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A ROMÂNIEI PE ANUL 198!)

Amplu și mobilizator 
program de muncă 

pentru întregul popor

ORGANIZATA DIN INIȚIATIVA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a participat, vineri, la ședința de închidere a lucrărilor 
Consfătuirii de lucru pe problemele agriculturii, care s-a des
fășurat in zilele de 13 și 14 decembrie.La sosire, in Sala Palatului Republicii Socialiste România, conducătorul partidului și statului nostru a fost întîmpinat cu cele mai calde sentimente de stimă și prețuire, cu puternice urale și ovații, cei pre- zenți dind glas, in numele milioanelor de lucrători ai ogoarelor, satisfacției și mîndriei patriotice față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu m funcția supremă de secretar general al partidului, act politic fundamental care asigură realizarea istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XIII-lea Congres, înfăptuirea idealurilor socialismului și comunismului pe pămintul scump al patriei.împreună cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, in prezidiul consfătuirii au luat loc tovarășii Emil Bobu, Ion Coman, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Manea Mănescu, Ilie Verdeț, Gheorghe David, Petru Enaehe, Nicolae Giosan, Ion Radu, reprezentanți ai conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Ministerului Silviculturii, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Consiliului Național al Apelor, ai organelor agricole județene? conducători de unități agricole, de stat și cooperatiste, specialiști.La consfătuire au participat membri ai C.C. al P.C.R.. ai guvernului. primii secretari și secretarii cu problemele muncii organizatorice ai comitetelor județene de partid, cadre de conducere din direcțiile agricole județene, consiliile unice agroindustriale de stat, și cooperatiste, din unități agricole, specialiști din unități de producție. cercetare și îhvățămmt, țărani cu gospodărie individuală, cadre de

conducere din ministere și organe centrale, care au sarcini în domeniul agriculturii, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești.Organizată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consfătuirea de lucru a prilejuit o amplă și aprofundată analiză asupra activității desfășurate in acest an in agricultură și a stabilit măsuri pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe 1985.Lucrările consfătuirii s-au desfășurat in ședințe plenare și pe grupe de județe.In cursul ședinței plenare din ultima zi au luat cuvîntul tovarășii : Marin Capisizu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șeful Departamentului industriei alimentare, Viorel Vizureanu, prim-secretar al comitetului de partid al sectorului agricol Ilfov, Ion Mitroi, inginer-șef al C.A.P: Urzica, județul Olt, Vasile Carp, secretar cu probleme organizatorice al Comitetului județean de' partid Galați, Ion Toma, directorul Asociației economice intercoopera- tiste pentru creșterea vacilor de lapte din comuna Flămînzi, județul Botoșani, Vasile Pachițeanu, director adjunct al Direcției agricole a județului Neamț, Ilie Odoreseu, in- spector-șef al Inspectoratului județean silvic Caraș-Severin, Maria Popa, țărancă cu gospodărie individuală, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara. Ion Badea, președintele Consiliului Național
(Continuare in păg. a V-a)

A intrat în tradiție ca. la sfîr- șitul fiecărui an, înaltele foruri ale democrației noastre muncitorești, socialiste să supună unei largi dezbateri obiectivele dezvoltării economico-sociale a patriei pentru perioadele următoare. In spiritul acestei practici, în săptămma pe care o încheiem au avut loc evenimente deosebit de importante in viața politică și socială a țării : plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, sesiunea Marii A- dunări Naționale și Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii, care au dezbătut și adoptat o serie de documente de excepțională însemnătate pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale celui de-al XIII- lea Congres al partidului, pentru progresul economic necontenit al patriei și ridicarea bunăstării întregului popor. Este vorba de Planul național unic de dezvoltare econo- mico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1985, Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1985, Bugetul de stat pe anul 1985, Programul privind autoeonducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1984 — 30 septembrie 1985 și de Legea privind tipizarea și standardizarea produselor, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor.Și de această dată, în abordarea cu înaltă exigență și răspundere a problemelor dezvoltării economico- sociale a tării în actuala etapă a construcției socialiste, s-a evidențiat în mod strălucit rolul și contribuția determinante ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a examinat in mai multe rinduri nivelul indicatorilor economici și financiari pe ansamblul economiei, pe fiecare ramură, minister și în profil teritorial, orientind întreaga activitate de planificare pe anul 1985 în direcțiile hotăritoare pentru dezvoltarea dinamică și echilibrată a economiei : intensificarea laturilor calitative ale creșterii economice, . dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale, ex- i tinderea și mai puternică a bazei energetice și de materii prime.

aplicarea cu fermitate a mecanismului economico-financiar, sporirea eficienței economice în toate domeniile, consolidarea echilibrului financiar, monetar și valutar al țării și, pe această bază, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.întreaga construcție a planului pe anul 1985 are la bază teza fundamentală cuprinsă in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului cu privire la creșterea rolului planului național unic in conducerea și organizarea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale. Caracteristica principală a planului pe anul viitor o constituie realizarea unei reproducții intensive, utilizarea Ia maximum a puternicului potențial productiv creat in anii construcției socialiste și, cu deosebire, în ultimele două decenii. Sintetizînd concepția novatoare, revoluționară a secretarului general al partidului, planul pe anul 1985 pune un accent deosebit pe accelerarea ritmului creșterii economice față de primii ani ai cincinalului, dezvoltarea și modernizarea industriei, creșterea susținută a producției agricole, amplificarea in continuare a activității în celelalte ramuri ale economiei, extinderea participării țării noastre la diviziunea internațională a muncți, accentuarea puternică a laturilor calitative în' toate • sectoarele de activitate. Această orientare se regăsește sintetic în sarcinile de sporire a producției-nete cu 13,5 la sută, a producției-marfă industriale cu 7,5 la sută, a venitului național cu 10 la sută și a produsului social cu 7 la sută, ritmuri ce reflectă un dinamism puternic, care se va realiza în condițiile adîncirii procesului de modernizare a structurii producției, promovării largi a progresului tehnic in întreaga economie națională.Relevînd caracteristicile esențiale ale dezvoltării economiei naționale în anul viitor, se cuvine subliniat că, în conformitate cu obiectivele stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, planul pe anul 1985 pune în centrul atenției dezvoltarea susținută a bazei de materii prime și energetice, intensifieîn- du-se preocupările pentru valorificarea deplină a fondului național de rezerve , de substanțe minerale utile, îndeosebi a purtătorilor de energie primară. Astfel, in anul viitor se va pune un accent sporit
(Continuare în pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Consiliul Național al Agriculturii, împreună cu un mare număr de activiști de partid și de stat au analizat pe lai;g problemele dezvoltării agriculturii în 1985, creșterii mai puternice a producției agricole, în concordanță cu botărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, cu cerințele noii revoluții agrare.In anul 1984, în condițiile mai grele din primăvara acestui an, s-a realizat cea mai mare producție de cereale. Au crescut, de asemenea, producțiile la plantele tehnice, în horticultura, în zootehnie. Pe ansamblu, se poate spune; că s-a reușit ca, în acest an, sâ se obțină rezultate superioare in dezvoltarea agriculturii noastre socialiste.în același timp, după cum este cunoscut, o serie de unități cooperatiste și de stat au realizat pro- ducții-record la cereale, plante tehnice și altele. Astfel, un număr de 18 cooperative agricole de producție și întreprinderi agricole de stat au obținut peste 8 000 kggrîu și orz la hectar, iar 9 cooperative agricole de producție și întreprinderi agricole de stat — peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar. Rezultate bune s-au obținut, de asemenea, la sfecla de zahăr, la cartofi. ■ la legume și altele.Realizările obținute în 1984, re- coltele-record la toate culturile a- gricole, precum și producțiile mari din zootehnie demonstrează, cu puterea faptelor, forța agriculturii noastre socialiste — coopera

