici Ia soia, nici la alte plante pentru ulei, inclusiv la inul pentru ulei. Producțiile sînt cu mult sub posibilitățile pe care le avem — și aceasta tot datorită neajunsurilor manifestate în efectuarea lucrărilor agricole. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a obține producțiile stabilite la toate plantele pentru ulei, să asigurăm atît producția de ulei stabilită, cît și șroturile necesare în zootehnie.Să ne ocupăm foarte serios de plantele tehnice pentru fibră: inul, cînepa, bumbacul, precum și de programul de mătase naturală. Producțiile pe care le avem, mai cu seamă Ia in, sînt cu totul nesatisfăcătoare. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a obține în anul viitor producțiile stabilite la toate aceste plante pentru fibră. Avem condiții, sînt și în acest domeniu anumite rezultate bune care demonstrează că putem și trebuie să obținem și la aceste plante recolte corespunzătoare.Se impune să acționăm pentru realizarea în condiții mai bune a producției de sfeclă. Avem stabilite densitățile ; s-a arătat, în consfătuire, că acolo unde s-a respectat și s-a realizat densitatea de 100 mii de plante la hectar — și trebuie să mergem chiar la 120—130 mii — s-a putut obține și o producție corespunzătoare, de 60 de mii de kg de sfeclă la hectar.Este inadmisibil să irigăm sfecla și să scoatem doar 20 mii și chiar sub 20 mii kg la hectar. în condiții de irigare nu trebuie să avem recolte de sfeclă sub 60 de mii de kg la hectar, asigurînd executarea la timp a lucrărilor, densitatea de 120—130 de mii de plante la hectar. Dealtfel, în program este prevăzut ca pe întreaga suprafață să obținem anul viitor producția de 40 de mii kg sfeclă pe hectar. Este pe deplin posibil, și la o densitate de 100 de mii de plante la hectar, este chiar puțin, pentru că aceasta ar însemna, în medie, o sfeclă de 400 grame de la fiecare plantă.Trebuie să ținem seama de experiența din acest an și să realizăm — in conformitate, dealtfel, cu prevederile planului — în anul viitor culturi duble la fasole, soia, in, cînepă și sfeclă de zahăr. Pentru noi este o necesitate de a obține și în cultura a doua recolte bune la o serie de plante — și experiența ne-a demonstrat că este posibil. Cei care ați fost la institut ați văzut că au obținut peste 2 000 kg soia Ia hectar în cultura a doua, și chiar tovarășii de acolo spuneau 

că aceasta se prezintă ceva mai bine decît soia din cultura Intii.Deci trebuie să luăm toate măsurile și să stabilim de pe acum în ce sole vom pune aceste culturi, pentru a urmări strîngerea la timp a recoltei și buna pregătire a suprafețelor respective în vederea obținerii unor culturi' corespunzătoare.Desigur, culturile duble nu trebuie tratate însă ca ceva în plus, ca niște lucrări care mai trebuie făcute. Ele trebuie să se efectueze exact cum se fac lucrările pentru cultura întîi ; cîteodată aceste lucrări necesită o atenție chiar mai mare, pentru a putea asigura ca ele să dea rezultatele cerute.Programul pentru horticultură prevede, de asemenea, obținerea unor recolte mai mari. în plan, recolta totală de legume este de aproape 7 milioane de tone. Dis- cutînd cu tovarășii din conducerea ministerului și cu cei din sectorul horticol am stabilit însă că trebuie să mergem la recolte mai mari Ia hectar. Noi am mărit foarte mult suprafața cu legume, reducînd de fapt din terenul afectat altor culturi, și aceasta datorită recoltelor mici pe care le avem în sectorul legumicol. Normal, ar trebui, cu jumătate din suprafața actuală, să realizăm 7—8 milioane tone de legume.Nu se poate să nu obținem, în solarii, cel puțin 50 de mii de kg de roșii la hectar. Nu este admis să obținem, în cultura de cîmp, la tomate, mai puțin de 30—40 mii de kg la hectar. Și aceasta nu presupune nimic deosebit, decît, desigur, de a executa cum trebuie toate lucrările și de a asigura densitatea de 50—60 de mii de plante la hectar. Aceleași lucruri sînt valabile și pentru celelalte culturi. Sînt stabilite densitățile, este prevăzut tot ceea ce este necesar pentru a obține o schimbare radicală în sectorul legumicol. Prevedem în mod obligatoriu ca toate suprafețele cultivate cu legume să fie irigate, însă acestea trebuie lucrate în sistem de grădinărie — cum se spune — nu în culturi de cîmp, cum lucrăm porumbul sau alte culturi. Legumicultura trebuie lucrată după regulile legumiculturii ! Este necesar să facem și sole mici, ca să le putem controla, să le putem iriga, să putem să aplicăm toate regulile și cunoștințele agrotehnice.Insist mult asupra acestor lucruri,-pentru că noMrebuiesăne apucăm să facem o legumiCultură de înaltă productivitate; avem în vedere ca în viitor să reducem substanțial suprafața la legumicultura, pe seama creșterii producțiilor la hectar. Același lucru este valabil și pentru mazăre, pentru fasole, unde recoltele sînt nesatisfăcătoare. La cartofi trebuie neapărat să obținem 35 000—40 000 kg la hectar.Nu mă mai refer la producțiile ce sînt prevăzute pentru alte culturi, deoarece ați studiat cu toții planul. Am luat numai spre exemplificare cîteva, dar la toate este valabilă necesitatea de a se lua toate măsurile pentru a obține recolte corespunzătoare încă din anul viitor. Se impune să acordăm atenția necesară realizării tuturor sortimentelor de legume. Este inadmisibil ca anumite legume să nu se găsească pe piață. în programul concret am încercat să cuprindem toate sortimentele de legume. Trebuie să cultivăm atît cît este necesar să asigurăm consumul prevăzut. Multe legume se pot obține în cultură dublă sau intercalată. De exemplu, dacă se însă- mînțează odată cu porumbul, varza timpurie și salata, la începutul lunii aprilie, pînă Ia 15 mai s-a ’ strîns și salata, și varza. Pe această cale putem să asigurăm, în mod corespunzător, și recolte, dar și venituri suplimentare cooperativelor, cooperatorilor și muncitorilor, tuturor celor care concură la 

realizarea acestor producții. Vorbesc despre aceasta nu teoretic, ci din experiența practică pentru realizarea acestor culturi.Se impune să acordăm atenția corespunzătoare culturilor succesive și duble. De fapt, la o serie de legume, culturile duble sînt culturi principale. Tomatele de toamnă trebuie să le punem după orz sau după mazăre. Fasolea, la fel. mazărea la fel ; chiar și cartofii. Noi nu trebuie să obținem la tomate sau la alte culturi, așa- zis în cultura dublă, recolte mai mici decît cele de care am vorbit — de 40—50 de tone la hectar — fiindcă ele trebuie tratate în aceleași condiții, la aceeași densitate; aceleași lucrări trebuie să se facă și pentru ele. Tot ceea ce se cere este să tratăm și în legumicultura culturile succesive, culturile duble, nu ca ceva suplimentar, ci ca o activitate de bază care trebuie să ne asigure recoltele corespunzătoare și venituri corespunzătoare.Am dezvoltat puternic viticultura și pomicultura. Am trecut la plantații intensive și superinten- sive — este adevărat, mai mult în pomicultură, și ceva mai redus în viticultură. Programul prezentat prevede să intensificăm activitatea privind realizarea de plantații intensive și superintensive în pomicultură și în viticultură, modernizarea celor existente și, cu acest prilej, să dublăm numărul ^de plante la hectar — mă refer la vie. Producțiile pe care Ie obținem în ultimii ani sînt, într-adevăr, mai mari decît în trecut. Dar sînt totuși sub ceea ce trebuie să realizăm. Sînt necesare și în această privință măsuri hotărite pentru realizarea în bune condiții a lucrărilor de întreținere, pentru a obține recolte mari și a asigura astfel satisfacerea, în bune condiții, a cerințelor de consum ale populației, precum și alte necesități ale industriei, ale economiei naționale, inclusiv creșterea exportului.
Stimați tovarăși,în zootehnie avem, în acest an, unele rezultate pozitive. Trebuie însă să luăm toate măsurile pentru a realiza în întregime prevederile planului, ale programelor privind efectivele, la toate speciile. în mod deosebit trebuie să acordăm >o atenție corespunzătoare bovinelor și ovinelor, Trebuie ca, în următorii cîțiva ani, să ajup- ; gem Ia cel puțin 9—10 ,<3ebovine, la 24—25 milioane de ovine. Numai în aceste condiții vom putea asigura numărul de bovine necesar pentru tăiere, vom putea asigura carnea de care avem nevoie. Va trebui să asigurăm efectivele de oi, în primul rînd, pentru a avea cantitatea de lînă necesară industriei noastre și pentru a asigura și carnea de care avem nevoie. Bovinele și ovinele sînt cele două specii care pot valorifica în cele mai bune condiții pășunile, fînetele, inclusiv pădurile — și, de aceea, trebuie să le acordăm atenția corespunzătoare, să le dezvoltăm în conformitate cu prevederile planului.La porcine considerăm că efectivele la care am ajuns sînt la nivelul necesităților economiei naționale și nu mai averii în vedere să creștem prea mult efectivele, pe ansamblu. Desigur, într-un județ sau altul va trebui să acționăm pentru ca fiecare să-și asigure numărul de porcine necesar pentru satisfacerea necesităților sale.La fel la păsări ; considerăm că efectivul de păsări de carne la care am ajuns este, de asemenea, la nivelul cerințelor economiei naționale ; nu mai avem în vedere dezvoltarea prea mult a efectivelor de păsări de carne. Va trebui, desigur, să realizăm programul privind păsările de ouă și producția de ouă corespunzătoare. Să dezvoltăm, de asemenea, mai mult creșterea iepurilor de casă, 

care să completeze într-o anumită măsură carnea de pasăre — acest lucru fiind mult mai avantajos din punct de vedere al consumului de concentrate. De asemenea, trebuie să realizăm programele privind animalele mici de blană.Sînt necesare măsuri pentru a realiza prevederile privind apicultura, un domeniu în care avem o bună experiență și o serie de rezultate bune, dar unde trebuie să , facem eforturi ca, în cîtiva ani, să realizăm prevederile din programele pe care le avem.Efectivele stabilite în programele care le-ați primit sint pe deplin posibil de realizat și chiar de depășit, în condițiile înfăptuirii neabătute a tuturor măsurilor stabilite. în primul rînd, să asigurăm monta și natalitatea corespunzătoare, în conformitate cu cele stabilite. Desigur, natalitatea de 85 la sută nu este o limită maximă. Avem acum multe unități care realizează 90—95 la sută. De aceea spun că sînt rezerve mari pentru a crește natalitatea la bovine. La oi, putem obține și două fătări pe an, deci aici rezervele sînt și mai mari decît la bovine. La porcine trebuie să obținem două fătări și ceva, 2,2—2,3 pe an. Cu matca pe care o avem acum este pe deplin posibil să realizăm și chiar să depășim efectivele prevăzute. De aceea, rog să fie luate toate măsurile pentru a asigura realizarea în întregime a efectivelor, în conformitate cu planul, și chiar de a realiza, la unele, efective suplimentare.Să luăm toate măsurile necesare • In vederea reducerii mortalităților la animale, care sînt încă foarte mari, practic la toate speciile. S-a realizat ceva în această privință în 1983, dar pierderile prin mortalitate rămîn încă foarte mari, mai cu seamă la ovine, porcine și păsări. Dar chiar și la bovine mai este loc pentru a reduce mortalită- țile. Aceasta presupune o activitate foarte serioasă pentru urmărirea și asigurarea fătărilor în bune condiții, pentru îngrijirea tineretului în mod corespunzător și îmbunătățirea activității sanitar- veterinare.Trebuie să ridicăm nivelul și rolul organelor sanitar-veterinare în conformitate cu cerințele dezvoltării zootehniei românești. Este necesar ca medicii veterinari. să aibă un rol mai mare și o răspundere sporită în dezvoltarea zooteh-Am impresia că s-a diminuat rolul medicilor veterinari, că aceștia au fost puși pe planul doi. Trebuie ca medicii veterinari să revină pe primul plan în zootehnie, din toate punctele de vedere. Inginerii agronomi trebuie să învețe, să știe și zootehnie.Este, deci, nevoie să luăm măsuri foarte serioase pentru a îmbunătăți în scurt timp activitatea sa- nitar-veterinară, de apărare a sănătății animalelor, care înseamnă și apărarea sănătății oamenilor, a populației. Trebuie să revedem programul de activitate al medi- cinei veterinare și să luăm toate măsurile care se impun în acest domeniu.Realizînd efectivele trebuie să ne ocupăm de creșterea producțiilor de lapte, de came, de ouă, de lînă. Am făcut, într-adevăr, anul acesta, progrese. Față de 1982 am realizat creșteri importante la producțiile din zootehnie, dar ele nu ne pot încă mulțumi. Trebuie ca, începînd din 1985, la toate întreprinderile agricole de stat să obținem producții de cel puțin 4 000 de litri de lapte pe vacă și să trecem spre 5 000 deTîtmpe vacă, începînd din 1986. Nu este posibil să mai avem, la întreprinderile de stat, ferme în care producțiile de lapte să fie sub 4 000 litri pe vacă, începînd din 1985. Este necesar ca, într-un timp scurt, în toate cooperativele agricole de producție să obținem cel puțin 3 000 de litri de 

lapte pe vacă. La efectivele pe care le avem, cu aceste producții vom avea lapte mai mult decît ne este necesar.Aceasta este singura cale — și trebuie să luăm toate măsurile în această direcție — și, în mod corespunzător, să crească producția și la producătorii particulari.Trebuie să asigurăm realizarea greutății la tăiere, în conformitate cu programul de autoaprovizio- nare. Realizînd greutatea la tăiere la toate speciile, noi putem avea un plus de carne — și trebuie să-1 avem încă în anul viitor — la efectivele prevăzute a fi tăiate.Pentru aceasta este necesar să ne ocupăm serios de asigurarea bazei furajere. Toți ați declarat aici că avem o situație mai bună decît acum un an, și aceasta înseamnă că vom obține și producțiile stabilite în plan.Am asigurat, conform normelor, baza furajeră, în concentrate, pînă la recolta viitoare. Este însă necesar s-o gospodărim cum trebuie, să facem o furajare corespunzătoare. Se impun măsuri pentru a mări în continuare suprafața de lucerna și trifoi prin însămînțarea a cel puțin 300 mii de hectare din pășuni cu lucemă și trifoi. Aceasta nu înseamnă o diminuare, ci, dimpotrivă, o dezvoltare puternică a bazei furajere. Deci, este necesar să asigurăm o bază bună de furaje vegetale, proteice, pe calea lucernei și trifoiului. Va trebui să studiem posibilitatea să ajungem la 900 000—1 milion de hectare de trifoi și lucernă. în plus, să asigurăm îmbunătățirea pășunilor și tinetelor, și prin unele supraînsă- mînțări cu anumite leguminoase care să îmbunătățească conținutul pășunilor și fînețelor. Deci, să rezolvăm problema proteinelor pe această cale.Este necesar să punem hotărît în valoare cele 4,5 milioane de hectare de pășuni și finețe. S-a făcut ceva în această privință, dar ne mișcăm încă încet, chiar foarte încet. Trebuie să ne asigurăm toată sămînța necesară. Anul 1985 trebuie să fie anul în care să intrăm în normal cu rotația de îngrijire și de fertilizare, de cultivare a pășunilor și fînețelor. Inclusiv să realizăm fertilizarea celor 3 milioane de hectare în pădure pentru a asigura și aid un pășunat cu rezultate cît mai bune.în același timp sînt necesare măsuri ferme pentru a stringe toate furaje^ grosiere. Și acuw,șe găsesc pe cîmp paie, se găsesc coceni de porumb ; au fost mulți băgați sub brazde și împiedică de fapt realizarea în bune condiții a semănatului și a densității la culturi. Grosierele constituie o rezervă foarte bună pentru realizarea unei furajări corespunzătoare. A- vem deja o anumită experiență în ridicarea calității acestor plante — și a paielor și a cocenilor —, dar ne-am oprit la cîteva experiențe. Trebuie să generalizăm aceste experiențe bune pentru că practica a demonstrat că, pe această cale, valoarea nutritivă a paielor, a cocenilor crește de 2—3 ori, iar în unele cazuri, chiar ■ mai mult.Trebuie să luăm toate măsurile pentru a însămînța cel puțin 600 de mii de hectare cu porumb siloz în cultura a doua ; dar aceasta trebuie considerat ca ^minimum. Fiecare unitate, și fiecare județ trebuie să-și facă toate socotelile necesare și să ia măsurile ce se impun în această privință.Trebuie să terminăm complet cu modernizarea grajdurilor și asigurarea apei pentru întregul efectiv. Se impune să revedem programul pe care îl avem, să trecem la forarea și săparea puțurilor necesare, acblo unde nu avem asigurată apă suficientă, în așa fel încît să nu mai existe, în anul 1984, problema apei în nici un sector de creștere a animalelor.Sînt, totodată, necesare măsuri 