tiste și de stat — justețea politicii partidului și în domeniul agriculturii, a obiectivelor noii ^evoluții agrare.Trebuie să spunem insă deschis că nu putem fi pe deplin mulțumiți cu aceste realizări, deoarece posibilitățile agriculturii socialiste românești sînt mult mai mari — și aceasta o demonstrează culturile și producțiile mari, record, obținute de un număr* însemnat de unități agricole socialiste. Dacă toate unitățile și județele ar fi lucrat cu mai mult spirit de răspundere, ar fi acordat atenția corespunzătoare realizării la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, se putea obține, în acest an, o recoltă agricolă, o producție generală în agricultură mult mai mare decît cea realizată. Pornind de la aceasta, este necesar să tragem toate concluziile și învățămintele, atît din rezultatele bune, cît și din minusurile și lipsurile- care s-au manifestat în a- cest an, și să luăm toate măsurile, să acționăm cu hotărîre pentru îmbunătățirea activității în toate sectoarele, pentru a demonstra, încă în anul viitor, marile posibilități ale agriculturii socialiste românești, forța și capacitatea creatoare ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, a țărănimii noastre. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,Planul privind dezvoltarea agriculturii prevede realizarea unor producții superioare în 1985, față 

de 1984, în. toate sectoarele. Ele vă. sînt bine cunoscute, de aceea nu voi insista mult asupra lor.De asemenea, prevederile planului au fost dezbătute pe larg în unitățile agricole, la județe, în conferințele județene de partid, în ședința Consiliului Național al A- griculturii, și s-a ajuns la concluzia generală — materializată și prin angajamentele asumate — că este posibil nu numai să se realizeze producțiile stabilite prin plan, dar să se obțină o recoltă mai mare, în toate sectoarele.Așa cum arh menționat la Plenara Comitetului Central, la cereale va trebui să asigurăm, în anul viitor, cel puțin 1 200 kg cereale pe locuitor. Va trebui, de asemenea, să se obțină o creștere mai puternică a producției în horticultura, în legumicultura, viticultură, pomicultură, precum și la toate plantele tehnice.In zootehnie, va trebui acționat cu toată hotărîrea pentru asigurarea creșterii în ' continuare a efectivelor de animale, îndeosebi la bovine și ovine, precum și a produselor animaliere : carne, lâp- te. ouă, lină.Este, de asemenea, necesar să acordăm atenția corespunzătoare programelor din sericicultură, api- cultură, creșterii animalelor de blană și animalelor mici, precum și celorlalte programe speciale, pe cțomenii de activitate.Nu trebuie să uităm nici un moment câ prevederile planului dezvoltării producției agricole în 1985 au o însemnătate deosebită pentru realizarea în cele mai bune 

condiții ‘ a planului cincinal pe 1981—1985, pentru creșterea mai puternică a contribuției agriculturii- la dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea nivelului general de viață și de bunăstare a poporului nostru. (Aplauze puternice, 
prelungite).Pentru anul 1985 agricultura va primi cu 30 la sută mai multe îngrășăminte chimice față de acest an și, în> mod corespunzător, cantități mai mari de insectofungicide, erbicide și alte produse chimice.Avem asigurată o bună mecanizare a lucrărilor agricole. Circa 3 200 000 hectare din suprafața a- rabilă va fi irigată — ceea ce reprezintă peste 30 la sută din întreaga suprafață. Se realizează importante lucrări de desecări și ameliorări ale solului. Așa cum s-a menționat și în consfătuire, sînt asigurate semințe de mai bună calitate pentru toate culturile.Se poate, deci, spune că avem asigurată o puternică bază materială pentru desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole, pentru a realiza producțiile și angajamentele asumate. Mai presus de toate însă, avem o minunată țărănime: cooperatistă, avem muncitori și specialiști cu o înaltă pregătire — aceasta reprezentînd principala garanție a realizării planului, a înfăptuirii noii revoluții agrare. 
(Aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !").Pornind de Ia toate acestea, acum rolul hotărîtor îl are activitatea organizatorică, practică pentru realizarea tuturor obiectivelor 

de creștere a producției agricole.Și în continuare, producția de cereale trebuie să stea în centrul preocupărilor tuturor oamenilor muncii, ale întregii țărănimi, ale consiliilor de conducere, ale tuturor specialiștilor, ale organelor de partid și de stal. Aș dori să atrag din nou atenția că trebuie să considerăm producțiile medii stabilite prin plan pentru anul viitor ca minime, și să luăm toate măsurile — așa cum, de altfel, s-a discutat și în ședința Consiliului Național al Agriculturii — pentru a obține producții superioare.Un rol important îl are, în acest sens, realizarea unor culturi intensive pe suprafețe importante de teren. Dar trebuie să avem în vedere că, de fapt, obiectivele revoluției agrare, hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului au stabilit că întreaga noastră a- gricultură se află și trebuie să se dezvolte pe calea intensivă, în toate domeniilș de activitate. Iată de ce, preocupîndu-ne de realizarea unor producții mari, record, pe o anumită suprafață, trebuie să avem permanent în vedere obiectivul general — ca întreaga noastră agricultură să se . dezvolte pe baze intensive. Aceasta este una din cerințele fundamentale ale noii revoluții agrare !Pentru anul viitor, pe baza angajamentelor asumate de unități și județe, urmează ca, pe suprafața de peste 200 000 de hectare, să se obțină o producție de grîu de cel puțin 8 000 kg pe hec-» tar, iar pe 500 000 hectare o producție de porumb de peste 

20 000 kg porumb știuleți la hectar. De asemenea, urmează ca pe o parte importantă a suprafețelor, la culturile de plante tehnice, în horticultura, să se realizeze, de asemenea, producții de 40 000—50 000 kg la hectar, precum și de 3 000—4 000 kg la hectar la floarea-soarelui, la soia și altele. Aceste producții constituie, de fapt, obiectivele generale ale noii revoluții agrare — și ele trebuie să stea în fața tuturor unităților agricole, astfel incit, în următorul cincinal, să generalizăm în producția agricolă această activitate intensivă a agriculturii.Am menționat în scurta mea intervenție din cadrul discuțiilor, că este necesar ca pe întreaga suprafață irigată să obținem producții de minimum 10 000 de kg porumb boâbe la hectar. Același lucru este valabil și pentru culturile irigate la celelalte produse.Pornind de Ia aceasta, se impune să luăm toate măsurile pentru încheierea tuturor lucrărilor de pregătire a terenurilor pentru în- sămînțările de primăvară. Menționez aceasta deoarece, din controalele efectuate în unele județe în anul trecut, deși s-a raportat realizarea tuturor arăturilor de toamnă, spre exemplu, s-a constatat că, de fapt, unele, în proporție de 20—30 la sută, s-au realizat în primăvară. Unul din aceste județe este și Doljul — și de aici au rezultat și producțiile nesatisfăcătoare obținute în acest an, in acest județ ; dar Doljul nu este singurul județ în această situație.Iată de ce este necesar să se treacă la verificarea temeinică, în 

fiecare unitate, în fiecare fermă, a felului cum s-au realizat lucrările — atît cantitativ, dar și în ce privește calitatea. Acolo unde lucrările nu sînt realizate in mod corespunzător să se treacă — așa cum prevede legea — la refacerea lor și la realizarea de lucrări de bună calitate de către aceia care nu le-au făcut cum trebuie.In următoarele luni, pînă la începutul lui martie, trebuie să luăm toate măsurile pentru pregătirea temeinică a însămînțărilor, să facem în așa fel incit să avem temeinic pregătită fiecare fermă, în raport de ceea ce trebuie însămîn- țat. Cred că nu este nevoie să insist mai mult asupra acestei probleme. Este bine cunoscut de către toți cei care lucrează în agricultură că pămintul este principalul mijloc de producție în agricultură, și pentru a obține producțiile de care am vorbit este hotărîtor să ne ocupăm de pămînt, să-l îngrijim, să-l fertilizăm, să-i asigurăm tot ce este necesar pentru a putea să ne dea producțiile pe care le dorim.In al doilea rînd, este necesar să luăm toate măsurile pentru păstrarea, condiționarea și pregătirea temeinică a semințelor. Să asigurăm prezența în toate unitățile — pînă cel mai tîrziu la sfîr- șitul lui februarie — a semințelor pentru toate culturile, asigurînd, desigur, și tratarea corespunzătoare a acestora, așa cum cer regulile științei agricole.O atenție deosebită este necesar să se acorde asigurării densității
(Continuare în pag. a IIITa)
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LEGEA
produselorînfăptuirea obiectivelor prevăzute în Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a programelor speciale privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale și energetice, valorificarea superioară a tuturor resurselor și creșterea mai accentuată a productivității muncii impun perfecționarea activităților de tipizare, standardizare și normare tehnică — factori esențiali in promovarea progresului tehnico-științific, în sporirea eficienței întregii activități economice.Tipizarea, standardizarea, normarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie trebuie să asigure modernizarea continuă a producției, introducerea șl generalizarea tehnologiilor avansate, creșterea performanțelor construc- tiv-funcționale și a fiabilității produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, recuperarea și valorificarea tuturor resurselor refolosibile.

Totodată, perfecționarea activităților de tipizare, standardizare șl normare asigură concentrarea și integrarea producției, precum și specializarea întreprinderilor, în vederea folosirii cu maximum de randament a capacităților productive, valorificării superioare a resurselor materiale și energetice, reducerii costurilor de fabricație, organizării mai bune a producției și a muncii.Pentru Îmbunătățirea activității de elaborare a normelor de tipizare, standardelor și normelor tehnice de consum, precum și pentru întărirea controlului și asigurarea respectării riguroase a acestor norme de către toate unitățile din economie, se instituie, pe lîngă Consiliul de Miniștri, ca organ de specialitate, Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate.In scopul asigurării cadrului juridic necesar perfecționării activității în aceste domenii,

perioară a resurselor materiale șl energetice refolosibile ;f) stabilirea de parametri tehnico- funcționali și de metode de verificare în concordanță cu prevederile din documentele internaționale de standardizare și cu cerințele dezvoltării activității de comerț exterior și cooperare economică și tehnică internațională.Art. 13. — în activitatea de standardizare se elaborează standarde de stat, standarde de ramură și standarde de întreprindere care se aprobă de către :a) Consiliul de Stat, pentru standardele de importanță deosebită, nominalizate în planul național unic de dezvoltare economico-socială ; celelalte standarde de stat se aprobă de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, prin Institutul român de standardizare ;

b) organele de conducere colectivă ale ministerelor și celorlalte organe centrale coordonatoare de ramură, pentru standardele de ramură ;c) organele de conducere colectivă ale centralei sau, după caz, ale organului ierarhic superior al întreprinderii elaboratoare, pentru standardele de întreprindere ; pentru piesele, subansamblele sau ansam- blele realizate în cadrul cooperării în producție standardele de întreprindere se aprobă de centrala în subordinea căreia funcționează unitatea care coordonează fabricarea produsului final, cu avizul unităților de cercetare științifică rie tehnologică de profil.Art. 14. — Conținutul standardelor, precum și de elaborare și aplicare ale acestora, sînt prevăzute în anexa nr. 2.
șl ingine-cadru al condițiile