pentru realizarea programelor stabilite privind creșterea animalelor la membrii cooperatori, în gospodăriile populației în general. Am obținut anumite progrese și aici, însă mai avem încă mult pînă la realizarea prevederilor programelor stabilite — astfel ca fiecare gospodărie să dispună de o vacă, de 5—10 oi, de capre, să crească porci, păsări — pentru a-și asigura necesarul de lapte, de carne, ouă și alte produse. Trebuie, practic, în 1985 să încheiem realizarea acestor prevederi, a programului stabilit.Am insistat asupra tuturor acestor probleme pentru că este necesar să nu mai discutăm în general, ci să ne ocupăm de fiecare ramură și subramură în mod amănunțit, deoarece numai așa vom reuși să asigurăm îndeplinirea în bune condiții a programelor pe care le avem. Dispunem de toate condițiile — și trebuie să facem totul pentru ca anul 1984 să ducă la o schimbare substanțială a activității în agricultură, la o îmbunătățire radicală a muncii organelor agricole, a unităților agricole, a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Trebuie făcut totul pentru a obține o recoltă bună, o recoltă record, pentru a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, pentru realizarea noii revoluții agrare, care presupune o agricultură de înaltă productivitate, o producție bună, de înalt nivel, în toate sectoarele ! (Aplauze puternice, prelungite).Toate acestea pun sarcini serioase în fața activității de cercetare agricolă. Avem unele rezultate, am vorbit de ele.. Trebuie însă să acționăm cu și mai multă fermitate pentru soluționarea deplină a problemelor semințelor pentru toate culturile, pentru toate plantele. Ne trebuie, într-adevăr, și semințe de mai mare productivitate, și semințe mai timpurii și rezistente la condițiile de climă de la noi, Ia timpul ceva mai rece, dar și la secetă. ,Trebuie să îmbunătățim materialul săditor și să realizăm plantații cu material de o valoare mai mare, de o productivitate sporită atît în pomicultură, cît și în viticultură.Avem programele privind îmbu- ! nătățirea raselor de animale la toate speciile. Este necesar ca cer- ' cetarea noastră să fie mai activă •Th- acesf domeniu; Sînt, în același? '“ifta'p, fiefeărer‘nyî tehnologii care să răspundă cerințelor agriculturii moderne, în condiții de irigare, de realizare a unor densități sporite și tot ceea ce se impune pentru a asigura obținerea unor recolte' tot mai mari pe fiecare suprafață de pămînt.Deci cercetării, Institutelor de cercetare Ie revin sarcini deosebit de mari în realizarea tuturor programelor pe care le avem în agricultură. Am dori ca neajunsurile care s-au constatat în unele sectoare să fie rapid înlăturate și ca cercetarea noastră să lucreze și mai strîns cu producția, să considere că și-a-îndeplinit, într-adevăr, îndatoririle numai atunci cîpd se obțin recoltele corespunzătoare. Dacă recoltele sînt mici înseamnă că și activitatea cercetării a fost necorespunzătoare. Avem suficiente forțe în cercetare și trebuie să luăm toate măsurile pentru a răspunde cerințelor pe care le pune acum agricultura noastră, pe care le pune programul de realizare a unor producții sporite, de înfăptuire a noii revoluții agrare.Trebuie să perfecționăm în continuare învățămîntul agricol, să acordăm mai multă atenție pregătirii profesionale și tehnice. în acest an s-au luat măsuri pentru a îmbunătăți pregătirea profesională a mecanizatorilor. Trebuie să vedem în general, și în alte sectoare, cum acționează învățămîntul, cum funcționează cursurile de perfecționare, în vederea ridicării calificării profesionale, tehnice a tuturor oamenilor muncii din agricultură, a tuturor cooperatorilor. Este necesar să realizăm în condiții mai bune cursurile agrozootehnice de masă, pe care le avem în fiecare an. Atrag atenția că toate învățămintele pe care le-am tras din activitatea agricolă din acest an, toate programele de măsuri pentru anul viitor trebuie să stea la baza cursurilor agrozootehnice pe care le avem, a pregătirii tuturor oamenilor muncii dir\ agricultură, a tuturor specialiștilor.Avem o mecanizare, în general, bună. Pe ansamblu, sistema noastră de mașini răspunde necesităților, ceea ce s-a stabilit în cursui anului trecut și în acest an asigură practic soluționarea completă a mecanizării tuturor lucrărilor agricole. Trebuie, însă, să luăm măsuri pentru o bună întreținere și folosire a mașinilor agricole, să asigurăm funcționarea corespunzătoare a tractoarelor și mașinilor, să realizăm repararea și întreținerea lor. Să luăm toate măsurile pentru a nu mai avea pierderi datorită proastei reglări a mașinilor de strîns recolta.în executarea tuturor lucrărilor agricole — începînd cu arăturile — rolul hotărîtor îl au stațiunile de mecanizare, mecanizatorii. Din păcate, după cum s-a văzut, avem încă multe stațiuni și mulți mecanizatori care nu își îndeplinesc cum trebuie obligațiile, care execută lucrări de slabă calitate. Tre-(Continuare in pag. a IlI-a)
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la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme de agricultură

(Urmare din pag. a n-a)buie să aplicăm ferm prevederile legilor. Inginerii, conducerile unităților trebuie să verifice lucrările, să le recepționeze și să oblige ca ele să fie refăcute atunci cînd nu sînt executate conform cerințelor. Pentru fiecare solă trebuie să i se dea scris șefului formației de mecanizare la ce adîncime și ce calitate trebuie să aibă lucrările. Nu trebuie să mai admitem să se treacă la efectuarea lucrărilor pînă nu s-a terminat curățirea completă a terenului. Este inadmisibil și nu se pot face arături de calitate arînd printre grămezi de paie, de coceni sau de alte plante. Trebuie să le cerem și mecanizatorilor — și să-i obligăm — să nu facă lucrările pînă nu li se dă terenul eliberat complet. Va trebui să facem un sistem de angajament, semnat și de o parte și de alta, pentru a înlătura lipsa de răspundere și a asigura realizarea în mod corespunzător a lucrărilor agricole.Nu este pentru nimeni un secret, •-a discutat mult aici, că arăturile constituie baza unor recolte bune. Dacă nu s-au făcut arăturile cum trebuie, înseamnă că de la început s-a pornit cu o bază proastă șl deci nu sînt asigurate condițiile pentru a se putea realiza recoltele stabilite. Aceasta e valabil și pentru densități, pentru toate lucrările pe care le execută S.M.A.-unle. Retribuția — dealtfel așa și este stabilit — trebuie să se facă în raport de lucrări, de producțiile realizate. Aceasta înseamnă o creștere mai mare a răspunderii stațiunilor de mașini agricole, a secțiunilor de mecanizare din toate unitățile. însă, repet, consiliile de conducere, și din I.A.S.-uri și din cooperative, specialiștii au obligația să verifice și să nu recepționeze nici o lucrare care nu corespunde sarcinilor stabilite.
Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central din Iunie a adoptat un program de îmbunătățiri funciare, de irigații, de creștere a potențialului productiv al solului, pînă în 1990.- Am început din acest an realizarea lui. Pentru următorii doi ani avem de executat un volum foarte mare de irigații. Există o anumită rămî- nere în urmă, în acest an. Trebuie deci luate toate măsurile pentru 

a realiza în întregime prevederile programelor de irigații și îmbunătățiri funciare. Este necesar să acordăm toată atenția perfecționării, îmbunătățirii sistemelor actuale de irigații, pentru a asigura, încă din anul viitor, ca ele să funcționeze în cele mai bune condiții. în general, se impune să gospodărim mult mai atent, cu mai multă răspundere, fondul funciar. Aceasta înseamnă să punem capăt risipei, să nu mai admitem scoaterea din producție a terenurilor arabile sau agricole, să redăm agriculturii noi terenuri și să cultivăm întreaga suprafață în cele mai bune condiții. Să aplicăm ferm ceea ce am stabilit ca fiecare deținător al unei suprafețe agricole să cultive întreaga suprafață, fiecare metru pătrat de pămînt! Suprafețele noastre sînt reduse. Posibilități de a reda noi suprafețe agriculturii nu avem prea multe. Deci, singura cale pentru a satisface necesitățile economiei naționale este, în primul rînd, folosirea în bune condiții a suprafeței existente și creșterea producției pe fiecare hectar.Avem, menționez din nou, bune rezultate într-un număr mare de unități. Pe această bază trebuie să trecem cu hotărîre la înfăptuirea neabătută a tuturor măsurilor stabilite și să obținem pe fiecare hectar, pe fiecare metru pătrat o producție maximă.Sînt necesare măsuri de îmbunătățire a activității în cooperativele agricole de producție, în unitățile agricole de stat. Este necesar să acordăm mai multă atenție lichidării neajunsurilor din I.A.S.-uri. Să facem în așa fel în- cît, încă în 1984, întreprinderile a- gricole de stat să devină exemplu de organizare, de productivitate, prin producțiile pe care le obțin, atît în sectorul vegetal, cît și în cel animal.De asemenea, trebuie să îmbunătățim activitatea în cooperativele agricole de producție, să crească rolul consiliilor de conducere, al adunărilor generale. Fiecare cooperator trebuie să înțeleagă că este proprietar, este producător, că venitul lui depinde nemijloait de rezultatele obținute în cooperativă.în același timp, să acordăm mal multă atenție și lucrării suprafețelor acordate în folosință mem

brilor cooperatori. Să folosim și aici experiențele bune pe care le avem, să ne ocupăm mai atent și să acordăm întregul sprijin gospodăriilor proprietate particulară din zonele de munte și de deal, pentru a obține producții tot mai bune, atît în sectorul vegetal, cît și în creșterea animalelor și a producției animaliere.Se impun măsuri de creștere a răspunderii consiliilor unice agroindustriale, care trebuie să aibă un rol activ în asigurarea bunei desfășurări a activității pe raza consiliului, în realizarea producțiilor stabilite, în efectuarea tuturor lucrărilor la timp și în bune condiții.Trebuie să crească, de asemenea, răspunderea organelor agricole județene. Avem un personal destul de numeros în aceste organe agricole. Este necesar, totodată, să se îmbunătățească activitatea Ministerului Agriculturii, a Consiliului- Național al Agriculturii. Toate organele agricole, centrale și locale, trebuie să acționeze cu țnai multă răspundere, să asigure realizarea în bune condiții a tuturor programelor și măsurilor stabilite. Nu este suficient să constatăm că nu s-a realizat un lucru. Organele agricole, începînd cu ministerul, trebuie să asigure și să conducă realizarea lucrărilor în fiecare etapă și să răspundă de înfăptuirea lor în bune condiții.Este necesar să crească răspunderea inginerilor, a tuturor Specialiștilor din agricultură. Avem un număr mare de ingineri agronomi. Raportat la suprafața arabilă și agricolă, avem aproape cel mai mare număr de ingineri și specialiști, în comparație cu alte țări. Dar trebuie ca acești specialiști să se facă simțiți, ca agricultura să simtă că acolo există un inginer sau un specialist agricol.Trebuie să schimbăm radical concepția de muncă a specialiștilor din agricultură. Ei trebuie să participe efectiv, nemijlocit, la e- fectuarea lucrărilor și nu numai la supravegherea lor. Am mai discutat despre această problemă, dar am făcut puțin în direcția rezolvării ei. Trebuie ca inginerii tineri care vin în unități să fie introduși în procesul de producție, să lucreze efectiv, așa cum se făcea și în trecut. Nu se poate considera că absolventul Institutuluh 

de Agronomie, dacă a venit în cooperativă sau în I.A.S., trebuie să devină funcționar. Nu avem nevoie de funcționari ! Nu trebuie să mai avem un inginer funcționar ! El trebuie să lucreze efectiv în agricultură — și numai în raport cu necesitățile să punem pe unii în anumite munci de conducere ! Nu de șefi avem nevoie; avem prea mulți șefi ! Avem nevoie de oameni care să lucreze în agricultură, ca în toate domeniile, și trebuie să se înțeleagă bine acest lucru ! Legat de aceasta, trebuie să revedem însă și structura și forma de organizare din agricultură.Trebuie să introducem ferm stabilitatea ; am vorbit în general despre aceasta, dar un specialist nu trebuie să plece sau să fie mutat, după cîteva luni, sau după un an, dintr-o unitate unde a lucrat prost, în altă parte, ca să lucreze și acolo tot prost. Dacă s-a constatat că nu știe să lucreze ca specialist, siț fie pus să muhcească ca '’fiiuncrfor în sectorul fhJ care ăte pregătirea, să învețe ce este agricultura. Să interzicem mutarea pe o perioadă de cîțiva ani a specialiștilor. în general, specialistul trebuie să devină parte integrantă a cooperativei, a I.A.S.-ului, a satului. El trebuie să înțeleagă că, mergînd într-o comună, devine cetățean al comunei, devine membru al cooperativei — și acolo trebuie să-și desfășoare întreaga lui activitate ! (Aplauze puternice).Cer comitetelor județene de partid și consiliilor populare să nu mai dea nici un fel de negație, nici un fel de aprobare de mutare dintr-un județ în altul, dintr-o unitate în alta, decît cu totul excepțional, cînd trebuie promovat într-o muncă sau trecut în altă activitate. Dar aceasta nu trebuie să constituie o practică generală. La o analiză pe care am făcut-o în unele sectoare din agricultură, am constatat că aproape jumătate din ingineri trec anual dintr-un loc în altul, dintr-o unitate în alta. Cu ce răspundere, cum poate să lucreze un asemenea specialist, tovarăși ? îi facem un mare rău și specialistului, și muncitorului respectiv, într-un an de zile abia începe să cunoască comuna, să cunoască terenul. Cum poate atunci să obțină o recoltă bună sau să se 

ocupe bine de creșterea animalelor sau de celelalte sectoare ? Același lucru trebuie spus și în legătură cu mecanizatorii, cu toți specialiștii din agricultură. Deci, sînt necesare măsuri hotărîte pentru a pune ordine, pentru stabilitatea și pentru ridicarea pregătirii cadrelor, pentru aplicarea fermă a principiilor acordului global, de cointeresare materială. Sistemul actual este foarte progresist, el dă posibilitatea nelimitată de a avea venituri cît mai mari, pe baza producțiilor obținute. Desigur, cînd s-au obținut 20 000 kg de porumb la hectar, cred că și inginerul, și mecanizatorul, și cooperatorul au venituri mari. Dar dacă s-au obținut 2 500 kg porumb la hectar, de unde să primească și cooperatorul, și inginerul și să mai se dea și pentru animale, și pentru stat ? Nu mai putem plăti pe nimeni decît în raport de producție I Nu mai garantăm nimănui venituri fără muncă șt fără producției în raport de'producție, nelimitate P^ar această nelimitare este și în sus, și în jos, tovarăși. Cointeresarea materială presupune să ne ocupăm serios de producție. Aceasta este singura cale pentru a crește veniturile specialiștilor, cooperatorilor, muncitorilor și mecanizatorilor — mă refer acum la sectorul agricol. Și veniturile celor din sectorul creșterii animalelor sînt nelimitate, în raport cu creșterea efectivelor de animale, cu producțiile de lapte, carne, ouă pe care le obțin. Orice alt fel de a judeca lucrurile nu corespunde principiilor noastre socialiste.Acordul global cuprinde și pe președintele de cooperativă,' și pe inginerul-șef, și pe directorul de I.A.S., și pe directorul stației de mecanizare. Să-și unească toți forțele, să organizeze bine activitatea! Muncitorii, cooperatorii — care au rolul de control asupra activității acestor organisme — să-i controleze, să le ceară să conducă bine activitatea. Și dacă n-o fac, să-i înlocuiască, să pună oameni care răspund cerințelor, care sînt în stare să conducă un sector sau altul de activitate ! Trebuie să spunem clar și muncitorilor, și cooperatorilor, dar și celor care sînt în conducere, că veniturile tuturor sînt, legate de producție, de mun

că ! Nu există o altă cale și nu se mai poate merge pe o altă cale !Este necesar ca și organele și organizațiile de partid să tragă toate concluziile din activitatea lor de pînă acum, din realizările bune din agricultură, dar și din stările de lucruri negative, și să ia măsuri pentru a ridica munca de partid, activitatea fiecărui colectiv de oameni ai muncii la nivelul cerințelor puse de Congresul partidului, de Conferința Națională, de Programul partidului privind realizarea unei agriculturi de înaltă productivitate. Este necesar ca și comitetele județene de partid, și consiliile populare să aplice mai ferm hotărîrile de partid, legile țării, să vegheze ca ele să fie bine cunoscute și realizate în viață de toate colectivele de oameni ai muncii din agricultură.Trebuie să înțelegem că lipsurile manifestate în agricultură înseam- de fațțt, și existența unor,serioase neajunsuri în munca organizațiilor și organelor de partid, a .jcojnitetploF. copiupale, a copsiliHor -unice, a comitetelor orășenești și comitetelor județene de partid. -i.Trebuie să spun deschis că aceasta arată, totodată, și lipsurile serioase existente în activitatea or- ganelor noastre centrale, în felul în care s-au exercitat controlul și îndrumarea activității, pentru că nu este admis ca asemenea stări de' lucruri să nu fie sesizate la timp și să nu se acționeze pentru îndepărtarea lor, atunci cînd se constată. Nu facem nimănui nici un serviciu dacă trecem cu vederea, sau ne facem că nu observăm unele stări de lucruri negative, dacă nu atragem atenția și nu intervenim hotărît și la timp pentru îmbunătățirea lucrurilor. Mai cu seamă, facem un mare rău intereselor construcției socialiste, ale poporului, ale dezvoltării generale a patriei noastre. Or, întreaga noastră activitate, a organelor de partid și de stat, a tuturor organelor agricole, a tuturor oamenilor muncii din agricultură trebuie să pornească de la răspunderea față de interesele generale ale țării, ale întregii națiuni ! Să facem totul ca fiecare la locul său de muncă să-și îndeplinească răspunderile ce-1 revin, să servească în condițiile cele mai bune cauza socialismului, a partidului, a poporului ! (Aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,întorși acasă, trebuie trecut imediat la luarea tuturor măsurilor necesare în vederea realizării în viață, încă din aceste zile, din luna aceasta, a tuturor prevederilor din programele stabilite.Aș dori ca anul viitor, la consfătuirea care o vom ți>e pe problemele agriculturii — care va fi, probabil, după Congresul al XIII-lea — să nu ne mai întîlnim cu stările de lucruri pe care le-am dezbă-tut în consfătuirea de astăzi. Să ’ putem constata că s-a acționat cu spirit de răspundere și că fiecare unitate, toate județele au făcut to- j tul și au obținut recolte corespun- | zătoare prevederilor planului.Dispunem de toate aceste posi\ bilități, Avem și baza materială șl baza tehnică necesară. Avem cadre, avem specialiști, avem muncitori,, avem cooperatori, avem o țărănime în stare să rezolve în bune Condiții problemele care se pun Hîn ^dBfetcdtețî8ităfti agricuIttWiî noastre, a obținerii unor recolte bogate, a înfăptuirii noii revoluții agrare.Am convingerea că fiecare comitet județean de partid, toate organele de partid, organele agricole, colectivele de oameni ai muncii, cooperatorii vor trage toate concluziile, vor lua toate măsurile și se vor prezenta la a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și la Congresul al XIII-lea al partidului cu rezultate cît mai bune, în toate sectoarele de activitate ! (Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere, doresc să urez tuturor oamenilor muncii din agricultură, cooperatorilor, țărănimii, tuturor specialiștilor, organelor agricole, organelor de stat șt organelor și organizațiilor de partid, succese în întreaga activitate, un an cu recolte record în 1984, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate. Se scandează puternic i 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“. Toți cei prezenți in 
sală se ridică in picioare și ova
ționează Îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolao 
Ceaușescu).