Marea Adunare Națională • Repu
blicii Socialiste România prezenta lege. adoptă

CAPITOLUL IV
Normarea tehnică a consumurilor 

și a reparațiilor

CAPITOLUL I 
DispozițiiArt. 1. — Ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, lucrărilor și serviciilor, corespunzător celor mai bune performanțe obținute în țară și pe plan mondial, constituie o obligație de bază a ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor, unităților de cercetare științifică și inginerie tehnologică, întreprinderilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, agricultură, construcții, transporturi și celelalte ramuri ale economiei naționale.Art. 2. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele, întreprinderile, unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare sînt obligate să elaboreze și să aplice, în condițiile prezentei legi, norme de tipizare, standarde și norme tehnice de consum pe baza celor mai bune rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică, proiectare si producție, care să asigure ridicarea continuă a calității producției și competitivității produselor, folosirea eficientă a resurselor materiale și energetice, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție.Art. 3. — Proiectarea, omologarea și introducerea în fabricație de produse și tehnologii noi se realizează ' numai prin utilizarea de materii prime, materiale, piese, subansamble, produse și instalații tipizate, cu respectarea prescripțiilor de calitate și a celorlalte prevederi din standarde și în condițiile încadrării stricte in limitele stabilite prin normele tehnice de consum și de recuperare a resurselor refolosibile.

Art 15. — Utilizarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, a celorlalte resurse materiale în activitățile productive din întreaga economie se realizează numai pe baza normelor tehnice de consum.Normele tehnice de consum se stabilesc pe unitatea de produs fizic, pe bază de tehnologii noi sau re- proiectate, care asigură reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, realizarea de noi materiale și produse cu calități tehnico-funcționale și de fiabilitate ridicate, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale și energetice.Art. 16. — Pentru reducerea consumurilor și creșterea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice se va acționa, în principal, în următoarele direcții :a) în industria extractivă se vor extinde tehnologiile mecanizate care asigură reducerea consumului de lemn, metal și alte materiale pentru susțineri, creșterea gradului de recuperare a substanțelor utile din. zăcăminte, valorificarea resurselor recuperabile din halde, iazuri, zguri metalurgice ;b) în industria energiei electrice și termice se vor lua măsuri pentru creșterea randamentelor și reducerea consumurilor tehnologice la producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice, precum și pentru îmbunătățirea funcționării tuturor grupurilor energetice ;c) în industria metalurgică se v®r Introduce tehnologii moderne care asigură consumuri reduse de cocs, feroaliaje, combustibili și energie, creșterea coeficientului de scoatere

Și

Tipizarea

generaleSe Interzic proiectarea, omologarea și introducerea în fabricație sau în exploatare de produse și tehnologii noi cu consumuri specifice mai mari decît ale produselor sau tehnologiilor pe care le înlocuiesc.Art. 4. — In realizarea obiectivelor de investiții, ministerele, celelalte organe centrale și locale, unitățile de proiectare și întreprinderile sînt obligate să utilizeze tehnologiile, instalațiile și liniile tehnologice tipizate, proiectele tip de construcții, celelalte prescripții șl normative tehnice și să asigure, pe această bază, diminuarea continuă a costurilor și duratei de execuție, reducerea consumurilor materiale și energetice, creșterea productivității muncii, a calității și eficienței economice a lucrărilor.Art. 5.------ Planificarea producțieifizice, repartizarea, contractarea și livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, a tuturor produselor, precum' și folosirea acestora în întreaga economie națională se efectuează numai pe baza normelor de consum aprobate, cu respectarea nomenclatoarelor de materiale și produse tipizate și in strictă conformitate cu caracteristicile tehnico-calitative și cu celelalte pre- . vederi din standarde.Art. 6. — Pe data prezentei legi sa înființează Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate, organ de specialitate al Consiliului de Miniștri, care răspun- de produse finite din mețal. intended» perfecționarea continuă a sificarea recuperării șl valorificăriinormelor de tipizare, standardelor și materialelor refolosibile ; normelor tehnice de consum, precum și de aplicarea și controlul respectării acestor norme în întreaga economie națională.
CAPITOLUL II 
produselor, construcțiilor 
și tehnologiilorproduselor,Art. 7. — Tipizarea construcțiilor și tehnologiilor se aplică în mod unitar în toate ramurile și sectoarele de activitate șl trebuie să asigure reducerea numărului de sortimente, tipuri și dimensiuni de materiale, subansamble și produse finite, precum și modernizarea tehnologiilor de fabricație, în scopul realizării de noi produse cu caracteristici tehnico-funcționale și calitative superioare, diminuării consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, creșterii productivității muncii și ridicării eficienței în întreaga economie națională.Art. 8. — Proiectarea, introducerea în fabricație și executarea în întreaga economie națională a materialelor, produselor, mașinilor, instalațiilor, utilajelor, liniilor tehnologice și construcțiilor se fac numai cu respectarea nomenclatoarelor și proiectelor tip stabilite potrivit prezentei legi.Tipizarea produselor trebuie reali-» zată în strînsă legătură cu tipizarea tehnologiilor de producție, a liniilor și instalațiilor tehnologice, asigurînd extinderea posibilităților de utilizare a materialelor, pieselor și subansamblelor tipizate la o gamă largă de produse.Art. 9. — Activitatea de trebuie să asigure :a) reducerea numărului și a tipodimensiunilor produselor din oțel și alte metale, extinderea domeniului lor de folosință, limitarea folosirii mărcilor superioare numai la produsele la care cerințele tehnico- economice justifică aceasta, creșterea eficienței utilizării metalului în economia națională ;b) optimizarea nomenclatoarelor de materiale chimice, articole din mase plastice și cauciuc, fibre și fire sintetice, coloranți, pesticide si alte produse chimice, în vederea creșterii gradului de valorificare a materiilor prime și satisfacerii, în condiții de eficiență economică ridicată, a cerințelor economiei naționale ;c) realizarea de linii tehnologice, sisteme de mașini și utilaje într-o concepție modulară și multifuncțională, prin unificarea constructivă a elementelor și subansamblelor, dez- voltîndu-se fabricația de componente tipizate pentru toate subramurile industriei construcțiilor de mașini, electrotehnică și electronică ;d) tipizarea mijloacelor de măsură