Ședința de închidere a Consfătuirii de lucru de la C. C. al P. C. R. pe probleme de ayricultură
Sub președinția tovarășului 

Nicplae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, vineri, 9 decembrie, a 
avut loc ședința de închidere a 
Consfătuirii de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pe probleme de agricultură.

La intrarea în sală, conducătorul 
partidului și statului a fost salutat 
cu deosebită căldură și profundă 
stimă de participanții la lucrări, 
care au aplaudat îndelung, au 
scandat cu putere numele partidu
lui și al secretarului său general.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiu au luat loc 
tovarășii Tosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Dincă, Manea Mănescu, Ilie 
Verdeț, Petru Enache, Gheorghe 
Stoica.

Pornind de la orientările și indi
cațiile de mare însemnătate teore
tică și valoare practică ale secre
tarului general al partidului, con
sfătuirea s-a constituit într-o te
meinică și cuprinzătoare analiză a 
problemelor de bază ale agricultu
rii, a activității desfășurate de oa
menii muncii de pe ogoare în cel 
de-al treilea an al cincinalului și, 
totodată. într-o adevărată tribună 
a experienței înaintate, a promo
vării celor mai noi și eficiente cu
ceriri ale științei și tehnicii în 
agricultură. în același timp, consfă
tuirea a prilejuit dezbaterea 
aprofundată a planului de dezvol
tare a agriculturii pe 1984, a pre
vederilor programelor prioritare 
pentru fiecare sector- și profil 
agricol, a jalonat direcțiile in care 
trebuie concentrate eforturile în 

vederea înfăptuirii obiectivelor noii 
revoluții agrare.

La dezbaterile din ultima zi a 
lucrărilor au luat cuvîntul tovarășii 
Cornel Pacoste, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Petre Enăcheoaia, pre
ședintele C.A.P. Scornicești, jude
țul Olt, Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., Laurențiu Nea- 
gu, inginer-șef al C.A.P. Turcoaia, 
județul Tulcea, Anton Lungu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., Iosif Szasz, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., Teodor Roman, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R., Virgil 
Marcoșanu. prim-secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R.

Analizind, cu înaltă răspundere 
comunistă, în spirit critic și auto
critic, bilanțul anului 1983, rezul
tatele pozitive, ca șl neimplinirile 
acestei perioade, vorbitorii au ară
tat că se impune cu necesitate 
îmbunătățirea radicală a întregii 
activități, în scopul creșterii pro
ducției vegetale și animale, a pro
ductivității muncii, a eficienței, 
realizării unei noi calități și in a- 
ceastă ramură a economiei.

S-a reliefat că amploarea și 
complexitatea prevederilor planu
lui pe 1984 pun în fața organiza
țiilor județene ’ și comunale de 
partid, ministerului de resort, di
recțiilor generale și celorlalte or
ganisme agricSle județene, condu
cerilor consiliilor unice agroindus
triale, ale unităților de stat și 
cooperatiste sarcini importante in 
direcția organizării exemplare a 

producției și a muncii, mobilizării 
tuturor mijloacelor materiale și 
forțelor umane pentru realizarea 
lucrărilor agricole la termenele 
stabilite și la un nivel calitativ 
superior.

în dezbateri s-a subliniat că, 
dispunind de o puternică bază teh- 
hico-materială, de un număr spo
rit de specialiști, agricultura noas
tră este capabilă să obțină pro
ducții mari in orice condiții clima
tice, fapt demonstrat de realizările 
înregistrate anul acesta în multe 
unități agricole. Rezultatele din 
1983 ar fi putut să fie mult mai 
bogate dacă toate unitățile de stat 
și cooperatiste ar fi folosit în mod 
mai judicios pămîntul, dotarea 
tehnică și forța de muncă de care 
dispun, dacă s-ar fi efectuat la 
timpul optim toate lucrările agri
cole, iar specialiștii ar fi urmărit 
aplicarea cu strictețe a tehnolo
giilor moderne, dacă pretutindeni 
ar fi fost ordine și disciplină.

Evidențiind experiența pozitivă, 
concluziile și învățămintele des
prinse din activitatea desfășurată 
in acest an, ca și sarcinile sporite 
ce revin agriculturii în perioada 
următoare, participanții la dezba
teri au făcut numeroase propuneri 
menite să conducă la realizarea 
integrală a planului pe 1984; a 
programelor prioritare care cu
prind sarcini Importante, de mare 
răspundere pentru țăranii coope
ratori, mecanizatori, lucrătorii din 
fermele de stat, pentru toți oame
nii muncii din agricultură.

S-a relevat că prevederile planu
lui pe anul 1984, elaborate sub 
directa Îndrumare a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. corespund pe 
deplin posibilităților de care dispu
ne agricultura noastră. în acest 
sens, participanții la dezbateri au 
menționat că eforturile principale 
vor fi îndreptate în direcția valo
rificării mai bune a potențialului 
productiv al pămintului. utilizării 
cu randament maxim a întregului 
fond funciar al tării. acționindu-6e 
perseverent in vederea Înfăptuirii 
Programului național de asigurare 
a unor producții sigure si stabile.

în intervențiile lor. vorbitorii au 
arătat că, in contextul Înfăptuirii 
acestui program, operă vastă, fără 
precedent in agricultura noastră, 
sînt imperios necesare realizarea 
întocmai a proiectelor privind îm
bunătățirile funciare, modernizarea 
si diversificarea în continuare a 
bazei tehnico-materiale, extinderea 
cit mai rapidă în cultură a unor 
noi Boiuri și hibrizi autohtoni de 
înalt randament, care să răspundă 
condițiilor concrete din fiecare 
zonă a tării prin producții cît mai 
mari, elaborarea de noi tehnologii 
pentru sectoarele vegetal si anima
lier. perfectionarea continuă a pre
gătirii profesionale a tuturor lucră
torilor din agricultură.

De asemenea. 6-a subliniat cu tă
rie că cerințele noului mecanism 
economico-financiar. principiile au- 
toconducerii și autogestiunii impun 
creșterea răspunderii tuturor lucră
torilor din agricultură fată de avu
ția națională încredințată de socie
tate spre administrare, astfel încît 
în fiecare unitate de stat si coope
ratistă să se înrădăcineze adînc spi
ritul gospodăresc, de ordine si dis
ciplină, în vederea obținerii unor 

sporuri substanțiale de producție, 
care să asigure autoaprovizionarea 
în profil teritorial și mai buna 
satisfacere a necesarului de mate
rii prime pentru industrie, partici
parea susținută a agriculturii la 
realizarea unei balanțe active de 
comerț exterior.

Participanții la dezbateri au ex
primat angajamentul lucrătorilor 
din agricultură de a face totul pen
tru transpunerea in viată a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind îndeplinirea exemplară a 
planului pe 1984 și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea noii re
voluții agrare, obiectiv prioritar 
stabilit de Congresul al XII-lea al 
partidului.

Primit cu puternice ovații, în 
Încheierea lucrărilor consfătuirii a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebită atenție, cu 
mare interes, cu deplină satisfacție 
și aprobare, fiind subliniată. în re
petate rînduri. cu puternice și în
delungi aplauze, cu urale si ovații. 
Toți cei prezenți si-au manifestat 
hotărîrea fermă de a acționa cu 
dăruire pentru înfăptuirea sarcini
lor de mare răspundere ce revin 
celor ce muncesc pămîntul tării, 
transpunerea în viată a orientărilor 
formulate cu clarviziune de to
varășul Nicolae Ceaușescu în ve
derea amplificării contribuției 

agriculturii Ia creșterea continuă a 
avuției naționale și bunăstării în
tregului nostru popor, la dezvol
tarea generală a patriei. întărirea 
suveranității și independentei, a 
prestigiului României in lume.

Exprimînd sentimentele și gîn- 
durile tuturor celor prezenți, ale 
lucrătorilor ogoarelor, tovarășul 
Ion Dincă. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, a spus :

Mult stimate, și iubite tovarășa 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele participanților la consfă
tuirea noastră de lucru, să vă 
adresez cele mai vii mulțumiri 
pentru ampla expunere pe care ați 
rostit-o, pentru concluziile și indi
cațiile deosebit de prețioase ce ni 
le-ați dat privind perfecționarea 
Întregii activități din agricultură.

Noi, cei prezenți aici, am des
prins toate învățămintele din cri- 
ticile întemeiate pe care ni le-ați 
adresat, și sintem pe deplin con
știent! de răspunderile ce ne revin 
pentru lipsurile ce s-au manifes
tat în munca noastră.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
organele și organizațiile de partid, 
organele agricole centrale și locale, 
organele locale ale puterii de stat. 
Consiliul Național al Agriculturii, 
guvernul, toți cei ce lucrează pe 
ogoarele țării vom acționa fără 
preget, cu înaltă răspundere, în 
spirit revoluționar, pentru apli
carea neabătută în viață a sarci

nilor pe care ni le-ați trasat, a 
programelor pe care le-am dezbă
tut. a planului în agricultură pe 
anul 1984.

Vom face totul pentru îmbunătă
țirea radicală a ințregii activități 
din agricultură, astfel încît să în- 
timpinăm cu rezultate deosebite in 
producție evenimentele de excep
țională însemnătate ce vor avea 
Ioc în viața poporului nostru în 
anul viitor, a 40-a aniversare a 
marii noastre sărbători naționale 
de la 23 August și cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Exprimînd adeziunea deplină a 
lucrătorilor din agricultură la în
treaga politică internă și interna
țională a .partidului și statului 
nostru, al cărei inițiator și promo
tor sînteți, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că, urmînd strălucitul 
exemplu de viață și muncă pe care 
ni-I oferiți, nu vom precupeți 
r.ici un efort pentru Înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

La încheierea consfătuirii, parti
cipanții au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o caldă și en
tuziastă manifestare de dragoste și 
prețuire, dînd glas, în numele tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură, celor mai alese sentimente 
de înaltă stimă și profund respect, 
de adincă recunoștință pentru tot 
ceea ce face în vederea dezvoltării 
puternice a agriculturii noastre so
cialiste în interesul înfloririi satu
lui românesc, al bunăstării întregu
lui popor.

(Agerpres)
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PRETUTINDENI, LA LOCURILE DE MUNCĂ Șl ACASĂ Au îndeplinit planul anual

O importantă experiență 
propusă spre generalizare

Din consumator
producător de energie

întreprinderea mecanică de mate
rial rulant Craiova se înscrie în rin- 
dul consumatorilor de medie putere 
din județul Dolj. Demn de relevat 
este înșă faptul că în ultimul timp 
această unitate, din consumator a 
devenit... furnizor de energie elec
trică în sistemul energetic național. 
Cum a fost posibil acest lucru 7 Dis
cutăm cu tovarășul Alexandru 
Dombi, directorul unității, unul din
tre cei mai tenaci specialiști promo
tori ai noului. Biroul său este un 
adevărat atelier de producție unde 
prind viață ideile sale valoroase, în
deosebi in domeniul Îmbunătățirii 
tehnologiilor, reducerii consumurilor 
de energie, materii prime și a im
porturilor. •

„In condițiile actuale, aplicarea cu 
fermitate a mă
surilor de econo
misire a resurse
lor energetice este 
o obligație de 
mare răspundere 
a fiecărui om al 
muncii — spune 
interlocutorul. Iar 
atunci cind vrei 
să-ti faci datoria, găsești soluții, cind 
nu — găsești justificări. Soluția adop
tată de noi a dus la următorul rezul
tat: in luna noiembrie a acestui an 
întreprinderea mecanică de material 
rulant din Craiova a funcționat nu
mai o săptămînă cu energie electri
că din rețea ; pentru următoarele 
trei săptămini, unitatea noastră și-a 
produs singură energia electrică ne
cesară procesului de producție. Am 
reușit acest lucru prin recuperarea 
energiei electrice de la cele două 
standuri de rodaj al motoarelor 
diesel pentru locomotivele di'esel- 
electrice de 2100 CP ieșite de pe 
fluxul de rep«r^M,.;tf£Wi?>..mPWSul 
in rodaj antrenează un motor-gehe- 

• rator trifazat, de curent alternativ, 
cu o putere de 6 kilovolți, care ali
mentează întreprinderea și „debitea
ză" în sistemul .energetic național 
surplusul de energie electrică. In 
asemenea momente, contorul unită
ții noastre se învirtește... invers".

Este o ingenioasă soluție de eco
nomisire a energiei electrice, imagi
nată de Alexandru Dombi, inginerii 
Gheorghe Bobaru, Mihai Jeelev, 
Coadă Nicolaescu și maistrul Ilarie 
Bugă — ce ar putea fi preluată de 
către toate întreprinderile mecanice 
de material rulant, de către depou
rile care efectuează reparații de lo
comotive diesel-electrice de 2 100 CP, 
precum și de întreprinderea con
structoare de mașini din Caransebeș.

De fapt, la întreprinderea meca
nică de material rulant Craiova ac
țiunea de economisire a energiei

La întreprinderea 
mecanică de material 

rulant Craiova

electrice a căpătat un adevărat ca
racter de masa. Programul întocmit 
în această privință a fost adus la cu
noștința tuturor oamenilor muncii — 
prilej cu care a fost îmbogățit cu 
idei valoroase — șl, in fiecare zi, în 
ședințele operative de producție se 
analizează îndeplinirea măsurilor 
stabilite,■ ținîndu-se o evidență
strictă a respectării normelor de 
consum și a economiilor obținute. 
Constatăm, de pildă, că în toate ate
lierele a fost restricționat ilumina
tul, foloslndu-se numai Iluminatul 
local. In prezent se consumă zilnic 
numai 0,9 MWh energie electrică, 
față de 3 MWh în cazul vechiului 
sistem de iluminare a halelor de 
producție. Specialiștii întreprinderii 
au realizat, prin autoutilare, trei 

cuptoare pentru 
uscarea mașini
lor electrice ro
tative, inlocuin- 
du-se cele vechi, 
cu consum ener
getic foarte ipare. 
Astfel, consumul 
de energie elec

trică s-a redus cu 50 la sută.
O deosebită preocupare se mani

festă aici și pentru reducerea consu
murilor tehnologice. Bunăoară, pen
tru recondiționarea unor repere im
portante, cum sînt axele motoarelor 
de tracțiune și axele mașinilor auxi
liare pentru locomotivele diesel- 
electrice și electrice, precum șt a 
scuturilor pentru mașinile electrice 
rotative s-a recurs, in locul încărcării 
prin sudură, la metoda vibroarc și 
la cea a metalizării. Rezultatele 7 De 
exemplu, la reperul „ăx motor de 
tracțiune", consumul da energie 
electrică sa reduce da la 150 kWh 
la; 40 kWh.

Prin aplicarea măsurilor mențio
nate, precum șl a altor căi de eco
nomisire stabilite în programul 
amintit întreprinderea craioveană 
consumă intr-o lună 210 MWh mai 
puțin decît înainte, în condițiile în
deplinirii integrale a sarcinilor de 
plan. Dar rezervele de gospodărire 
tot mai judicioasă a energiei elec
trice nu au fost nici pe departe epui
zate : trecind prin atelierele de pro
ducție am văzut și mașini-unelte sau 
grupuri de sudură care funcționau 
in gol, cind — așa cum recunoșteau 
și specialiștii întreprinderii — pu
teau fi dotate cu limitatoare de mers 
în gol. Numai pe această cale s-ar 
putea economisi 24 000 kWh anual, 
ceea ce reprezintă consumul între
prinderii în trei schimburi de pro
ducție.

N'icolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii"

In fiecare întreprindere — acțiuni 
stăruitoare pentru reducerea

consumurilor 
energetice 
generale, 

netehnologice 
cu cel puțin

Crește spiritul de economie — scad consumurile 
energetice. La intrePrinderile „Electromotor" și „Electrometal" din 
Timișoara, unități mari consumatoare de energie electrică și termică, mă
surile stabilite privind reducerea consumurilor energetice sînt transpuse 
riguros, cu consecvență în viață. De la bun început trebuie spus că in 
ambele întreprinderi consumurile energetice generale nelegate de proce
sele tehnologice sint contorizate separat de cele alocate procesului de pro
ducție propriu-zis, astfel incit s-a putut acționa operativ și eficient pen
tru reducerea lor cu cel puțin 50 la. sută.

La „Electromotor", bunăoară, unde consumul netehnologic repțpzintă 
950 kWh pe zi, s-au găsit căi pentru reducerea acestuia cu 590 kWh pe 
zi, adică cu mai mult de jumătate. E vorba în primul rînd de reducerea 
cu mai mult de 50 la sută a lămpilor folosite la iluminatul exterior, in 
depozite și magazii, stabilirea programului de lucru pentru personalul din 
compartimentele funcționale între orele 8,30—16,30, adică numai la lumina 
zilei, eliminarea completă a posibilităților de folosire a unor reșouri sau 
aparate electrocasnice în birouri, secții etc. După cum aflăm de la ingi
nerul Ludovic Fucă, șeful compartimentului energetic, în prezent se re
vizuiește sectorizarea iluminatului in halele industriale pentru că acolo 
unde au survenit modificări pe parcursul fluxurilor tehnologice să se 
asigure un iluminat local adecvat noii situații. în căminele de nefamiliști 
ale întreprinderii, echipele de control ale oamenilor muncii, însoțite de 
specialiști, verifică modul in care se aplică indicațiile privind utilizarea 
în camere doar a numărului strict necesar de becuri, montarea, pe holuri, 
coridoare și în spațiile de folosință comună a tuburilor fluorescente, scoa
terea din funcțiune pe timpul rece a frigiderelor.

Inițiative gospodărești “m consemn«* ta Întreprinderea 
„Electrometal". Iluminatul curții a fost suprimat total, in locurile mal În
tunecoase montîndu-se lămpi cu întrerupătoare proprii. La locurile de 
muncă unde nu se lucrează în două sau în trei schimburi, după încetarea 

, activității, se sting toate becurile. Persoanele de serviciu din conducerea 
întreprinderii au sarcina de a verifica secțiile, atelierele, birourile, con- 
trolînd modul de aplicare a indicațiilor privind reducerea la minimum a 
iluminatului. S-a introdus măsura ca în pauza de masă iluminatul ge
neral crin secție sau atelier să fie întrerupt, gustarea luîndu-se în locuri 
amenajate corespunzător, iluminate doar de cite un singur bec. Și la 
efectuarea curățeniei în birouri se economisește acum curentul 
înăirfte^Jjgminile ardeau,.cohcorpitetiț în.toate încăperile.

Sint acțiuni care atestă spiritul gospodăresc, responsabilitatea 
oamenii muncii din aceste unități acționează in vederea reducerii 
a consumurilor energetice nelegate de procesele tehnologice. 
Ioana, corespondentul „Scinteii").

electric.
cu care 
drastice 

(Cezar

Măsuri ferme urmate de importante economii. ** 
întreprinderea de textile din Pitești discutăm cu tovarășul Nicolae Po
pescu, șeful secției mecano-energetic : „Urmărim distinct consumurile 
tehnologice de cele generale, care nu sînt legate de procesele tehnologice, 
și am luat măsuri pentru reducerea acestora din urmă cu 56 la sută — 
ceea ce înseamnă o economie de energie de 168 kWh pe zi. In total s-au 
economisit 3 000 kWh, cantitate suficientă în țesătorie pentru a se realiza 
7 300 metri pătrați țesături crude sau în filatură pentru a se fabrica 
1,3 tone fire".

Cum se acționează, concret 7 In secția țesătorie C au fost stabilite 
28 poziții unde iluminatul a fast restrîns : practic s-a redus la jumătate 
sau chiar complet in birouri, vestiare, atelierele de întreținere. Economia 
zilnică este aici de 4,6 kwh. La finisaj numărul becurilor s-a redus la 
mai mult de jumătate, în birouri, laborator, vestiare și secțiile de pre
gătit chimicale. Aici, ca și în alte locuri de muncă, becurile și celelalte 
surse consumatoare de energie nu sînt puse în funcțiune decit la căderea 
întunericului. S-a interzis, de asemenea, folosirea în birouri a aparatelor 
ele&rice de încălzit (Gheorghe Cîrstea, corespondentul \,Scinteii").

CUM ACȚIONEAZĂ consiliile populare și cetățenii pentru economisirea energiei
în timp ce întregul oraș economisește, 

cîțiva „energofagi“ risipesc... economiile
• De la adoptarea măsurilor de reducere a consumului 

de energie, la Dorohoi s-au economisit 36 000 kWh.
• Numai în sectorul casnic s-au folosit cu 11 MWh mai 

puțină electricitate.
• Cu energia economisită timp de două săptâmîni in 

locuințele orațuluiî o mare întreprindere de construcții de 
mașini, situată in același județ, poate lucra și produce o zi 
întreagă.

® ...Și, totuși, se mai găsesc magazii iluminate ca pla
tourile de filmare, colecții de reșouri improvizate în cămine, 
becuri aprinse in încăperi goale.

Noaptea, pe timp senin, de pe 
„Dealul Mare", cea mai înaltă culme 
din preajma Dorohoiului. puteai „de
sena" marea majoritate a străzilor. 
Temporar, orașul a renunțat la acest 
peisai nocturn : „mai puține becuri 
pe stradă înseamnă mai multă ener
gie electrică la dispoziția unităților 
productive" — ne spunea unul dintre 
locuitori. Ion Bălan, vorbindu-ne, cu 
mindrie despre dezvoltarea indus
trială care a dinamizat acest orășel, 
cindva un tirg uitat de lume. Un 
raționament simplu, corect, pe înțele
gerea oricui. Dar îl-înțeleg oare toți 
locuitorii 7 Si toți factorii cu atribu
ții concrete ?

— Din 25 noiembrie pînă acum, 
Dorohoiul a înregistrat numai eco
nomii la consumurile energetice — 
ne spune tovarășul Ilie Bordeianu, 
primarul orașului. Remarc si urmă
torul aspect : fată de alte perioade 
cu restricții energetice, cind ne ocu
pam preponderent de marii consuma
tori si de centrul orașului, măsurile 
de economisire luate acum au cu
prins întreaga așezare, inclusiv su
burbiile.

Va să zică, un consum ^echilibrat, 
proportionat pe Întreaga arie urbană. 
Cu „ochii pe contor", ing. AL Ostafi. 
șeful centrului local pentru distri
buirea energiei electrice, aduce con
firmarea : ultimele 6 zile ale lunii 
noiembrie și primele zile ale lunii 
decembrie s-au soldat cu 36 MWh 
economisiți, din care peste 11000 
kWh la abonații casnici, aceasta în 
condițiile noilor norme de consum,

mult reduse. Cu energia electrică e- 
conomisită timp de 14 zile în lo
cuințele orașului se poate asigura o 
zi desfășurarea producției intr-o

bloc cu cinci niveluri, energia fo
losită în prezent nu depășește can
titatea consumată înainte pe un sin
gur etaj.

Ne deplasăm și în citeva suburbii. 
Către satul Saucenita. într-o ‘unitate 
de gospodărie comunală, il găsim pe 
muncitorul specialist Ion Muraru 
efectuind probe de laborator la lu
mina unei veioze ; afară, din vreo 20 
de becuri „de pază" era aprins doar 
unul singur. Alte constatări asemă
nătoare în timpul raidului : un sin
gur bec de „control" și la depozitul 
din cartierul Trestiana ; o adevă
rată „zgircenie energetică" pe pero
nul gării și în incintele ei, ca și în 
cartierele dinspre satele Șendriceni 
și Horlăceni.

„Surprizele" au apărut însă inves- 
tigînd unele locuri mai puțin umbla

Constatările unui raid de seară prin Dorohoi

mare întreprindere constructoare de 
mașini.

Parcurgem, totuși, la Intîmplare, 
străzi si ulițe. La blocuri ori la case 
arareori vedem două geamuri ilumi
nate : acolo unde o cameră are două 
ferestre. Pe strada Steaua nr. 13 fa
cem o vizită locatarului Mihai 
Schiopu. în hol. frigiderul scos din 
priză. Gazda explică : „L-am deco
nectat încă de la 25 noiembrie, cind 
ne-a anunțat deputatul să reducem 
consumul cel puțin la jumătate. Tot 
atunci ne-am mutat într-o singură 
cameră, am dus mașina de spălat in 
magazie. Pin’ la primăvară am ho- 
tărit să nu mai folosim nici aspira
torul".

Aceleași preocupări întilnim si în 
familia maistrului Sava Băietu 
(Aleea Murgului, bloc G 7. aparta
mentul 8), precum și la mulți alți 
cetățeni.

In asociația de locatari nr. 4 din 
cartierul Plevna, deputatul Gh. Ni- 
cută ne prezintă o inițiativă : pe 
casa scărilor din toate cele 15 blocuri 
ale asociației, becurile obișnuite au 
fost înlocuite cu tuburi fluorescente 
de 14 wați. Rezultatul 7 In fiecare

te. Intrăm în magaziile „Alimenta
rei" cu autoservire nr. 2. în prima 
din magazii — 4 tuburi fluorescente 
aprinse. în a doua — 3, iar in ultima 
— unul. Curent consumat pentru... 
nimeni sau, mai bine zis, doar pentru 
risipă. Ne îndreptăm cu șefa uni
tății. Viorica Ostafi. spre biroul ei. 
învîrtește cheia, deschide și. de din
colo de ușă. ne întimpină... lumina 
aprinsă, puternică.

— Cind ați ieșit, de ce n-ați stins 
becurile ?

— Din grabă. Știți, nu ne-a aten
ționat nimeni...

Șeful ospătăriei din piață. Gheor
ghe Gorgan, ne arată că a redus 4 
tuburi fluorescente din 8 cite erau 
anterior. „Exact la jumătate", spune 
cu satisfacție. Dar lingă galantar, 
deasupra mesei pentru servirea cli- 
entilor. descoperim o adevărată ba
terie de proiectoare — 7 becuri a 
500 wați fiecare — din cele folosite 
pentru menținerea temperaturii pre
paratelor, instalație aflată sub ten
siune. deși mîricarea era terminată 
si personalul se pregătea de plecare.

— Așa-i prevăzut în proiectul de 
dotare — motivează șeful unității.

Tot pentru că „asta-i dotarea", 
dacă n-am fi efectuat raidul, uscă- 
torul electric pentru vase si cele 
două frigidere de dimensiuni apre
ciabile ale ospătăriei ar fi „ronțăit" 
energie electrică toată noaptea ce 
urma, fără nici o utilitate. începind 
cu orele vîrfului de sarcină. Cum 
s-ar fi intimplat cu aceleași dotări 
și la crama din bulevardul Victoriei, 
restaurantul nr. 2. la cel din ansam
blul de locuințe „Plevnei".

Ajungem si la căminul de nefami
liști al întreprinderii de sticlărie și 
porțelan. Intrucît nu exista nici ad
ministrator. nici paznic, intrăm. Des
chidem la întimplare prima cameră 
(nr. 21) : chiar lingă ușă — un reșou 
improvizat.

— Nu-1 folosim decît o oră-două 
pe zi — precizează locatarul Dumi
tru Irimia.

— Știți cit consumă 7 — întreabă 
maistrul energetician Gh. Svincă, 
însoțitorul nostru în timpul raidului. 
Doi kilowați pe oră. cam tot atit cit 
se rezervă pentru iluminatul unui 
bloc de locuințe de mărime mijlocie 
în cursul serii.

însoțitorul nostru aplică amenzile 
cuvenite in asemenea situații. în 
urmă cu citeva zile a confiscat de 
aici si de la căminul de nefamiliști 
al șantierului de construcții civile 
alte „prototipuri" de reșou.-Ne con
vingem de recidivă intrind și în ce
lelalte camere. Și astfel s-au cam... 
estompat aspectele gospodărești in
finite in prima parte a raidulpL

E lăudabil că. în acțiunea de re
ducere a consumurilor energetice. 
Consiliul popular Dorohoi a cuprins 
întreaga arie .teritorială („toate subur
biile" — cum ne spunea tovarășul 
primar) și că s-a realizat sistematic 
încadrarea întregului oraș în normele 
actuale de consum. Asta nu scuză 
insă actele de risipă care se mai pro
duc. Norma de reducere Ia jumătate 
a consumului este obligatorie și mi
nimală. Cit timp există energofagi, 
nu se poate considera că s-a făcut 
totul pentru respectarea măsurilor 
adoptate de conducerea partidului și 
statului.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scinteii"

48 de unități economice 
din județul Neamț

Pină in prezent, 48 de unități 
economice din județul Neamț și-au 
îndeplinit planul pe întregul an 
la producția-marfă industrială. 
Tot pînă acum, producția supli
mentară realizată de industria ju
dețului in acest an a atins valoa
rea de 365 milioane lei, cu 65 mi
lioane lei mai mult față de anga
jamentul asumat de colectivele 
întreprinderilor. Intre produsele 
realizate peste plan în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui se află 14 strunguri carusel, 
5 300 metri cubi cherestea, 172 000 
metri pătrați plăci aglomerate 
din lemn, 105 000 metri pătrați 
țesături și altele, (Constantin Bla- 
govici, corespondentul „Scinteii").

38 de unități economice 
din județul Timiș

Colectivele de oameni ai muncii 
din 38 de unități economice din 
județul Timiș și-au realizat sar
cinile de plan pe anul 1983 la in
dicatorul producție-marfă indus
trială. Succesul are la bază mai 
buna folosire a capacităților de 
producție, a forței de muncă șl 
timpului de lucru, introducerea și 
extinderea unor tehnologii moder
ne, valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, ret 
cuperarea și prelucrarea unui 
volum sporit de materiale refolo- 
sibile. Printre cei care și-au în
scris numele la panoul de onoare, 
se află muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de lă întreprinderea de 
rețele electrice, Fabrica pentru 
calculatoare electronice, Trustul de 
construcții-montaj Timișoara, Fi
latura de mătase naturală din 
Lugoj, întreprinderea de produse 
ceramice din Jimbolia. Cele 38 
de unități economice fruntașe vor 
realiza pînă la finele anului o 
producție-marfă suplimentară in 
valoare de peste 640 milioane Iei. 
(Cezar Ioana, corespondentul 
„Scinteii").

26 de unități economice 
din județul Vaslui

Hotărtrea oamenilor muncii din 
Industria județului Vaslui de a-si

onora integral. Înainte de termen, 
sarcinile de plan ale celui de-al 
treilea an al actualului cincinal se 
concretizează pe zi ce trece in noi 
succese. Astfel, 26 de colective de 
oameni ai muncii din tot atitea uni
tăți economice au raportat îndepli
nirea planului anual la producția- 
marfă industrială. Buna organizare 
a activității și, cu deosebire, spori
rea productivității muncii vor da 
posibilitatea acestor colective, între 
care se află cele de la întreprinde
rile „Moldotex", „Hușana" și Fila
tura din Huși, întreprinderea me
canică din Vaslui, să realizeze su
plimentar, pînă la finele anului, 
produse în valoare totală de 300 
milioane lei. De subliniat că acest 
spor de producție va fi realizat în 
condițiile economisirii unor însem
nate cantități de materie primă, 
materiale și energie electrică. (Pe
tru Necula, corespondentul „Scin
teii").

20 de unități economice 
din județul Brăila

în întrecerea socialistă desfășu
rată sub imperativul ritmurilor 
înalte, calității și eficienței, se în
scriu .și colectivele de oameni ai 
muncii din județul Brăila. Un 
bilanț la zi al realizărilor arată că 
un număr de 20 unități economice 
și-au îndeplinit planul pe întregul 
an. Intre acestea se înscriu între
prinderea județeană de construcții 
montaj. Grupul de șantiere flotă și 
porturi. Trustul de construcții in
dustriale. Grupul de șantiere de 
construcții- si' instalații.

Se estimează că cele 20 de uni
tăți vor realiza peste plan, pînă la 
sfirșitul acestui an, o producție in 
valoare de 230 milioane lei. (Cor- 
neliu Ifrim, corespondentul „Scin
teii").

12 unități economice 
din județul Olt

Desfășurind larg întrecerea social 
listă, colectivele de oameni ai mun
cii din 12 unități economice ale ju
dețului Olt și-au realizat sarcinile 
din planul anual la producția- 
marfă. Printra acestea se numără 
întreprinderea de confecții Scorni- 
cești, întreprinderea de tricotaje 
Caracal, Unitatea forestieră de ex

ploatare și transport Caracal și 
altele. Pe 11 luni din acest an, la 
nivelul județului Olt,. producția- 
marfă obținută suplimentar sarci
nilor de plan se ridică la 681,6 mi
lioane lei. (Iancu Voicu, corespon
dentul „Scinteii").

Industria orașului Luduș
Organizarea superioară a pro- 

* ducției și a muncii, îndeplinirea 
ritmică, lună de lună, a sarcinilor 
de plan, creșterea accentuată a 
productivității muncii și valorifica
rea eficientă a materiilor prime și 
materialelor au dus la realizarea 
înainte de termen, de către uni
tățile din industria orașului Lu
duș, a producției-marfă planificate 
pe întreg anul 1983. Prin obținerea 
acestui avans, colectivele unități
lor economice din acest oraș, din 
rindul cărora se evidențiază Fa- 

ebrica de zahăr și întreprinderea de 
anvelope, vor realiza suplimentar, 
pînă la sfirșitul anului, o pro- 
ducție-marfă industrială în valoare 
de 68 milioane lei. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scin
teii").

Industria orașului 
Marghita

Angajați cu toate forțele în în
trecerea pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, oamenii 
muncii din industria orașului 
Marghita. județul Bihor, rapor
tează îndeplinirea prevederilor 
planului anual la producția-marfă 
industrială. în rindul unităților 
fruntașe din infloritoarea așezare 
bihoreana se situează întreprinde
rea de confecții, fabrica de mo
bilă „Barcăul", întreprinderea de 
njașinl-unelte și Fabrica pentru 
piese de schimb auto. Avansul de 
timp cîștigat permite acestor co
lective să realizeze o producție- 
marfă suplimentară însumînd pes
te 100 milioane Iei, concretizată 
in mașini-unelte, confecții, mo
bilă, subansamble pentru mij
loace auto, confecții metalice. 
Demn de consemnat este faptul că 
întregul spor de producție va fi 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, în condițiile 
reducerii cheltuielilor de produc
ție. (lean Laza. corespondentul 
„Scinteii").

Calitatea înaltă a produselor 
și promptitudinea in livrări - 

argumente edificatoare ale reușitei in,
MEPLin $1
In fața unei expoziții deschise în 

Incinta întreprinderii „Electromureș" 
din Tîrgu Mureș, tovarășul loan Oi- 
teanu, directorul unității, ne spune : 
„Ceea ce vedeți aici reprezintă nu
mai o parte din gama produselor li
vrate în prezent partenerilor externi. 
Dacă in urmă cu cîțiva ani singurul 
produs exportat erau conductorii de 
aluminiu pentru construcțiile de lo
cuințe. în . acest an întreprinderea 
noastră exportă în peste 18 țări — 
S.U.A.. Libia, Italia, Siria. Algeria. 
India. Pakistan. Turcia ș.a. — pro
duse de inaltă tehnicitate, intre care : 
conductori ecranați pentru conexiuni 
în electronică, mașini electrostatice 
de copiat, o gamă largă de produse 
electrocasnice, conductori electrici în 
peste 30 tipodimensiuni. case de mar
cat. cablaje electrice ș.a.“. Am mai 
reținut că. in acest an. ponderea pro
duselor noi și modernizate a ajuns la 
aproape 70 la sută, ceea ce constituie 
una din explicațiile promovării tot 
mai susținute a exportului.

— Cheia reușitei in activitatea de 
export — ne spune inginerul loan 
Toader, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere — constă in 
respectarea a cel puțin două condiții 
fundamentale : promptitudinea în li
vrări și calitatea superioară a produ
selor. Numai în măsura în care se 
respectă cel puțin aceste două con
diții. planul la export poate fi reali
zat integral si cliiar depășit.

De la aceste premise au pornit con
siliul oamenilor muncii și organiza
țiile de partid în organizarea activi
tății de export pentru acest an. „Ca 
urmare a măsurilor luate — ne pre
cizează Rodica Poenaru, șefa com
partimentului export — planul de 
export pe trimestrul IV nu numai că 
este acoperit integral cu comenzi, dar 
am primit și o serie de cereri în plus. 
Practic, avem asigurate toate condi
țiile ca și în primul trimestru al anu
lui 1981 producția pentru export să 
fie realizată în bune condiții".

Ne-am aflat zilele trecute. în cite
va secții cu mare pondere în reali
zarea producției pentru export. Sec
ția conductori și cabla ie electrice, de 
pildă, asigură circa 80 la sută din 
volumul producției destinate expor
tului. Retine atenția faptul că per
fecționarea fluxului de fabricație și 
întărirea asistentei tehnice au deter-

DEPĂȘIREA PLANULUI EA EKPORT
minat atlt îmbunătățirea ritmului 
producției, cît și asigurarea unei înal
te calități produselor fabricate.