cit maltipizarede mărci

și control în raport cu gradul de solicitare a aparaturii respective, cerințele concrete ale diferitelor ramuri ale economiei naționale, în vederea optimizării sistemelor de măsură și control și a folosirii lor raționale în unitățile de producție ;e) perfecționarea proiectelor tip de construcții și tehnologii, simplificarea soluțiilor constructive, elaborarea de noi proiecte care să asigure creșterea eficienței și reducerea consumurilor energetice șl de materiale ;f) îmbunătățirea continuă a nomenclatoarelor de materiale tipizate pentru construcții și instalații, a caracteristicilor tehnice și calitative ale acestora, prin perfecționarea tehnologiilor de producție, care să asigure diminuarea consumurilor materiale și energetice, reducerea materiilor prime din import, crearea de materiale înlocuitoare cu eficiență sporită ;g) folosirea în activitatea de întreținere și reparații din toate ramurile economiei naționale a materialelor, pieselor și subansamblelor tipizate, asigurîndu-se, concomitent cu efectuarea reparațiilor, modernizarea liniilor și instalațiilor tehnologice ;h) reducerea tipurilor și categoriilor de ambalaje, a materialelor din care sînt confecționate, în scopul diminuării greutății acestora, utilizării de materiale ieftine, recuperabile, în condiții care să asigure păstrarea calității, integritatea și conservarea produselor, aplicarea tehnologiilor moderne de transport și manipulare.Introducerea în circuitul economic a oricăror categorii de ambalaje se poate face numai cu respectarea normelor de tipizare aprobate și dacă se asigură prin această măsură creșterea eficienței economice în activitatea de producție și de mărfurilor.Art. 10. — Normele de prind nomenclatoarele tipizate, nomenclatoarele de linii și instalații tehnologice tipizate, precum și proiectele tip de construcții și tehnologii.Normele de tipizare se aprobă prin decret al Consiliului de StatArt. 11. — Conținutul cadru al normelor de tipizare și condițiile de elaborare ale acestora sînt prevăzute în anexa nr. 1.

cu

circulație atiplzare cu- de produse

CAPITOLUL III 
StandardizareaArt 12. — Pentru ridicarea permanentă a parametrilor tehnici șl calitativi al produselor șl a gradului lor de competitivitate la nivelul celor mai bune realizări obținute pe plan național și internațional, in Întreaga economie se aplică standarde care conțin prescripții, reguli și metode în scopul generalizării și folosirii unitare de soluții optime in domeniul producției materiale și în alte domenii.Standardizarea trebuie să conducă la :a) perfecționarea activității de concepție și proiectare, folosirea optimă a capacităților de producție, buna organizare a producției și muncii, economisirea mijloacelor mate-

rlale, creșterea productivității muncii, promovarea largă a progresului tehnico-științific în economia națională ;b) stabilirea de condiții tehnica de calitate, constructive, funcționale și de fiabilitate, de metode de analiză, Încercări și control calitativ la nivelul celor mai bune realizări obținute în țară și în străinătate ;c) valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice prin ridicarea performanțelor aparatelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor tehnologice, ale tuturor produselor ;d) utilizarea de noi materiale care să înlocuiască materialele scumpe și din import;
e) recuperarea și valorificarea su

rata normată de serviciu, precum de folosirea intensivă, cu maximă eficiență, a materialelor de ambalare și ambalajelor alocate prin plan. Se interzice scoaterea din circuitul economic a ambalajelor înainte de îndeplinirea duratelor de serviciu și a ciclurilor de utilizare normate ;m) în toate sectoarele economiei naționale se va acționa permanent pentru reducerea tuturor categoriilor de consumuri materiale și energetice, , creșterea eficienței utilizării acestora, valorificarea în proporție sporită a resurselor materiale refolosibile, în condițiile ridicării calității și fiabilității produselor.Art. 17. — Normele tehnice de consum se stabilesc și, după caz, se reexaminează anual.Pentru a asigura luarea din timp a tuturor măsurilor de perfecționare a tehnologiilor și de reproiectare a produselor, normele de consum pe unitatea de produs se stabilesc cu i un an înainte de perioada de aplicare.Art. 18. — Proiectarea de produsa și tehnologii noi și modernizarea celor existente se fac cu respectarea consumurilor specifice stabilite prin notele de comandă și a prescripțiilor de utilizare a resurselor materiale și energetice.In notele de comandă se prevăd realizarea noilor produse și tehnologii la parametri tehnico-funcționall și calitativi superiori, cu consumuri specifice și costuri de fabricație mai reduse decît ale celor existente și cu respectarea strictă a normelor de tipizare, standardelor și prescripțiilor de utilizare a resurselor materiale și energetice.Notele de comandă se aprobă de7 către-: - p ’: ț.f___ __________ __ ____________ _ , , -a) Consiliul de Miniștri, pentrud) țn industria consțrijștpare jde “ 1 “mașini se va asigura proiectare^, reproiectarea șl fabricarea de produse cu parametri funcționali competitivi, consumuri reduse de materiale, combustibili, energie și grad ridicat de utilizare a metalului, prin îmbunătățirea principiilor funcționale, reducerea greutății, simplificarea operațiilor de întreținere și reparații, tipizarea și miniaturizarea reperelor și subansamblelor componente, extinderea automatizării și robotizării ;e) în industria chimică vor fi asimilate sortimente cu caracteristici calitative superioare șl se va asigura perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea randamentelor instalațiilor, reducerea consumului de combustibili și energie ; în sectoarele prelucrătoare se va extinde fabricația produselor cu greutăți specifice reduse pe unitatea de volum, suprafață sau de lungime ; se va lărgi utilizarea resurselor refolosibile îndeosebi din cauciuc, mase plastice, substanțe utile din ape reziduale, leșii, nămoluri, halde, apli- cîndu-se noi tehnologii de Valorificare superioară, complexă a acestora ;f) în Industria exploatării și prelucrării lemnului va crește gradul de valorificare a masei lemnoase, prin diminuarea grosimii cherestelelor și plăcilor, obținerea de suprafețe utile mai mari, valorificarea complexă a subproduselor rezultate din tăieri, fasonări și prelucrări, reducerea gabaritelor șl greutății produselor finite, corespunzător funcționalității acestora ;g) în industria celulozei șl hîrtiel se va asigura reducerea gramaj elor la hîrtii și cartoane, îmbunătățirea planurilor de croire a confecțiilor și ambalajelor din hîrtii și carton, creșterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile ;h) în Industria materialelor de construcții va fi extinsă producția de materiale eficiente, cu caracteristici superioare și consumuri reduse de materii prime, combustibili și energie, se vor generaliza tehnologiile cu uscare naturală, iar prefabricatele vor fi realizate în soluții constructive ușoare și cu grad ridicat de finisare ;i) în industria ușoară se va asigura reducerea greutății specifice a țesăturilor, articolelor de sticlărie și geamurilor, extinderea înlocuitorilor și materialelor refolosibile, creșterea coeficienților de utilizare a materiilor prime și materialelor ;j) In transporturi se va asigura reducerea consumurilor de carburanți prin optimizarea fluxurilor, încărcarea la . - —•«losireak) în pentru nologiilor de efectuare a lucrărilor agricole, folosirea complexă și la maximum a tractoarelor și a celorlalte mașini agricole, întreținerea și repararea corespunzătoare a acestora, micșorarea consumurilor energetice la sistemele de irigații, utilizarea judicioasă a îngrășămintelor, insecticidelor, pesticidelor, Încadrarea în normele de furajare stabilite, eliminarea . oricăror forme pierderi ;l) In activitatea de ambalajelor se vor lua tru reducerea greutății acestora, utilizarea de materiale ieftine, recuperabile, limitarea la strictul necesar a dimensiunilor, mărirea duratelor de serviciu, micșorarea cheltuielilor de întreținere, crearea de noi materiale și tipuri de ambalaje cu consumuri specifice reduse și eficiență economică ridicată ; unitățile socialiste răspund de gospodărirea și întreținerea ambalajelor pe toată du-

capacitate a mijloacelor, fo- autovehiculelor cu remorci ; agricultură se vor lua măsuri respectarea riguroasă a teh-

da risipă șiproducție a măsuri pen-

vă ale ministerelor coordonatoare de ramură, pentru celelalte produse noi și reproiectate nominalizate în planul național nisterelor și trale ;c) organele ale centralelor sau, după caz, ale organului ierarhic superior al unității elaboratoare, pentru alte produse.Art. 19. — Introducerea în procesul de fabricație de produse și tehnologii se poate face numai după aprobarea documentației de execuție, care trebuie să cuprindă obligatoriu și normele tehnice de consum, coeficienții de utilizare a materialelor, randamentele energetice și alțl indicatori de consum specifici produsului sau tehnologiei.Art. 20. — Normele tehnice privind consumurile materiale și energetice se aprobă de către :a) Consiliul de Stat, pentru principalele produse nominalizate in secțiunea de producție industrială a planului național unic ;b) organele de conducere colectivă ale ministerelor coordonatoare de ramură, pentru celelalte produse nominalizate în secțiunea de producție industrială a planului național unic;c) organele de conducere colectivă ale centralelor sau, după caz, ale organului ierarhic superior al unității elaboratoare, pentru alte produse decît cele de la lit. a) și b).Art. 21. — In scopul utilizării și gospodăririi în condiții de maximă eficiență a fondurilor fixe, al evitării avariilor și întreruperilor accidentale, întreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale șl locale sînt obligate să ia măsuri pentru întreținerea, revizia și repararea fondurilor fixe în conformitate cu planurile și programele stabilite și cu respectarea normelor tehnice de reparații.Art. 22. — Normele tehnice de reparații trebuie să asigure mărirea ciclului de funcționare între reparații, reducerea la minimum a duratei reparațiilor și a staționării în reparație, diminuarea continuă a costului lucrărilor de reparații.In funcție de importanța șl categoriile fondurilor fixe la care se referă, normele tehnice de reparații sînt cu caracter republican, de ramură și de întreprindere.Normele tehnice de repartiții cu caracter republican se aprobă Consiliul de Miniștri, cele de ramură de către ministerul de ramură, iar cele de de către centrală.Normele tehnici de revizuiesc și se completează ca urmare a punerii în funcțiune de noi tipuri de mașini, utilaje, instalații, clădiri și alte construcții, a rezultatelor obținute în exploatare sau a îmbunătățirii tehnologiilor de execuție a reparațiilor.Art. 23. — Conținutul cadru al normelor tehnice de consum și de reparații, al noțelor de comandă șl■ a reauKjijț, .— ________ și *erfergetice, precum”și condițiile de elaborare și aprobare ale acestora sînt prevăzute îh anexa nr. 3.

unic și la nivelul mi- celorlalte organe cen-de conducere colectivă

dacoordonator întreprinderereparații se

.principalele produse și tehnologii prescripțiilor de utilizare nor și reprolectate nominalizate in* idr 'matemle și energeticplanul național unia de dezvoltare economico-socială ;b) organele de conducere colectl- ' \ • . ■ .
CAPITOLUL V

Atribuții și răspunderi în domeniul tipizării, 
standardizării, normării tehnice 

a consumurilor materiale și energetice, 
ridicării calității și nivelului tehnic 

al produselor
SECȚIUNEA 1

ConsiliulArt. 24. V- Consiliul de Miniștri răspunde dă înfăptuirea, în întreaga economie, a politicii partidului și statului privind ridicarea calității și nivelului tehnic al producției, tipizarea și standardizarea, normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, în care scop adoptă măsuri pentru :a) creșterea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, pe baza celor mai bune rezultate obținute în cercetarea științifică și în proiectare ;b) perfecționarea continuă a. activității de tipizare și de standardizare astfel ca prin aceasta să se asigure creșterea sistematică a calității produselor, reducerea consumurilor și a costurilor de producție, generalizarea rezultatelor obținute în

de Miniștricercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică ;c) normarea tuturor consumurilor materiale și energetice, reducerea normelor de consum, asimilarea de noi produse și tehnologii, valorificarea integrală a resurselor refolosibile.Art 25. — Consiliul de Miniștri controlează respectarea strictă de către ministere, celelalte organe centrale și locale, centrale, întreprinderi, toate unitățile socialiste, a programelor de ridicare a calității și nivelului tehnic al produselor, a normelor de tipizare, standardelor, normelor și normativelor de consum, de recuperare, re- folosire și de reparații aprobate și ia măsuri pentru înlăturarea oricăror neajunsuri constatate.
SECȚIUNEA A 2-A