— Numai așa — apreciază ingine
rul loan Chirean, șeful secției con
ductori — putem să facem fată ope
rativ tuturor cerințelor partenerilor 
externi. Promptitudinea în livrarea 
produselor a fost și rămîne cuvintul 
de ordine pentru fiecare din Cei 150 
de oameni din cele trei ateliere spe
cializate in producția de export.

La capătul unei linii tehnologice, 
ne oprim în fața produsului cu ini
țialele „AWQ — export S.U.A.", unde

Din experiența întreprinderii 
„Electromureș" 

din Tîrgu Mureș
...................... — -'
stăm' de vorbă cu alti specialiști. 
„Acest produs — ne spune inginerul 
Nagy Adalbert, șeful atelierului de 
proiectare conductori — este un ca
blu de un tip deosebit, unicat la noi 
în țară și pe piețele europene. Ii fa
bricăm tocmai noi pentru că alții nu 
au vrut să se complice. In realizarea 
acestui produs noi am ținut seama de 
anumite solicitări speciale ale parte
nerilor externi. Bunăoară, unele firme 
din S.U.A. au condiționat cumpăra
rea, pe termen lung, a acestui cablu, 
de adaptarea lui la o serie de carac
teristici calitative speciale, care dife
ră de normativele europene. Concret, 
solicitau ca, pentru mărirea rezisten
tei. înainte de izolarea proprlu-zisă a 
conductorului de cupru, să aplicăm o 
folie poliesterică de tereftalat. ceea 
ce a necesitat elaborarea în timp re
cord a tehnologiei respective. Ne-am 
mobilizat, iar prin contribuția unui 
colectiv format din chimiști, ingi
neri si muncitori cu înaltă pre
gătire. în nici 10 zile am adap
tat tehnologia la pretențiile par
tenerului. prezentîndu-i, tot în timp 
record, mostrele pentru testare. Drept 
urmare, colaborarea a fost lărgită, 
contractul încheiat pentru acest an

stipulind livrarea a încă 1100 kilo
metri cabluri de instalații". Acest 
mod de a acționa, extins și la alte 
situații, a făcut ca, în trimestrul IV 
al acestui an. secția conductori 6ă 
aibă o acoperire cu contracte a pla
nului de export în proporție de 130 la 
sută, între produsele de ultimă oră 
solicitate pe piețele externei numă- 
rindu-se conductorii tropicalizați, fa
bricați după o tehnologie ce cores
punde condițiilor de climă specifice 
țărilor unde se exportă.

Dar poate cel mai convingător 
exemplu in ce privește efortul făcut 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor. pentru situarea acestora la ni
velul tehnicii de vîrf șl creșterea, pe 
această cale, a exportului îl oferă 
aparatul electrostatic de copiat.

— Am observat, în urma prospectării 
pieței — ne spune inginerul Lukacs 
Ladislau, șeful secției mașini de 
calculat — că. pentru a ciștiga 
teren. MEC-I (mașina electrostatică 
de copiat) trebuia perfecționată. Co
lectivul nostru a acționat cu stăruință 
pentru îmbunătățirea formei estetice 
și perfecționarea părții electronice. 
Bunăoară, partea electronică este 
concentrată acum pe numai patru 
plăci suprapuse, care ocupă un sfert 
din volumul inițial, iar afișajul elec
tronic cu care este dotată în noua va
riantă, semnalează toate defecțiunile 
ce pot apărea în timpul funcționării. 
Așa am ajuns de la MEC-I, la tipul 
perfecționat : MEC-I M,

Am mai notat că. prin reorganiza
rea întregului flux tehnologic, pro
ducția unei luni a crescut de Ia 5—6 
mașini electrostatice de copiat la 
peste 130 bucăți.

Desigur, acestea sînt numai citeva 
din acțiunile întreprinse la ..Electro
mureș" in acest domeniu și care au 
permis colectivului de aici să depă
șească planul la export pe II' luni 
din acest an. llvrind suplimentar pe 
piața externă 80 000 kilometri con
ductori electrici izolați, precum și 
alte produse in valoare de peste 34 
milioane lei. Sini rezultate care ilus
trează înalta răspundere muncitoreas
că a colectivului acestei întreprinderi 
pentru realizarea și depășirea planu
lui la export.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere și sincere mulțumiri amabilele felicitări șl urări 
pe care Excelenta Voastră ni le-ati adresat cu ocazia celei de-a 12-a ani
versări a zilei noastre naționale.

Doresc Excelentei Voastre fericire și poporului român prieten progres și 
prosperitate continuă.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,
ZAYED IBN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

In colecția „Din gindirea filozofică a președintelui 
României" a apărut, In limba maghiară, volumul:

N1COLAE CEAUȘESCU
Dialectica edificării societății 

socialiste multilateral dezvoltate
Editura politica

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 23/1983

TELEGRAME EXTERNE

Revista se deschide cu articolele 
„Unitatea de nezdruncinat a între
gului popor în jurul partidului — 
chezășie a Înfloririi României socia
liste" și „înaltă responsabilitate 
pentru destinele păcii și civilizației, 
pentru soarta întregii omeniri". în 
continuare sint publicate articolele : 
„Politica de forță, de escaladare a 
înarmărilor nucleare — gravă ame
nințare la adresa păcii și securității 
mondiale", „Creșterea productivită
ții muncii din perspectiva trecerii 
României într-un nou stadiu de 
dezvoltare", „Știința și tehnologia în 
sprijinul economisirii energiei", „Ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și e-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 10 decembrie, ora 20 — 13
decembrie, ora 20. în tară : Vremea se 
va încălzi în ptimele zile, apoi se va 
răci treptat începînd din nord-vestul 
tării. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, mai frec
vente în vestul și nordul țării. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu in

COMITETUL NATIONAL PENTRU APARAREA PĂCII, 
ASOCIAȚIA CINEAȘTILOR Șl CENTRALA ROMÂNIA-FILM

prezintă la cinematograful STUDIO din Capitală, 
intre 12—18 decembrie, ciclul

„FILMUL Șl PACEA"

în program :
Luni. 12 dec., ora 18, „întoarcerea din iad". Regia : Nlcolae Mărgi- 

neanu ; Marți 13 dec., orele : 10 — 16 — 18,30, „Procesul de la Nilrnberg". 
Regia : Stanley Kramer ; Miercuri 14 dec., orele : 10 — 12,30 — 15 — 17,15 — 
19,30, „Dacă toți tinerii din lume". Regia : Christian Jaque ; Joi 15 dec., 
orele : 10 — 12,30 — 15 — 17,15— 19,30, „Cer senin". Regia : Grigori Ciuhrai; 
Vineri 16 dec., orele : 10— 12,30 — 15 — 17,15 — 19,30, „Hiroshima, dra
gostea mea". Regia : Alain Resnais ; Sîmbătă 17 dec., orele 10 — 12,30 — 
15 — 17,15 — 19,30, „Transportul". Regia : Jiirgen Ronald ; Duminică 
18 dec., orele : 10 — 12,30 — 15 — 17,15 — 19,30, „Balada soldatului". Re
gia : Grigori Ciuhrai.

nergetice, obiectiv prioritar al vieții 
economice", „Calitatea pregătirii 
forței de muncă și utilizarea optimă 
a potențialului uman" (dezbatere). 
Din sumarul revistei mai mențio
năm articolele „Neoconservatoris- 
mul, expresie ideologică a crizei ca
pitalismului contemporan", „Rapor
tul dialectic dintre partid, stat și 
organismele democrației muncito
rești" (consultație), „Umanismul re
voluționar și dezvoltarea multilate
rală a personalității umane Jn so
cietatea noastră socialistă", „Lem
nul și produsele din lemn pe coor
donatele calității și eficienței". Re
vista se încheie cu rubrica „Cărți și 
semnificații".

tensificări locale predominînd dîn sec
torul sudic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 6 șl plus 4 gra
de, izolat mal coborite, cele maxime 
vor oscila între minus 2 șl plus 8 gra
de, local mai ridicate în zonele de 
deal. Ceață locală. Izolat, condiții de 
polei. în București : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe mai ales 
sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus un grad, 
cele maxime între plus 2 și plus 6 gra
de. Ceață, dimineața și seara. (Ortansa 
Jude, meteorolog de serviciu).

Sosirea tovarășului Enrico Berlinguer, 
secretar general al Partidului Comunist Italian

La invitația tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, vineri sea
ra a sosit la București tovarășul 
Enrico Berlinguer, secretar general 
al Partidului Comunist Italian.

Tovarășul Enrico Berlinguer este 
Însoțit de tovarășul Antonio Rubbi, 
membru al C.C. al P.C.I., șeful sec
ției externe a P.C.I.

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Petru Enache, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a primit, vineri, pe tovarășul Kazi
mierz Zygulski, ministrul culturii și 
artei din Republica Populară Polonă, 
care, la invitația Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, a efectuat o 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a fugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un salut prietenesc 
și cele mai bune urări din partea 
tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone.

Mulțumind, tovarășul Petru Ena
che a rugat să se transmită tovară

Cronica
Vineri, președintele Marii Adunări 

Naționale. Nicolae Giosan. a avut o 
întrevedere cu membrii delegației 
Camerei Reprezentanților din Con
gresul S.U.A., condusă de Sam Gib
bons. președintele Subcomitetului 
pentru comerț al Comitetului pentru 
căi si mijloace al Camerei Reprezen- 

' tantilor. deputat democrat din par
tea statului Florida,, care efectuează 
o vizită in tara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre România și Statele 
Unite ale Americii. in spiritul înțe
legerilor «convenite cu prilejul întâl
nirilor la cel mai înalt nivel. în con
text. a fost apreciată intensificarea 
contactelor și dialogului dintre Ma
rea Adunare Națională și Congresul 
S.U.A.. dintre parlamentarii din cele 
două tari, subliniindu-se aportul lor 
la extinderea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România si 
S.U.A.

Ministrul afacerilor externe. Ste
fan Andrei, s-a întilnit. in aceeași zi. 
cu membrii delegației Camerei Re
prezentanților din Congresul S.U.A.

Au fost discutate aspecte privind 
dezvoltarea in continuare a raportu
rilor româno-americane si a conlu
crării dintre cele două 6tate pe arena 
internațională, pentru o politică de 
pace, colaborare si înțelegere între 
popoare.

Congresmanil americani au avut, 
de asemenea, o întrevedere cu Va- 

. sile. Pungan. ministrul,comerțului .ex
terior și cooperării economice inter
naționale. în cadrul convorbirii au 
fost abordate probleme ale dezvoltă
rii relațiilor economice si de coone-

tv
PROGRAMUL 1

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

color) e Gala desenului animat 
• Cîntece de pe Valea Sălăutei in
terpretate de Marla Butaclu • ora 
14,00 — Fotbal : Steaua — F.C. 
Baia Mare. Transmisiune directă 
de la Stadionul „steaua" • Marile 
momente ale baletului : „Don
Qutjote" de Mlnkus (fragm.) 9 
Succese ale muzicii ușoare româ
nești 9 Țărmul codrilor de aramă 
— reportaj • Muppets șl o Invita
tă : Crystal Gayle. Realizatori : 
Ileana Vlad, Tudor Vornlcu

16,45 Săptămina politică
17,00 tnchlderea programului 
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,15 Actualitatea in economie

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., de activiști ai C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Benedetto Santa- 
relli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

șului Wojciech Jaruzelski din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut și cele mai bune 
urări.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-au subliniat po
sibilitățile de dezvoltare in conti
nuare a relațiilor de fcolaborare ro- 
mâno-polone in domeniul culturii și 
artei. .

La primire, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, au participat 
tovarășii Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Mihai Nicolae și Mihai Du- 
lea, adjuncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

în timpul șederii In tara noastră, 
ministrul polonez a vizitat instituții 
de cultură și artă din Capitală și 
municipiul Brașov și s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai artei și culturii ro
mânești.

zilei
rare în diferite sectoare de activita
te dintre România si S.U.A.

Cu prilejul vizitei in tara noastră 
a delegației Camerei Reprezentanți
lor din Congresul S.U.A.. Biroul Ma
rii Adunări Naționale a oferit un 
dineu.

★
Vineri, tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a pri
mit ne Hartmut Schultze Boysen, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Federale 
Germania, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Vineri la amiază, la Biblioteca 

centrală universitară din Capitală a 
fost inaugurată o expoziție de carte 
științifică olandeză, care reunește 
peste 250 de lucrări in domeniile ma
tematicii. fizicii, chimiei, biologiei, 
medicinii, științelor tehnice și social- 
politice.

★
La Centrul european al UNESCO 

pentru învățămînt superior de la 
București s-au încheiat, vineri, lu
crările reuniunii Internationale cu 
tema „Noi tendințe în planificarea 
lnvățămîntului superior in Europa".

Experti din România și alte 11 sta
te ale Europei, precum și de la Di
vizia de politică și planificare a edu
cației din cadrul UNESCO și de la 
Institutul internațional de planificare 
a invățămintului au dezbătut proble
me actuale de interes general cu pri
vire la planificarea și organizarea 
lnvățămîntului superior, acordînd o 
atenție deosebită condițiilor care pot 
asigura o înaltă eficiență activității 
din acest domeniu.

(Agerpres)

19,30 Teleenclclopedla
30,00 Film serial : „Frontul Invizibil" 

(color). Episodul 7
30,50 Ritm șt muzică cu formația Iullu 

Dandoțt
31,00 Telefilmoteca de aur. Grigore Va- 

siliu-Birlic. Medalion cinematogra
fic șl teatral. Partea I

31.45 Telejurnal (parțial color)
33,00 Varietăți de iarnă. Antologia de 

divertisment
33,00 închiderea programului

PROGRAMUL 3
19,00 Telejurnal
19.15 Buletinul rutier al Capitalei
19,30 Moștenire pentru viitor. Nicolae 

Cartojan
30,00 șl la Iași... varietăți
21,00 De pretutindeni
21.15 Portret componistic 8 Liana Ale

xandra
21.45 Telejurnal
22,00 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

Sesiunea Camerei Populare 
a R. 0. Germane

BERLIN 9 (Agerpres) — La Ber
lin s-au desfășurat lucrările sesiu
nii Camerei Populare a R.D, Ger
mane. Au fost prezenți Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat, alți conducători de partid și 
de stat ai R.D. Germane.

Deputății au aprobat legile pri- 
•vind planul economiei naționale si 
bugetul pe anul 1984. Se preconi
zează o creștere a venitului natio
nal cu 4,4 la sută față de 1983. con
comitent cu un spor al producției 
industriale nete de 8 la sută. Pentru 
realizarea acestei creșteri, producti
vitatea muncii în industrie urmează 
să sporească cu 7,3 la sută.

Politica dobinzilor înalte 
afectează grav 

economiile 

vest-europene
— declară primul ministru 

al Marii Britanii
LONDRA 9 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul in Camera Comunelor, pri
mul ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, a criticat aspru po
litica economică a S.U.A. relevînd că 
deficitul mare al bugetului american 
va provoca. în următoarele 12 luni, 
perturbări și în economiile celorlalte 
țări occidentale.

Ratele înalte ale dobinzilor prac
ticate de băncile americane — a sub
liniat premierul britanic — au efecte 
deosebit de grave nu numai in S.U.A., 
ci si in alte țări, in special în cele 
vest-europene. o mare parte din ca
pitalurile acestor țări fiind atrasă în 
Statele Unite de ratele înalte ale do
binzilor — transmite agenția Reuter, 
în termeni duri, premierul britanic a 
criticat politica economică si comer
cială a S.U.A. și într-o întrevedere 
avută cu ministrul american al fi
nanțelor, Donald Regan, care a efec
tuat o scurtă vizită la Londra.

Ședință festivă 
la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).

— La sediul O.N.U. din New York 
a avut Ioc o ședință festivă consa
crată împlinirii a 35 de ani de la 
adoptarea de către Adunarea Gene
rală a Declarației universale a drep
turilor omului. Luînd cuvintul, pre
ședintele celei de-a 38-a sesiuni a 
Adunării Generale, Jorge Illueca, a 
subliniat că, tn prezent, principala 
problemă o constituie apărarea drep
tului fundamental al omului — drep
tul la viată. De aceea — a relevat el
— în momentul de față problema 
cardinală o constittile menținerea " 
păcii, preîntîmpinarea unei catastro
fe nucleare, lupta pentru dezarmare 
și întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare Intre toate popoarele și 
țările. Nu se poate lupta pentru apă
rarea drepturilor omului și, în ace
lași timp, să se intensifice cursa 
înarmărilor, în special a celor nu
cleare, să se sporească pericolul de 
război — a subliniat vorbitorul.

„ZIUA

Dreptul la existență, la viață, la pace 
— drepturi supreme ale tuturor 
oamenilor și tuturor popoarelor

înflăcărat apel in vederea eliminării 
pericolului unui război nuclear 

Scrisoarea participanților la marea manifestare 
de la București „Tineretul României dorește pacea**  

a fost difuzată ca document oficial al O.N.U.

• O lebădă iama: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 8 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 
20. MODERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Felix și Otilia : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 15,45; 19. •
• Mihai Viteazul: CENTRAL (14 12 24)
— 10; 14; 18.
• Căruța cu mere: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Fructe de pădure : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite, din 
New York, a fost difuzată, ca docu
ment oficial al O.N.U.. scrisoarea 
participantilor la manifestarea de Ia 
București „Tineretul României do
rește pacea", adresată secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite.

Documentul, transmis In numele

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-canadiene 

pentru promovarea comerțului 
și cooperării economice

OTTAWA 9 (Agerpres). — La 
Ottawa s-au Încheiat lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-canadiene 
pentru promovarea‘comerțului și co
operării economice.

Cu acest prilej, cele două părți 
âu examinat modalitățile de lărgire 
și diversificare, în continuare, a 
schimburilor de mărfuri și coope
rării economice româno-canadiene pe 
măsura posibilităților pe care le 
oferă potențialul economic al celor 
două țări. Ambele părți au conve
nit noi măsuri pentru intensifica
rea schimburilor de mărfuri și am

EVOLUȚIA SITUAJIEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU
PARIS 9 (Agerpres) — într-un in

terviu acordat ziarului francez ..Li
beration". Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.). a precizat că este gata 
să reînnoiască dialogul cu regple 
Hussein al Iordaniei — transmite 
agenția KUNA.