Consiliul central 
pentru tipizare, standardizare, normare și calitateArt. 26. — Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate are următoarele atribuții și răspunderi principale :a) asigură coordonarea șl Îndrumarea unitară, in întreaga economie, a activității de tipizare și standardizare, de normare tehnică a consumurilor materiale și energetice, precuin și de ridicare a' nivelului tehnic și calitativ al produselor și tehnologiilor ;b) stabilește măsuri pentru continua îmbunătățire a normelor de tipizare și a standardelor, în vederea promovării de noi soluții, care să conducă la ridicarea calității produselor și creșterea eficienței activității economice ;c) asigură elaborarea în întreaga economie, pe baze științifice, a normelor tehnice privind consumurile materiale și energetice in scopul reducerii sistematice a acestora, al valorificării superioare a tuturor categoriilor de resurse ;d) controlează modul cum se respectă normele de tipizare, standardele, normele tehnice de consum și de reparații de către toate unitățile de cercetare, proiectare și execuție ;e) controlează șl ia măsuri pentru elaborarea șl îndeplinirea pro

gramelor de îmbunătățire a calității produselor șl a indicatorilor prevă- zuți in plan, de către ministere, celelalte organe centrale și locale ; controlul tehnic de calitate se exercită prin Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor și celelalte organe tehnice de control, potrivit legii.Art. 27. — Consiliul central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate este format din reprezentanți ai ministerelor, celorlalte organe centrale, conducători ai institutelor centrale, oameni de știință șl specialiști cu Înaltă calificare din producție, cercetare șl învățămînt.Componența Consiliului central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate se aprobă creț prezidențial.Art. 28. — In subordinea lui central pentru tipizare, dizare, normare și calitate nizează Direcția pentru standardizare și normare tehnică a consumurilor, care răspunde de elaborarea, împreună cu organele prevăzute de lege, a normelor de tipizare, standardelor și normelor tehnice de consum, de urmărirea și controlul aplicării acestora in Întreaga economie.

cetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic, care asigură ridicarea permanentă a nivelului tehnic-calitativ al produselor, promovarea și generalizarea tehnologiilor avansate, reducerea consumurilor materiale și energetice, creșterea gradului de utilizare a resurselor refolosibile ;b) Îndrumă și controlează activitatea ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, a unităților de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare în realizarea sarcinilor ce le revin pentru elaborarea și aplicarea normelor de tipizare și a standardelor ;c) răspunde și controlează activitatea de elaborare și aplicare a normelor tehnice de consum în unitățile de cercetare științifică și Inginerie tehnologică, pentru toate categoriile de resurse materiale și energetice.Art. 30. — Comitetul de Stat al Planificării are, în domeniul tipizării, standardizării, normării tehnice a consumurilor și calității, următoarele atribuții principale :a) răspunde de fundamentarea planului pe baza normelor și normativelor de consum, a normelor de recuperare și recondiționare, a standardelor și nomenclatoarelor de produse tipizate, a normelor de reparații ale fondurilor fixe ;b) răspunde, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materia- le și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, de elaborarea șl definitivarea normativelor de consumuri

materiale și energetice care se aprobă prin planul național unic ; participă la elaborarea și definitivarea normelor de tipizare și avizează standardele care se Consiliul de Stat ;c) controlează și parcursul realizării . . .respectarea standardelor și normelor de tipizare, încadrarea consumurilor materiale și energetice în normativele și indicatorii de valorificare aprobați prin plan.Art. 31. — Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are, în domeniul tipizării, standardizării, normării tehnice a consumurilor și reparațiilor, următoarele atribuții principale :a) controlează și ia măsuri pentru încadrarea în consumurile normate și sistarea aprovizionării în cazurile de încălcare a normelor de consum, de risipă și utilizare nerațională a resurselor ;b) răspunde de elaborarea, în condițiile legii, a normelor și normativelor de consum și coeficienților de utilizare ;c) participă la elaborarea șl definitivarea normelor de tipizare, precum și a standardelor de stat din domeniul său de activitate ;d) controlează și ia măsuri pentru pregătirea și execuția reparațiilor șl reviziilor fondurilor fixe, în conformitate cu normele tehnice de reparații aprobate.

aprobă de cătrela măsuri, pe planului, pentru

SECȚIUNEA A 4-A
Atribuțiile și răspunderile ministerelor economice, 

celorlalte organe centrale și localeArt. 32. — Ministerele, celelalte organe Centrale și locale asigură desfășurarea în bune condiții a activităților de tipizare, standardizare, normare tehnică a consumurilor și de asigurarea calității din unitățile subordonate, în care scop :a) răspund de respectarea strictă a normelor de tipizare, a standardelor și normelor tehnice de consum în activitatea de proiectare, planificare, producție și investiții ;b) adoptă măsuri pentru încadrarea unităților din subordine în consumurile normate, promovarea și generalizarea soluțiilor de reducere a acestora ;c) organizează pregătirea și realizarea reparațiilor și reviziilor fondurilor fixe în strictă concordanță cu normele aprobate ;d) elaborează șl răspund de realizarea programelor pentru ridicarea nivelului tehnic., și îmbunătățirea continuă a calității produselor.Direcțiile tehnice din ministere și celelalte organe centrale șl locale asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora în elaborarea normelor, ' !dt>' tipizare, ' standardelor șl a normelor tehnice de consum șl reparații. Definitivarea acestor norme și standarde se face cu avizul consiliilor tehnico-economice, pe baza hotărîrii organelor de conducere colectivă.Art. 33. — Pentru buna desfășurare pe ramuri a activităților de tipizare, standardizare, normare tehnică și ridicare a calității produselor se organizează comisii de specialitate pentru :— industria chimică 1— metalurgie ;— construcția de mașini ?— construcția de mașini-unelte, electrotehnică și electronică ;— industria lemnului și materialelor de construcții ;

— transporturi și telecomunicații ;— energie electrică și termică ;— industria minieră ;— industria petrolului și gazelor j— geologie ;— industria ușoară ;— agricultură și industria alimentară ;— silvicultură ;— construcții civile șl Industriale.Art. 34. — Comisiile de specialitate se organizează pe lîngă ministerele coordonatoare de ramură conduse de ministru.Componența comisiilor de litate se aprobă de Consiliul pentru tipizare, standardizare, normare și calitate, față de care comisiile răspund de întreaga lor activitate.Art. 35. — Comisiile de specialitate de ramură au următoarele atribuții principale :a) răspund de elaborarea lucrărilor de tipizare, de standardizare și de normare tehnică a consumurilor materiale și energetice din cadrul ramurii ; analizează propunerile pentru tipizarea și standardizarea materialelor, produselor, tehnologiilor și construcțiilor și le supun spre examinare șl aprobare organelor prevăzute de lege ;b) controlează respectarea strictă a normelor de tipizare, standardelor și normelor tehnice de consum la fabricarea tuturor produselor din ramură ;c) stabilesc măsurile ce se impun în cadrul ramurii pentru înnoirea și modernizarea produselor și tehnologiilor, pentru reducerea corespunzătoare a consumurilor ;d) controlează aplicarea măsurilor pentru asimilarea și introducerea in producție a materialelor, componentelor, subansamblelor, mașinilor și instalațiilor tipizate și standardizate.