întrebat care sint, în prezent, 
șansele unui acord intre O.E.P. și 
Iordania, Yasser Arafat a reamintit 
că este lider al O.E.P., „ales demo
cratic, pe bazele unui program poli
tic, ce cheamă. între altele, la conti
nuarea dialogului care să conducă 
la crearea unei confederații iorda- 
niano-palestiniană fundamentată pa 
hotăririle Consiliului Național Pa
lestinian și ale reuniunii la nivel 
înalt de la Fez".

BEIRUT 9 (Agerpres). — Abu 
Jihad, adjunct al președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P. și mem
bru al C.C. al Mișcării de Eliberară 
Națională Palestiniană — „Al Fatah", 
principala componentă a O.E.P.. a 
declarat agenției WAFA că forțele 
palestiniene se pregătesc să pără
sească orașul Tripoli, din nordul Li
banului, dar că O.E.P. dorește să re
afirme că revoluția palestiniană șl 
conducerea sa vor continua lupta 
pentru Împlinirea aspirațiilor legiti
me ale poporului palestinian.

Revoluția palestiniană — a «pus 
el, potrivit agenției — nu se va 
abate de la linia sa politică șl va 
urma rezoluțiile Consiliului Național 
Palestinian, aprobate în cursul sesiu
nii de la Alger. Adoptarea deciziilor 
palestiniene — a menționat Abu 
Jihad — va rămîne Întotdeauna o 
acțiune independentă, iar poporul 
palestinian va fi strîns legat de 
O.E.P. și conducerea sa, care 11 re

DREPTURILOR OMULUI"

tinerel generații din Republica So
cialistă România, conține un înflă
cărat apel adresat Organizației Na
țiunilor Unite de a-st intensifica, 
acum mai mult ca oricind. eforturile 
în direcția opririi cursei înarmărilor, 
a eliminării pericolului unui nou 
război mondial nimicitor, pentru ga
rantarea păcii în Europa și în întrea
ga lume.

plificarea cooperării economice în 
domeniul construcției de centrale 
nucleare și alte domenii de interes 
reciproc. La încheierea lucrărilor 
s-a semnat un protocol. Delegația 
română a fost condusă de Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
care, cu ocazia sesiunii, a avut con
vorbiri cu ministrul canadian al 
energiei, minelor și resurselor, mi
nistrul de stat pentru comerț exte
rior și membri ai conducerilor mi
nisterelor de externe, agriculturii, 
venitului national etc.

prezintă. Revoluția palestiniană este 
atașată cauzei libaneze, poporului li
banez, care a sprijinit O.E.P.

Plecarea forțelor palestiniene din 
Tripoli are grave repercusiuni asupra 
poporului palestinian, victimă a 
agresiunii israeliene, dar el iși va 
continua lupta pentru recunoașterea 
drepturilor sale legitima — a spus 
Abu Jihad.

★
După cum transmite agenția WAFA, 

citind un purtător de cuvînt militar 
palestinian, vineri dimineață, nave 
de luptă israeliene, susținute de eli
coptere, au bombardat pozițiile for
țelor palestiniene conduse de Yasser 
Arafat, din zona portului Tripoli 
(nordul Libanului).

Potrivit agenției palestiniene, mi
litarii israelieni au încercat o debar
care, în timp ce vasele au declanșat 
un puternic tir cu rachete asupra 
țărmului.

Forțele palestiniene au ripostat, 
forțînd militarii israelieni să se re
tragă. Ciocnirile s-au soldat cu uci
derea unui combatant palestinian șl 
rănirea altor trei, arată agenția.

5
Un purtător de cuvînt al președin

telui Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei a anunțat că O.E.P. a cerut Or
ganizației Națiunilor Unite condam-., '
nârea Hgreslunii israeliene thdrepta- |
te împotriva unei baze palestiniene . 
din portul Tripoli, informează agen
ția M.E.N.

Totodată, purtătorul de cuvînt a 
confirmat existența unei blocade , 
maritime israeliene în jurul localită
ții Tripoli, urmărind împiedicarea 
operațiunii de evacuare a combatan
ților palestinieni din oraș și ieșirea 
lui Yasser Arafat din acest oraș, 
precizează agenția citată-
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AST AZI, ÎN DIVIZIA „A" LA FOTBALFOTBAL: In „Cupa campionilor europeni”

DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO MINSK
ZURICH 9 (Agerpres).- — Vineri 

a avut loc Ia Ztirich tragerea la sorti 
a meciurilor din sferturile de finală 
ale cupelor europene de fotbal. în 
„Cupa campionilor europeni", echi
pa Dinamo București va intilni (pri
mul joc in deplasare) formația Di
namo Minsk. Celelalte trei partide 
ale acestei competiții se vor desfă
șura astfel : Rapid Viena — Dundee 
United : A. S. Roma — Dynamo 
Berlin și Liverpool — Benfica Lisa
bona.

Iată și programul stabilit in cele
lalte două întreceri continentale : 
„Cupa cupelor" : F. C. Barcelona —- 
Manchester United ; F. C. Porto — 
Șahtior Donețk ; Halla Valkeakos- 
ka (Finlanda) — Juventus Torino ; 
Ujpest Budapesta — Aberdeen (Sco
tia).

„Cupa U.E.F.A." : F, C. Austria 
Viena — Tottenham Hotspur ; Spar
ta Praga — Hajduk Split ; Ander- 
lecht Bruxelles — Spartak Moscova ; 
Nottingham Forest — Sturm Graz.

întilnirile sferturilor de finală (tur- 
retur) se vor disputa în zilele de 7 
61 21 martie 1984.

★
Comitetul executiv al Federației 

Internationale de Fotbal (F.I.F.A.) a 
confirmat datele de disputare a 
turneului final . al campionatului 
mondial din 1986, adică 31 mai — 29

cinema 

iunie, în Mexic. S-a convenit, de ase
menea, ca toate meciurile să înceapă 
la aceeași oră, ce va fi stabilită ul
terior. Tragerea la sorti a grupelor 
turneului final, Ia care vor partici
pa 24 de echipe, va avea Ioc la în
ceputul lunii decembrie 1985, la 
Ciudad de Mexico. De asemenea, 
s-a hotărît ca arbitrul și cei doi tu- 
șierl desemnați pentru fiecare meci 
să fie de aceeași naționalitate, Refe- 
ritor la controlul antidoping nu a 
fost acceptată propunerea președin
telui F.I.F.A., J. Havelange, de a se 
proceda Ia control numai la anumi
te meciuri, astfel că se va aplica 
același sistem ca și la ultimul tur
neu final, din Spania. în schimb, nu 
se vor testa produsele cu steroizi 
anabolizanti, întrucît. așa cum a 
stabilit comisia medicală, „fotbaliș
tii nu utilizează acest gen de pro
duse destinat mai ales creșterii for
ței musculare". în ceea ce privește 
modul de calificare in grupele eu
ropene, respectiv la cele de patru 
echipe, unde formațiile clasate pe 
locul doi vor participa Ia turnee 
suplimentare. Belgia s-a opus aces
tei formule intrucit pune probleme 
de calendar șt deplasări foarte lungi. 
Comitetul executiv a considerat însă 
că se pot găsi soluții pentru a ter
mina întilnirile la timp.

• Serbările galante : LIRA (31 71 7!) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.
0 Lovirțd o pasăre de pradă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Capcană neobișnuită : SALA MICA 
A PALATULUI - 15 ; 17,15.
• Capturați-i la barieră : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15;
20,15.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13; 17,15; 
Capcana mercenarilor — 15; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).
• Cenușă șl diamant : UNION 
(13 49 04) - 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Ctntecul e viața mea : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.

Fruntașa clasamentului diviziei A, 
echipa Steaua (20 p.) va juca la 
București cu F.C. Baia Mare, arbitru 
O. Ștreng (Oradea). Dintre formațiile 
cu 18 puncte, numai Universitatea 
Craiova va juca „acasă", cu Rapid 
— arbitrul meciului Fl. Popescu 
(Ploiești) — in timp ce Dinamo va 
avea o partidă mai grea, la Petro
șani. cu Jiul — arbitru I. Igna (Ti
mișoara) — ca și Politehnica lași, 
la Pitești, cu F. C. Argeș — arbitru 
A. Gheorgha (Piatra Neamț).

Un meci interesant la Oradea. 
F. C. Bihor — F. C. Olt, arbitrat de 
V. Antohi (Iași). Cel de-al doilea joc 
bucureștean al etapei va opune 
Sportului studențesc pe C. S. Tir-

ȘAH : Turneele campionatului național
BĂILE HERCULANE 9 (Agerpres). 

— în runda a 6-a a finalei campio
natului republican feminin de șah, 
care se desfășoară la Băile Hercu- 
lane. Margareta Mureșan a învins-o 
pe Voichița Călinescu, Margareta 
Teodorescu a pierdut la Marina Po- 
gorevici, iar Gertrude Baumstark a 
cîștigat la Gabriela Olărașu. A fost 
consemnată remiza în partidele Ma
riana Duminică — Elișabeta Poli- 
hroniade, Gabriela Olteanu — Iudit 
Kantor-Chiricuțâ și Eieonora Gogî- 
lea — Eugenia Ghindă.

în clasament conduce Margareta 
Mureșan, cu 5 puncte (1), urmată 
de Gertrude Baumstark — 4,5 punc
te, Elișabeta Polihroniade 4 puncte,

• Dragostea șt regina : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Loto-Prono * *82  : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,45; 10,30; 14; 16; 18; 20.
• Rubedeniile : VIITORUL (11 48 03) 
- 15,30: 17,30; 19,30.
• Spectacol la comandă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Agonia: ARTA (213186) — 9; 12; 
16; 19.
• Misterele Bucureștilor : PROGRE
SUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
• Urgent... Secret... : FLAMURA
(85 77 12) - 8,15; 12; 16; 18; 20.
• Cascadorul Hooper : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 115,45; 
18; 20.
• Expresul colonelului von Ryan : 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. 

goviște, arbitru R. Petrescu (Bra
șov).

în lumina pozițiilor învecinate din 
clasament, locurile 7 și 8, o partidă 
echilibrată se va juca între S. C. 
Bacău și A.S.A.. sub arbitrajul lui 
M. Niculescu (București). Meciuri 
aprige intre echipe din partea infe
rioară a clasamentului general : la 
Hunedoara, Corvinul — Dunărea, 
arbitru N. Rainea (Bîrlad), șl la 
Rimnicu Vîlcea, Chimia — Petrolul, 
arbitru D. Petrescu (București).

Partidele vor incepe la ora 14. Pe 
posturile programului I, obișnuita 
transmisie directă alternativă a me
ciurilor etapei a XV-a. La televi
ziune. in transmisie directă, meciul 
Steaua — F.C. Baia Mare.

Marina Pogorevicl, Eleonora Gogl- 
lea și Mariana Duminică — cu cite
3.5 puncte.

★
In runda a 4-a a campionatului re

publican masculin de șah ce se des
fășoară in Capitală s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Bărbulescu — 
Griinberg 1—0 ; Șubă — Foișor 1—0; 
Ghițescu — Nicolaide 1—0 ; Ionescu 
— Oltean 1—0 ; Stoica — Stefanov 
1—0 ; Gheorghiu a remizat cu Ghin
dă. In fruntea clasamentului, cu cite
2.5 puncte, se află Ghindă. Șubă, 
Bărbulescu. Ionescu și Stoica. As
tăzi are loc runda a 5-a, cu înce
pere de la ora 14,45, la Clubul Me
canică fină.

• Omul păianjen se întoarce : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11 i 13,15; 
17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Mitul Fedorel : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Aventură tn Arabia : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnul Miliard : PACEA (60 30 85)
— 17,30; 19,30.
• Lanțul amintirilor : GLORIA
(47 46 75) - 9; 14,15; 17,15; 20,15.
• Atenție Ia gafe! : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (2149 46) — 8; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Despărțire temporară : COSMOS 
(27 54 95) - 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.
• Drumul spre victorie : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 18.

La 10 decembrie este marcată pe 
plan International „Ziua drepturilor 
omului", zi in care, cu 35 de ani in 
urmă. Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a adoptat 
„Declarația universală a drepturilor 
omului". Prilejul oferit de această 
aniversare impune, desigur, mai ales 
la adresa factorilor politiei de răs
pundere ai statelor, un proces de re
flecție asupra întrebării dacă atribu
tele inalienabile ale ființei umane 
sint respectate și dacă omul bene
ficiază cit mai larg de condițiile 
dezvoltării si înfloririi personalității 
sale.

în acest an, aniversarea „Zilei 
drepturilor omului" are loc în condi
ții deosebite. Omenirea traversează 
o perioadă de grea Încercare, de 
răscruce, cind primejdia nucleară 
amenință însuși dreptul suprem al 
popoarelor la existentă, la viată. Așa 
cum arăta recent tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi făuririi statu
lui national unitar român, „niciodată 
in Istoria sa îndelungată omenirea 
nu s-a aflat intr-o situație atit de 
gravă, care amenință insăși existenta 
vieții pe planeta noastră. S-a ajuns 
la o asemenea situație, cind oprirea 
cursei înarmărilor si trecerea la 
dezarmare. îndeosebi la dezarmarea 
nucleară, asigurarea păcii au deve
nit problema fundamentală a epocii 
noastre".

în aceste împrejurări, problema 
dreptului vital. Irialienabil. la viată, 
la pace se impune ca o problemă 
cardinală. Așa cum pe bună dreptate 
evidenția șeful statului român in 
vibrantul si înțeleptul apel la luci
ditate si rațiune, este necesar, mal 
mult ca oricind. ca toate statele, 
toate popoarele, toti cei ce iubesc 
viata să-și unească eforturile și să 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
eliminarea primejdiei de moarte ce 
amenință viata popoarelor. Tocmai de 
aceea aniversarea „Zilei drepturilor 
omului" trebuie să însemne. Înainte 
de toate, afirmarea viguroasă a vo
inței de neclintit a popoarelor de a 
se opri instalarea de noi rachete tn 
Europa, pentru revenirea Ia masa 
tratativelor, in vederea realizării unui 
acord care să ducă la retragerea și 
distrugerea celor existente.

La sărbătorirea împlinirii a 35 de 
ani de Ia adoptarea de către marele 
forum mondial a documentului po- 
litico-juridic intitulat „Declarația 
universală a drepturilor omului", nu 
Doate să nu fie din nou evidențiat 
fantul că acest document are meri
tul de a nu se fi limitat Ia elabo
rarea unui simplu inventar al drep
turilor civile si politice ale omului, 
ci a inclus, pentru prima dată, si 

drepturile economice, sociale si cul
turale. S-a recunoscut astfel, de că
tre întreaga comunitate internațio
nală. că această categorie importantă 
de drepturi face parte. în mod inse
parabil. din sfera, mai largă, a no
țiunii de drepturi fundamentale ale 
omului. Prin urmare, alături de 
drepturile civile si politice, oamenii 
de pretutindeni au dreptul să bene
ficieze de condiții economice, sociale 
si culturale care. în ultimă instanță, 
constituie premisa materială a exer
citării drepturilor civile si politice, le 
condiționează în mod direct.

Desigur, experiența a dovedit și 
dovedește că simpla proclamare și 
recunoaștere a tuturor principiilor 
cuprinse în „Declarația universală a 
drepturilor omului" si care sint me-

Constantin FLITAN 
președintele Asociației juriștilor 

din România

nite să garanteze înfăptuirea dreptu
rilor si libertăților fundamentale ale 
ființei umane nu sint suficiente atit 
timp cit nu este asigurată deplina 
egalitate intre toti cetățenii, cit nu 
este lichidată sub toate formele do
minația unei clase asupra alteia, a 
unei națiuni asupra altei națiuni.

Concepția tării noastre privind 
drepturile omului, concepție profund 
umanistă. revoluționară, proprie 
orinduirii noi. socialiste, pe care o 
înfăptuim, pornește, așa cum este și 
firesc, de la grija permanentă fată 
de om. fată de înflorirea multilate
rală a personalității sale, care re
prezintă telul suprem al întregii po
litici a partidului si statului nostru.

Expresia cea mal grăitoare a mo
dului in care România socialistă a 
asigurat exercitarea efectivă a drep
turilor omului o constituie realizarea 
aspirațiilor istorice ale poporului ro
mân privind lichidarea exploatării 
omului de către om. făurirea unei 
civilizații materiale si spirituale su
perioare. abolirea vechii politici de 
Învrăjbire națională si asigurarea 
deplinei egalități in drepturi a tu
turor cetățenilor. Indiferent de na
ționalitate. participarea efectivă Ia 
făurirea conștientă a propriului 
viitor. în tara noastră, datorită poli
ticii de industrializare, de dezvol
tare a tuturor tortelor de producție 
ale societății, de asigurare a celui 
mai larg acces la cultură și știintă, 
toti cetățenii se bucură efectiv de 
dreptul la muncă, educație, cultură, 
iar întreaga activitate a statului se 
Întemeiază pe primatul legalității, pe 

respectarea neabătută a prlncipiilot 
constitutionale. Instaurarea si per
fectionarea continuă a unei demo
crații > de tip nou. care asigură cea 
mai largă participare a oamenilor 
muncii la conducerea treburilor pu
blice. continua perfecționare a me
canismului decizional — sint tot 
atitea aspecte esențiale ale societății 
românești în plin avint.

Problema cooperării Internationale 
în domeniul drepturilor omului, des 
evocată în dezbaterile din organis
mele internaționale, constituie, așa 
cum bine se știe, o parte componentă 
a cooperării generale dintre țările și 
popoarele lumii. în concepția tării 
noastre, o asemenea cooperare tre- ; 
buie să ducă la apropierea dintre | 
popoare, la cultivarea prieteniei din- I 
tre ele. Tema drepturilor omului nu , 
trebuie în nici un fel folosită ca mij- | 
loc de confruntare politică, ca factor 
de încordare in viata internațională, 
cu consecințe negative pentru cauza , 
destinderii și înțelegerii dintre state, i 
în același timp, o colaborare desti- : 
nată prin insăși natura sa să slu- ' 
jească omului nu poate să facă 
abstracție de fenomenele care afec
tează direct condiția umană. Persis
tenta unor fenomene profund nega
tive. a practicilor colonialiste, neo- 
colonialiste, manifestările politicii de 
forță si dictat, subdezvoltarea și în
tregul său cortegiu de suferințe, 
șomajul au o înrîurire profund ne
gativă asupra drepturilor omului, 
într-o lume împovărată de aseme
nea fenomene dăunătoare. în care 
cursa frenetică si absurdă a în
armărilor primejduiește dreptul su
prem al omului — dreptul la e- 
xistență și la o viată demnă 
— cooperarea dintre state în do
meniul ocrotirii drepturilor și li
bertăților fundamentale ale omu
lui se impune a fi orientată spre 
asemenea aspecte cu adevărat vitale 
ale acestei problematici. Actionind 
in acest sens. Organizația Națiunilor 
Unite, statele membre vor fi in mă
sură să contribuie la înfăptuirea 
principiilor și obiectivelor cuprinse 
în instrumentele juridice privind 
drepturile omului, in consonantă cu 
postulatele afirmării efective si ple
nare a personalității, demnității și 
libertății ființei umane.

Mai mult ca oricind. în actualele 
condiții Internationale. „Ziua dreptu
rilor omului" dobîndește semnificația 
unei chemări imperioase la unirea 
eforturilor statelor si popoarelor pen
tru solutionarea problemelor de care 
depind pacea, bunăstarea și pro
gresul popoarelor. înfăptuirea reală a , 
drepturilor omului intr-o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planet*  
noaștră.

1



„Politica externă realistă și constructivă a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu constituie 

un exemplu de promovare fermă a cauzei păcii 
și colaborării între popoare"

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI
NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

La Atena a apărut lucrarea:
„ROMÂNIA - PREZENT ȘI VIITOR"

Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, România și-a ridicat cu hotărîre 
glasul împotriva cursei înarmărilor, pentru apărarea libertății și independenței tuturor 

națiunilor

WASHINGTON 9 - Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite: 
La Universitatea din Maryland a avut loc simpozionul „Contribuția 
țărilor mici și mijlocii la promovarea păcii : rolul președintelui Nicolae 
Ceaușescu" - importantă manifestare științifică, desfășurată sub auspi
ciile a două dintre cele mai prestigioasă centre de învățămint superior 
și de studiere a problemelor internaționale din Statele Unite ale 
Americii - Centrul pentru dezvoltare internațională al Universității din 
Maryland și Institutul de studii internaționale avansate al Universității 
Johns Hopkins.

Au participat personalități ale 
vieții politice si științifice din 
S.U.A., cadre de conducere din 
principalele departamente guver
namentale. între care Departamen
tul de Stat și Ministerul Comerțu
lui. reprezentanți ai Consiliului 
Securității Naționale, oameni de 
știință și cercetători de prestigiu 
din 15 institute și centre de studii 
privind problemele internaționale 
de pe întregul teritoriu al Statelor 
Unite, cadre universitare si cerce
tători științifici din partea a 11 
universități americane. între care 
cele din Maryland. Boston. Washing
ton, Baltimore, Columbus și New 
York, consilieri și. alți funcționari 
superiori ai Casei Albe și ai altor 
instituții din Administrația S.U.A. 
Au fost prezenți, de asemenea, oa
meni de știință si cercetători in 
problemele internaționale din Marea 
Britanie. Japonia și din alte țări, 
președintele Societății Mondiale de 
Prospectivă.

Deschizînd lucrările simpozionu
lui, președintele sesiunii, prof, 
dr. Edward Azar, directorul Cen
trului pentru dezvoltare internațio
nală al Universității din Maryland, 
a relevat că reuniunea a fost or
ganizată cu scopul de a discuta o 
problemă de cea mai mare însem
nătate teoretică și practică în viața 
internațională — aceea a rolului 
României, al țărilor mici și mijlocii 
în lumea contemporană, subliniind 
că acest rol este ilustrat intr-o 
manieră concludentă și reprezenta
tivă de concepția de politică exter
nă și activitatea susținută desfășu
rată pe arena mondială de Româ
nia și de conducătorul ei, președin
tele Nicolae Ceaușescu. După ce a 

•arătat că este vorba de prima reu
niune de acest gen organizată pe 
planul relațiilor româno-americane, 
vorbitorul a reliefat că simpozio
nul reprezintă o mărturie a inte
resului creșcind al oamenilor de 
știință, al cadrelor didactice și cer
cetătorilor americani, ca și al celor 
din numeroase alte țări ale lumii, 
față de activitatea României și a 
președintelui ei, pusă în. slujba 
idealurilor de pace și înțelegere in
ternațională. EI și-a exprimat con
vingerea că dezbaterile științifice 
din cadrul, simpozionului se vor 
reflecta pozitiv asupra cunoașterii 
și înțelegerii mai aprofundate a 
principiilor de politică externă și 
a 'pozițiilor constructive apărate 
de țara noastră pe arena mondială, 
Inclusiv prin includerea sistemati
că a diferitelor aspecte ale activi
tății internaționale ample a Româ
niei și președintelui ei în sfera, de 
preocupări a cadrelor didactice și 
cercetătorilor americani, in progra
mele și manualele universitare, în 
lucrările de diplomă și în tezele de 
doctorat, in. studiile științifice ce 
vor fi realizate în Viitor in Statele 
Unite. „Lumea — a declarat prof. 
Azar — trebuie să știe cit mai 
multe lucruri despre politica exter
nă românească, care are o mare 
valoare și o mare audiență în viața 
internațională actuală. Am in ve
dere, în mod deosebit, faptul că 
mulți șefi de stat și de guvern și 
alți oameni politici s-au inspi
rat din concepția, cunoștințele 
și experiența președintelui Nicolae 
Ceaușescu în urmărirea și promo
varea unor soluții negociate in si
tuațiile de criză și în alte proble
me internaționale de interes gene
ral. Poporul român are o prețioasă 
tradiție in promovarea păcii, iar 
politica actuală de pace și înțele
gere a României slujește interese
lor propriului ei popor și ale lumii 
întregi. Experiența din ultimii ani 
a României — a spus el — pune 
în lumină cu pregnanță rolul per
sonalităților politice în viața inter
națională, arătind clar întregii lumi 
că identitatea de opinii intre po
porul român și președintele său 
permite României să participe ac
tiv și să exercite un rol de seamă 
în viața internațională, in promo
varea cooperării și păcii generale".

Prezentind principala comunica
re științifică din cadrul simpozio
nului „Rolul țărilor mici în socie
tatea mondială contemporană", 
prof. dr. John Burton (Marea Bri
tanie) a apreciat că dezbaterea și 
aprofundarea de către oamenii de 
știință și cercetătorii în probleme 
internaționale a coricepției Româ
niei, ,a șefului statului român asu
pra rolului statelor mici și mijlocii 
pe plan internațional dobîndesc o 
însemnătate deosebită, ținînd sea
ma de marea complexitate a ta
bloului lumii in care trăim.

Arătind că situația internaționa
lă actuală a devenit alarmantă, ca 
urmare a recurgerii la forță și a 
înarmărilor, ca rezultat al dificul
tăților cu care sînt confruntate 
țările mici și mijlocii din cauza 
presiunilor marilor puteri și poli
ticii de bloc, vorbitorul a pledat 
pentru recunoașterea legitimității 
drepturilor și a rolului statelor mici 
și mijlocii în viața mondială, pen
tru o reformă a actualelor instituții 
internaționale care să permită 
participarea corespunzătoare a a- 
cestor țări la elaborarea de soluții. 
Asistăm — a declarat vorbitorul — 
la o recrudescență a polemicilor și 
acuzațiilor între blocuri fără o cla
rificare prealabilă. Nu există voința 
politică necesară pentru încuraja
rea unor schimbări pașnice in lume. 

a unor mutații normale, firești în 
direcția luării în considerare a in
tereselor legitime ale țărilor mici 
și mijlocii. Lui*nea  in care trăim 
nu este statică, iar schimbările in
stituționale au devenit o necesitate.
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Arătind că politica externă a 
României și activitatea internațio
nală a șefului statului român ilus
trează convingător capacitatea de 
acțiune eficientă a țărilor mici și 
mijlocii pe plan mondial, vorbito
rul a citat ca un exemplu de înaltă 
responsabilitate și de cutezanță po
litică atitudinea fermă și consecven
tă a țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu împotriva insta
lării noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa și pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente.

Este timpul, a subliniat vorbi
torul, ca toate țările mici să arate 
clar, așa cum a declarat președin
tele României, că nimeni nu are 
dreptul să se joace cu viata po
poarelor, cu dreptul fundamental 
al popoarelor și națiunilor la 
viață. Exprimind opinia că politica 
externă a României si poziția ei 

La Universitatea Maryland din S. U. A. 

s-a desfășurat simpozionul 

„CONTRIBUȚIA TARILOR MICI Șl MIJLOCII 

LA PROMOVAREA PĂCII: ROLUL

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU"

activă in lume constituie o ilus
trare semnificativă a voinței si 
capacității reale a țărilor mici de 
a contribui pozitiv la viața mon
dială, vorbitorul a declarat :

„Numai țările care stau pe pi
cioarele proprii își ciștigă legiti
mitatea de a vorbi cu voce tare pe 
plan internațional. Este un fapt 
că în zilele noastre multe din in
stituțiile internaționale existente 
nu satisfac interesele țărilor mici 
și mijlocii, nevoia lor firească de 
afirmare in viața mondială. Sint, 
de aceea, necesare instituții noi, 
mat echitabile, care să permită 
țărilor mici să-și spună cuvîntul, 
să ia parte activă la comunicarea 
și dialogul mondial. Este adevărat 
că există multe dificultăți in calea 
afirmării acestor state, presiuni 
variate, greutăți mari provocate 
de criza economică mondială, dar 
România oferă un exemplu con
cludent al capacității țărilor miei 
și mijlocii de a se manifesta ac
tiv pe arena mondială și de a-și 
urma calea lor proprie de dezvol
tare".

Prof. dr. Mihai Todosia, de la 
Universitatea „Al. I. Cuza" din 
lași, a prezentat, în cadrul» sim
pozionului. două comunicări știin
țifice in care a înfățișat pe. larg 
tradițiile îndelungate ale luptei 
poporului român pentru apărarea 
și păstrarea ființei sale naționale, 
pentru unitate națională, libertate 
și independentă, precum și trăsă
turile definitorii ale politicii ex
terne de înțelegere, colaborare și 
pace a României, care, poartă 
amprenta gindirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a 
făcut o amplă prezentare a prin
cipiilor pe care tara noastră le 
așază ferm și consecvent la te
melia raporturilor sale cu toate 
statele lumii, a pozițiilor construc
tive ale României față de marile 
probleme ale lumii contemporane, 
a bogatei și prestigioasei activi
tăți internaționale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, evidențiind că. 
prin concepția de politică externă 
clarvăzătoare . a . conducătorului 
partidului și statului nostru, prin 
întreaga activitate desfășurată pe 
arena mondială. România face 
dovada încrederii nestrămutate in 
dreptul legitim și posibilitățile 
reale ale țărilor mici șl mijlocii de 
a participa cu drepturi egale la 
viata internațională, de a-si aduce 
contribuția, alături de celelalte 
state, la elaborarea și punerea în 
aplicare a unor soluții care să ia 
în considerare drepturile si inte
resele fiecărui popor, ale înțele
gerii, colaborării și păcii generale.

Prof. dr. Murray Polakoff, pro
rector al Universității din Mary
land. decan al Departamentului de 
științe sociale, a adresat un salut 
participanților la simpozion din 
partea conducerii, cadrelor didac
tice și studenților universității, 
arătind că această instituție de în- 
vățămînt superior, una dintre cele 
mai importante din Statele Unite, 
în care urmează cursurile circa 
40 000 de tineri, se simte onorată 
să găzduiască o reuniune de înaltă 
ținută științifică dedicată con
cepției României, a președinte
lui ei. asupra rolului statelor mici 
și mijlocii în viața internațională, 
în procesul de urmărire si con
struire a păcii. El a apreciat că 
schimbul de păreri liber și deschis 
din cadrul simpozionului pe o temă 
de strictă actualitate are o impor
tanță practică deosebită, intrucît 

Intr-o lume a interdependențelor 
cu tot mai multe focare de criză 
oamenii de știință pot și trebuie 
să-și aducă contribuția lă mai buna 
înțelegere și la promovarea rolului 
statelor mici și mijlocii in nego
cierea și aplicarea unor soluții ge
neral acceptabile, la elaborarea de 
noi idei teoretice și de rezolvări 
practice în marile probleme ce 
confruntă lumea contemporană.

într-o alocuțiune rostită în ca
drul simpozionului, Helmut . Son- 
nenfeldt, fost asistent al secretaru
lui de sțat al S.U.A., a declarat : In 
perioada în care am lucrat in gu
vernul american m-am convins 
nemijlocit că toate acțiunile inter
naționale ale României și ale pre
ședintelui ei au făcut dovada unei 
înalte ținute politice și a unei, 
înalte competente in problemele 
internaționale, a unei activități ire
proșabile pe care puține țări și 
putini oameni politici din lume pot 
să le realizeze. M-am putut con
vinge pe deplin de preocuparea 
permanentă a conducerii României, 
a diplomației românești pentru 
menținerea și promovarea comuni
cării și a dialogului. Cunosc multe 
situații în care România a inter
venit pozitiv in rezolvarea unor 
probleme internaționale. Această 
tară și-a definit cu claritate pro
priile ei interese naționale, pro
bează capacitatea de acțiune a ță
rilor mici și îi adresez felicitări 
pentru aceasta.

După ce a vorbit despre princi
palele momente din istoria po

porului român care au permis 
realizarea unității naționale, dobin- 
direa independenței de stat și fău
rirea statului national unitar ro
mân, prof. dr. Radu Florescu, de 
la Boston College, a reliefat fap
tul că, după 23 August'1944 șt, în 
special, în ultimele două decenii. 
România a promovat stăruitor o 
politică de largă deschidere, reu
șind, pe baza principiilor de rela
ții interstatale pe care le aplică 
neabătut, să întrețină și să dez
volte raporturi bune de largă coo
perare Și conlucrare cu toate țările 
lumii, mari, mijlocii și mici, indi
ferent de regimul lor politic, de 
apartenența sau neapartenența la 
grupările politico-militare exis
tente.

Ca țară socialistă independentă 
din categoria statelor mici și mij
locii — a subliniat el — România 
joacă un rol constructiv la Orga
nizația Națiunilor Unite și in în
treaga viață internațională și a 
contribuit in mod eficient la apla
narea stărilor conflictuale și a 
disputelor dintre state situate în 
cele mai variate regiuni ale glo
bului. Sint numeroase exemplele 
care probează încrederea acestei 
țări in vocația și capacitatea de 
acțiune independentă ■ a statelor 
mici și mijlocii, de Ta raporturile 
de colaborare întreținute de Rpmâ- 
nia deopotrivă cu țările mari și 
cele mici la contribuția adusă în 
efortul pentru instaurarea păcii în 
Orientul Mijlociu și in alte zone 
ale lumii, pînă la politica perseve
rentă de promovare a colaborării 
și înțelegerii in Balcani — regiune 
în care politica externă româneas
că are o tradiție valoroasă, pe care 
guvernul român o ridică pe o 
treaptă calitativ nouă Prin urmă
rirea obiectivului creării unei zone 
de pace, liberă de arme nucleare. 
Este o idee generoasă și valoroa
să, cu atît mai mult cu cit vizea
ză înțelegerea, buna vecinătate și 
pacea într-o regiune a lumii care 
a fost și rămine încărcată de pe
ricole.

Consider — a declarat prof. dr. 
Radu Florescu — că într-un mo
ment deosebit de periculos în isto
ria omenirii, de maximă încordare 
.în climatul politic mondial, lucră
rile acestui simpozion consacrat 
concepției președintelui României 
asupra rolului țărilor mici și mij
locii în promovarea păcii dobîn- 
'desc o însemnătate aparte. Este 
esențial ca, in actualele împreju
rări internaționale, oamenii de ști
ință, cercetătorii, diplomații și re
prezentanții vieții politice să se în- 
tîlnească și să examineze in co
mun căile de depășire a crizei, de 
ameliorare a raporturilor intersta
tale și de salvare a păcii, să evi
dențieze valoarea indeniabilă a 
efortului și aportului țărilor mici 
și mijlocii la făurirea unei lumi 
mai bune, mai sigure și mai drepte.

în această privință, a continuat 
el. România joacă un rol de cea 
mai mare importanță in afirmarea 
voinței țarilor mici și mijlocii in 
viața mondială și sint de părere că 
acest simpozion va contribui Ia 
mai buna cunoaștere in Statele 
Unite și in lume a aportului ro
mânesc la cauza colaborării și 
păcii.

în comunicarea sa intitulată 
„România și procesul de urmărire 
a păcii în Orientul Mijlociu", dr. 
Dan Pattir, profesor invitat Ia Cen
trul de studii strategice și interna
ționale al Universității din Geor

getown, a înfățișat pe larg, pe baza 
cercetărilor științifice aprofundate 
pe care le-a efectuat, poziția prin
cipială și constructivă a României 
la promovarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, rele- 
vînd că aceasta se bucură de apre
cieri unanime în țările din regiune 
și din întreaga lume.

O caracteristică definitorie și o 
garanție a succesului poziției pro
movate de România față de proble
mele din Orientul Mijlociu a con
stituit-o participarea directă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
eforturile îndreptate în direcția 
păcii. Aceste eforturi au avut și au 
o foarte mate valoare. România a 
folosit metodele diplomatice pe 
care le promovează perseverent 
președintele Nicolae Ceaușescu 
prin trimiterea in repetate rinduri 
în țările din regiune a unor repre
zentanți speciali ai șefului statului 
român, precum și alte căi, care au 
contribuit foarte mult la stabilita
tea în zonă și la progresul efortu
rilor în direcția păcii —a declarat 
vorbitorul. în continuare, el a ci
tat numeroase declarații și alte 
mărturii ale unor șefi de stat și 
de guvern și ale altor personalități 
politice din Orientul Mijlociu și 
din alte țări ale lumii, care elo
giază aportul constructiv al condu
cătorului României la promovarea 
unei formule de pace juste și cu
prinzătoare în această regiune și în 
alte zone ale planetei în care există 
situații conflictuale.

în comunicarea sa .intitulată 
„Personalități și instituții în urmă
rirea păcii", prof. Mircea Malița, 
ambasadorul României în S.U.A., a 
arătat pe larg rolul președintelui 
Nicolae Ceaușescu în prevenirea, 
aplanarea și soluționarea litigiilor 
internaționale prin contacte cu șefi 
de stat și cu alți oameni politici 
din țările interesate și din întreaga 
lume. Vorbitorul a relevat că me
toda de bază susținută de șeful 
statului român esie aceea a dialo
gului și negocierilor directe între 
părți și a scos în relief preocu
parea României, a conducătorului 
partidului și statului nostru de a 
crea instrumente internaționale 
permanente și viabile pentru re
zolvarea crizelor și problemelor 
litigioase, tn acest sens. România, 
la inițiativa personală a președin
telui Nicolae .Ceaușescu, a înscris 
pe agenda O.N.U. un punct vizind 
îmbunătățirea mecanismelor și în
tărirea rolului Națiunilor Unite — 
organizație căreia tara noastră îi 
atribuie o foarte mare Însemnătate 
atît în apărarea independentei po
poarelor si menținerea păcii, cit si 
în dezvoltarea largă a unei coope
rări reciproc avantajoase între 
state.

Vorbitorul a arătat că, în același 
cadru de preocupări. România a 
adus în atenția O.N.U. probiema de 
stringentă actualitate a reglemen
tării prin mijloace pașnice a dife
rendelor dintre state. — inițiativă 
de o mare valoare, care a condus, 
în 1982. la adoptarea unei declarații 
speciale a O.N.U. in acest impor
tant domeniu. Tot ca o expresie a 
eforturilor sale perseverente pentru 
crearea unor instituții internațio
nale adecvate pentru prevenirea și 
stingerea conflictelor și litigiilor 
interstatale. România promovează 
ideea creării unei comisii de bune 
oficii, mediere, si conciliere în ca
drul O.N.U

în încheiere,', vorbitorul a subli
niat că, prin concepția strălucită de 
politică externă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. prin activitatea 
principială constructivă a României 
si conducătorului ei pe âreifă mon
dială. România probează in mod 
concludent rolul activ si pozitiv al 
statelor mici și mijlocii in promo
varea unor' soluții' viabile si de
mocratice în viata internațională, 
conforme drepturilor sacre ale fie
cărui popor la libertate si indepen
dentă. la dezvoltare de sine stătă
toare, fără nici un fel de amestec 
din afară, la viată si la pace.

Participant!! la dezbaterile din 
cadrul simpozionului au avut cu
vinte de apreciere la adresa politi
cii externe dinamice și constructive 
promovate de tara noastră, personal 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
exprimind opinia că aceasta por
nește de la dreptul legitim al ță
rilor mici și' mijlocii de a parti
cipa activ și plenar, fără nici un 
fel de îngrădiri, la viata interna
țională și. totodată, dovedește, 
intr-o lume a interdependentelor, 
necesitatea ca fiecare tară, fiecare 
popor să-și aducă partea sa de 
contribuție la identificarea de solu
ții în problemele de o mare com
plexitate acumulate astăzi în lume, 
în primul rînd în menținerea și 
consolidarea păcii.

în dezbateri au fost relevate rela
țiile bune si constructive dintre 
România și Statele Unite ale Ame
ricii, reflectate in intilnirile re
cente ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu vicepreședintele 
George Bush și cu ministrul co
merțului, Malcolm Baldrige.

S-a degajat, totodată, părerea 
generală că organizarea simpozio
nului si dezbaterile deosebit de 
interesante prilejuite de această 
manifestare științifică vor contribui 
de o manieră eficientă la o rnai 
bună cunoaștere în Statele Unite 
și în alte țâri ale lumii a aportului 
teoretic si practic al României, al 
șefului statului român Ia afirmarea
conceptului viabil al rolului impor
tant pe care națiunile mici si mij
locii pot și trebuie să-1 joace în 
viata internațională. în apărarea 
intereselor lor legitime, a dreptului 
fiecărei țări, al fiecărui popor la 
dezvoltare liberă și independentă, 
la O viată demnă. la progres.
bunăstare și pace.

ATENA 9 (Agerpres). — Cu oca
zia celei de-a 65-a aniversări a 
creării statului național unitar ro
mân, Ia Atena a apărut, într-un ti
raj de masă, lucrarea, in limba en
gleză, „România — prezent și viitor".

Deschizîndu-se cu portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, lucrarea conține o 
amplă prezentare a politicii interne 
și externe a statului nostru, a reali
zărilor remarcabile obținute de po
porul român, precum și a perspecti
velor de dezvoltare a României so
cialiste.

„Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată în 
prefața lucrării — România, țară so
cialistă europeană in curs de dez
voltare, și-a ridicat cu hotărire 
glasul — in contextul cursei nestă
vilite a înarmărilor și al conflictelor 
locale generate de aceasta — in spri- 

ț jinul cauzei păcii mondiale și al 
intereselor vitale ale țărilor mici și 
mijlocii".

„Capitolele ce urmează — subli
niază în continuare editorul — dez
voltă această idee și descriu efortul 
neobosit al unei națiuni care, făcin- 
du-și mai întîi ordine în propria 
casă, fără a prejudicia drepturile al
tora, acționează pe toate planurile 
pentru ca resursele irosite pentru pro
ducerea mijloacelor de distrugere să 
fie destinate in exclusivitate unor 
scopuri pașnice, constructive, pentru 
realizarea unei lumi a păcii și colabo

La Roma a avut loc masa rotundă cu tema: 
„ROMÂNIA ȘI ITALIA - CREAREA STATULUI 

NATIONAL UNITAR"
ROMA' 9 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 65-a aniversări a fău
ririi statului național unitar român, 
la Biblioteca română din Roma 
s-au desfășurat lucrările mesei ro
tunde pe tema „România și Italia 
— crearea statului național unitar" 
organizată în colaborare cu Institu
tul Enciclopediei Italiene. Academia 
internațională de propagandă cultu
rală și Asociația „Dacia".

Luind cuvîntul, prof. .Vincenzo 
Cappelletti, director general al insti
tutului Enciclopediei Italiene, a sub
liniat bunele raporturi existente între 
cele două țări, cu rădăcini adinei in 
istorie. Evocind vizitele sale în tara 
noastră. intilnirile cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; președintele Re
publicii Socialiste România, vorbito
rul a menționat : „Am admirat de 
fiecare dată realizările deosebite ale 
României, politica de pace si colabo
rare promovată de președintele

Buna vecinătate — factor al colaborării și păcii
Un proiect de rezoluție inițiat de România a fost adoptat 

de Comisia juridică a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Comisia juridică a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, cu acor
dul tuturor statelor membre, proiec
tul de rezoluție privind dezvoltarea și 
întărirea bunei vecinătăți intre state, 
inițiat de delegația României la ac
tuala sesiune a Adunării Generale.

Alături de delegația țării noastre 
au semnat proiectul 'de rezoluție de
legațiile a 30 de țări.

Rezoluția ia act de documentul de 
lucru prezentat de România la a- 
ceastă sesiune privind conținutul 
bunei vecinătăți. Sînt încorporate 
atît concepția, poziția de principiu a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind căi și modalități 
de. întărire a bunei vecinătăți ca 
factor, esențial în dezvoltarea ...co
laborării și păcii între state și po
poare, că și considerentele exprima
te de numeroase alte state, ca ur
mare a inițiativei țării noastre de 
a aduce, in urmă cu patru ani, in 
atenția forumului mondial, problema 
dezvoltării și întăririi bunei veci
nătăți.

Delegațiile participante la dezba
teri au subliniat importanța inițiati
vei României

Rezoluție adoptată de O.N.U. privind 
pregătirile pentru „Anul Păcii“

NAȚIUNILE UNITE 9 (Ager
pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o rezoluție prin 
care invită toate statele membre 
și organismele Națiunilor Unite să 
coopereze- cu secretarul general în 
realizarea . obiectivelor „Anului Pă
cii" în 1986. De asemenea. Aduna
rea Generală a cerut secretarului 
general al O.N.U. să stabilească un 
fond voluntar pentru programul 
„Anului Păcii" și 6ă facă toate

Urmările războiului nuclear 
examinate de oameni de știință americani

WASHINGTON 9 (Agerpres). - 
La San Francisco s-au desfășurat 
lucrările unui simpozion cu tema 
„Urmările geofizice și geochimice 
ale exploziilor nucleare", la care 
au participat aproximativ 500 de 
oameni de știință americani. Parti- 
cipanții au relevat că într-un război 
atomic nu vor exista nici învingă
tori, nici învinși, deoarece el ame
nință cu pieirea întreaga, omenire. 
Din acest motiv, au subliniat ei, nu

A luat sfirșit a cincea rundă a negocierilor 
sovieto-americane 

privind limitarea șt reducerea armamentelor strategice
GENEVA 9 (Agerpres). — La 8 

decembrie a avut loc o ședință ple
nară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
la negocierile privind limitarea și 
reducerea armamentelor strategice 
(S.T.A.R.T.). în acest fel a luat 
sfirșit a cincea rundă de negocieri 
sovieto-americane. Modificarea si

rării, fără arme și războaie*.  „Se 
cuvine a fi relevată în același timp 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor din
tre România și Grecia din ultimii 
ani, datorită remarcabilelor eforturi 
comune ale conducătorilor celor două 
națiuni. Nutrim convingerea — se 
arată în ’ încheierea prefeței — că 
aceste eforturi vor continua și in 
viitor, contribuind astfel nu numai 
la progresul și prosperitatea celor 
două țări, ci și ale întregii zone bal
canice".

Lucrarea este structurată pe mai 
multe capitole care ilustrează con
vingător coordonatele majore ale 
dezvoltării social-economice a Româ
niei socialiste, justețea șl rodnicia 
politicii interne și externe a țării 
noastre.

Un prim capitol, avînd ca titlu 
„Unitatea — trăsătura definitorie a 
națiunii române", este închinat ani
versării zilei de 1 Decembrie, ce 
marchează crearea statului național 
unitar român.

Urmează apoi capitole referitoare 
la creșterea impetuoasă a economiei 
românești în ultimele două decenii, 
prezenți ndu-se orientările principale 
ale dezvoltării industriei, tehnicii și 
științei in tara noastră, rezultatele 
de seamă obținute în aceste sectoare 
de activitate, precum și cele privind 
experiența României în domeniile 
științei, artei și culturii.

O parte importantă a lucrării — 
cuprinzînd capitolele „Principii ale 
politicii externe românești", „Româ
nia — pace și dezarmare", „România

Nicolae Ceaușescu. care manifestă o 
profundă preocupare, pentru liberta
tea și independenta popoarelor. Tot
odată. mi-am dat seama din nou de 
profundele rădăcini ale acestui po
por. liber și puternic, pe care Italia 
are datoria să-l iubească ca pe un 
frate".

Francesco Gligora. președintele A- 
cademiei internaționale de propagan
dă culturală, a spus : „Republica 
Socialistă România, stat suveran și 
independent, se afirmă tot mai pu
ternic în concertul statelor lumii, 
participă, prin proeminenta persona
litate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea proble
melor majore care preocupă omeni
rea. promovează o politică de pace, 
înțelegere și colaborare cu toate sta
tele".

în cele două zile de lucrări ale 
mesei rotunde au prezentat comuni-

Astfel, în cuvîntul său, reprezen
tantul permanent al Algeriei la 
O.N.U. sublinia că este normal ca 
buna vecinătate să fie identificată ca -. 
punct de convergență al voinței hotă- 
rite a statelor de a respecta strict 
principiile și normele dreptului in
ternațional. în același sens, delegația 

I Iugoslaviei, evidențiind că dezvoltarea 
• și întărirea bunei vecinătăți este 

strins legată de eforturile îndreptate 
spre promovarea și întărirea coope
rării și democratizării relațiilor in
ternaționale. a afirmat că aceasta im
plică respingerea oricăror acte prin 
care se' încearcă stabilirea de zone de 
Influentă. Delegatul Zambiei a in
sistat asupra necesității de a se rea
liza un climat de înțelegere între 
țări vecine.

. Vorbind în numele celor zece țări 
membre ale Pieței comune, repre
zentantul Greciei a insistat asupra 
necesității respectării stricte a prin
cipiilor suveranității și independenței 
naționale, integrității teritoriale, ne- 
recurgerii la forță sau la amenința
rea cu forța și neamestecului în tre
burile interne ca temelie a bunei ve
cinătăți între state.

pregătirile necesare, Inclusiv orga
nizarea de seminarii regionale, in 
vederea acestui eveniment.

-Anul trecut Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat o rezoluție prin 
carp proclamă anul 1986 drept 
„Anul Păcii". între obiectivele 
„Anului Păcii" se includ promo
varea idealurilor de pace de către 
toate țările membre ale O.N.U., ca 
o manifestare a devotamentului lor 
fată de cauza păcii.

există sarcină, mai stringentă decît 
preintîmpinarea unei catastrofe ter
monucleare.

După cum a declarat unul dintre 
organizatorii simpozionului, T. Arens, 
specialist în geofizică de la Insti
tutul de tehnologie al Californiei, 
scopul simpozionului a fost de a 
atrage atenția opiniei publice asu
pra pericolului crescînd al unui 
război nuclear.

tuației strategice generale legate 
de începerea amplasării de noi ra
chete americane în Europa impune 
ca Uniunea Sovietică să reexami
neze toate problemele care consti
tuie obiectul dezbaterilor la nego
cierile S.T.A.R.T, relatează agenția 
T.A.S.S.

și țările nealiniate", „Noua ordine 
economică internațională in concep
ția României" — este consacrată re
liefării politice externe a țării noas
tre.

„în mod constant — evidențiază 
lucrarea — politica externă a Româ
niei este intim legată de gindirea și 
acțiunea practică a șefului statu
lui român, președintele Nicolae 
Ceaușescu, personalitate politică de 
prestigiu, remarcată și recunoscută 
pe plan mondial pentru activitatea 
sa constantă pusă nu numai in 
slujba intereselor propriei națiuni, 
ci și a aspirațiilor tuturor popoarelor 
care doresc cu ardoare libertatea, 
independența și demnitatea națio
nală".

„Larga audiență de care se bucură 
politica externă românească în cele 
mai diferite cercuri politice și so
ciale de pe toate continentele con
stituie o convingătoare mărturie a 
prestigiului și influenței pe care 
această țară le are în lume" — te 
menționează in lucrare.

Se relevă, totodată, că una dintre 
sursele cele mai importante ale 
prestigiului României rezidă in ata
șamentul său ferm fată de marile 
principii ale independenței și egali
tății între toate națiunile, abolirii 
forței și amenințării cu forța din 
sfera relațiilor internaționale, solu
ționării disputelor pe calea negocie
rilor, apărării și consolidării păcii, 
securității și destinderii internațio
nale.

cări profesorii Francesco Guida, de 
la Universitatea din Roma. Ștefan 
Pascu. de la Universitatea Cluj-Na- 
poca, Giuliano Cai-oli. de la Univer
sitatea de studii din Roma „La Sa- 
pienza". alti specialiști, care au sub
liniat diverse aspecte ale luptei po
porului român pentru independent'' 
și unitate națională, .semnificat 
idealului de unitate națională la ro. 
mâni, relevînd colaborarea și legă
turile existente între România si 
Italia.

Lucrările mesei rotunde au fost 
conduse de prof. Fiorella Bartoccinl. 
directoarea Departamentului de ști
ințe istorice al Universității din Pe
rugia.

Manifestarea, la care au participat 
cadre universitare, studenti. conducă
tori ai unor instituții culturale ita
liene. oameni de cultură si artă, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

^AGENȚIILE DE PRESĂ
1 ------------------

TRANSMIT:
■ COMISIA PENTRU PROBLE- I 

ME JURIDICE A ADUNĂRII GE- 1 
NERALE A O.N.U. a adoptat, pri'’ t

Iconsens, o rezoluție în care re ‘ 
mandă aplicarea de măsuri pr. i 
tice pentru eliminarea terorismu
lui internațional. Rezoluția, care |

I urmează să fie înaintată Adunării) 
| Generale, cere ca aceasta să con
damne actele de terorism și con-.

Itinuarea acțiunilor represive și I 
teroriste ale regimurilor colo- • 
niale și rasiste.

I CONFERINȚA ȚARILOR NEA-1 
| LINIATE «onsacrată mijloacelor de 1 
comunicare în masă, la care par-.

. ticipă delegați din 40 de state, și-a I 
început lucrările la Delhi. Deschi- I

I zind reuniunea, Indira Gandhi, 
primul ministru al Indiei, țară I

I ce dfeține președinția mișcării de j
I nealiniere, s-a pronunțat în favoa

rea instaurării unei' noi ordini in- .

Iternationale in domeniul informa
ției și comunicației, care să înlă- ' 
ture inegalitățile existente astăzi 
in lume.

PLENARA C.C. AL PARTIDU- 
1 LUI CONGOLEZ AL MUNCII 

(P.C.M.), ale cărei lucrări s-au în-|
I cheiat la Brazzaville, a. acordat o |
I atenție prioritară problemelor con- I 
structiei de partid, în lumina pre-

| gătirilor pentru Congresul P.C.M.. I 
| prevăzut a avea loc in iulie 1984. | 

SUB DEVIZA „NU, ȘOMAJU- 
| LUI“ !", in fața Parlamentului nor- I 
I vegian a avut loc una din cele | 
mai mari demonstrații a oamenilor 

(muncii din această țară pentru • 
dreptul la muncă.

O.P.E.C. MENȚINE NESCHIM- 
I BAT PREȚUL PETROLULUI. Parti- I 
[ cipanții la reuniunea ministerială, I 
de la Geneva, a Organizației Ță- 

Irilor Exportatoare de Petrol au. 
ajuns la un acord privind menți-1 
nerea prețurilor la țițeiul expor-1 
tat la nivelul de 29 dolari barilul. 

I Totodată, s-a hotărit să se menți-J
nă neschimbat nivelul producției | 
zilnice de țiței de 17,5 milioane ba-

I rili pe ansamblul O.P.E.C. .
UN INSTITUT AL O.N.U. PEN-I 

TRU PROBLEME ECONOMICE va 
| fi inaugurat la Helsinki. Consiliul [ 
| de administrație al Universității 

O.N.U., cu sediul la Tokio, a apro- 
Ibat propunerea guvernului Fin-, 

landei ca Institutul mondial pentru | 
dezvoltarea cercetărilor economice • 
să-și aibă sediul la Helsinki.

RATA INFLAȚIEI IN PORTU
GALIA a crescut cu 23,5 la sută in 1 
perioada ianuarie-octombrie. După 

Icum se arată la Lisabona, au spo- I 
rit vertiginos preturile produselor I 
alimentare.

NAVETA SPAȚIALĂ „COLUM- I
I BIA“ A ATERIZAT vineri dimi- I

neața la baza aeriană Edwards din

I California. Această misiune a nave- I. 
tei „Columbia" a avut cel mai mare | 
qchipaj de astronauți (șase), din-

■ vre care un vest-german. Pentru ■ 
prima dată doi dintre membrii I

1 echipajului au fost oameni de ‘ 
știință, însărcinați cu efectuarea 

|, unui mare număr de cercetări. _J

instltut.il