și sintspecia- central

SECȚIUNEA A 5-A
Atribuțiile și răspunderile institutelor centrale, 

centralelor industriale, întreprinderilor

prin de-Consiliu- standar- se orga- tipizare,

A 3-A
Consiliului Național 
Tehnologie,

SECȚIUNEA
Atribuțiile și răspunderile 

pentru Știință și 
Comitetului de Stat al Planificării, 

Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor FixeArt. 29. — Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie are, în domeniul tipizării, standardizării, normării tehnice a consumurilor și cali- tățil, următoarele atribuții principale :a) răspunde de cuprinderea in plan și de realizarea obiectivelor de cer-

Art. 36. — Institutele centrale și unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică au, în domeniul tipizării, standardizării și normării tehnice a consumurilor, următoarele atribuții principale :a) răspund de elaborarea normelor de tipizare, standardelor și normelor tehnice de consum pe baza celor mai bune rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică, inginerie tehnologică, proiectare și producție ; !b) răspund de calitatea soluțiilor tehnice din documentațiile elaborate, de perfecționarea continuă a produselor din profilul lor de activitate ;c) acordă asistență tehnică centralelor și întreprinderilor pentru aplicarea măsurilor de reducere continuă a consumurilor materiale șl energetice.Art. 37. — Centralele Industriala răspund de întreaga activitate de tipizare, standardizare, normare tehnică a consumurilor și de ridicare a calității produselor în unitățile componente sau subordonate, în care scop :a) asigură elaborarea normelor da tipizare și a standardelor, potrivit sarcinilor ce le revin, precum și normarea tuturor categoriilor de consumuri materiale și energetice ;b) aplică măsurile de reducere a consumurilor și asigură o strictă disciplină In utilizarea resurselor de materii prime, materiale, combustibili și energie ;c) efectuează reparațiile șl revi-

&

ziile fondurilor fixe cu respectarea riguroasă a normelor aprobate ;d) iau măsuri pentru fabricarea și livrarea produselor conform prevederilor privind calitatea din standarde, Caiete ții tehnice șiArt. 38. — lalte unități nemijlocit în vitate pentrua) elaborarea standardelor stabilite prin plan și respectarea strictă a prevederilor din normele de tipizare și din standarde ;b) normarea integrală a consumurilor materiale și energetice, respectarea tuturor consumurilor normate, reducerea la minimum a consumurilor netehnologice de energie și combustibili și utilizarea într-o măsură cît mai mare a resurselor materiale și energetice refolosibile ;c) livrarea produselor numai după marcarea lor potrivit prescripțiilor din standarde, de către unitatea producătoare ; se interzice marcarea produsului cu simbolul șl numărul standardului pe baza căruia a fost executat, dacă produsul nu corespunde integral prevederilor standardului ;d) Introducerea in fabricație de serie a produselor noi și modernizate numai după omologarea acestora și adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea calității ;e) pregătirea corespunzătoare și efectuarea reviziilor și reparațiilor în conformitate cu normele aprobate.
CAPITOLUL VI
Dispoziții finaleArt. 39. — Normele tehnice de ramură și de întreprindere, precum și normativele tehnice de reparații în vigoare Iși mențin valabilitatea pînă la elaborarea de noi standarde, respectiv norme tehnice de reparații, in condițiile prezentei legi.Art. 40. — Prevederile acestei legi se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești.Art. 41. — Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în această lege atrage, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Art. 42. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta lege.(N.R. Anexele se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste 

România).

de sarcini, documenta- contracte.întreprinderile șl cele- de producția răspund domeniul lor de acti-

Art. 43. — Prezenta lege întră în vigoare după 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeași dată se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 274/1979 privind înființarea Comisiei de partid șl de stat pentru problemele de tipizare și standardizare pe economie și a comisiilor de ramură, art. 78 din Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea resurselor materiale, a fondurilor fixe și aprovizionarea tehnico-materială, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1899/1960 privind acțiunea de stat pentru standardizare în Republica Socialistă România, precum și orice alte dispoziții contrare.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii

(Urmare din pag. I)minime stabilite pentru toate cul- . turiie. S-au discutat aceste probleme ; Ministerul Agriculturii a întocmit și fișe pentru fiecare județ, cu densitățile care trebuie realizate la însămînțat. Trebuie discutat temeinic cu toți lucrătorii din agricultură, cu mecanizatorii, care să răspundă direct de realizarea densității la însămînțat.Este necesar să lichidăm cu desăvârșire neglijența, lipsa de răsr pundere care s-au mai manifestat, din păcate, și în acest an, într-o serie de unități — și cooperatiste și de stat — și care au dus la diminuarea serioasă a producției agricole. De asemenea, trebuie să luăm toate măsurile pentru însă- mînțarea tuturor culturilor la timpul optim, în raport eu prevederile legii și cu cerințele unei agriculturi intensive-.Tot din controlul care s-a efectuat — e drept, cu ihtîrziere, de abia în toamna acestui an, pentru că el trebuie făcut în primăvară, la însămînțări — s-a constatat că unele unități, unele județe, nu au realizat ia timp în- sămînțările. deși au raportat încheierea acestei activități in termenele stabilite. Voi menționa, din fnou, tot Doljul — d'ar nu este singurul județ — unde s-a constatat că încă în iunie se mai în- sămînțau porumbul și alte culturi. Și atunci se mai pune întrebarea : de ce nu s-au obținut recolte corespunzătoare de porumb, de floarea-soarelui și altele ?Pînă la începutul lucrărilor de însămînțat, deci pînă la sfirșitul lui februarie, trebuie să se stabilească, pe unități, pe ferme, pe brigăzi, pe formațiunile de mecanizare, termenul de însămînțat pentru fiecare parcelă. în această privință, in graficul unității, al inginerului-șef, al brigăzii, trebuie să fie prevederi clare din toate punctele de vedere. Conducerea unității, organele județene, și, desigur, Ministerul Agriculturii, trebuie să asigure un control ferm privind realizarea la timp și de calitate corespunzătoare a lucrărilor, în conformitate cu cerințele uneî agrotehnici moderne, ale unei agriculturi intensive, cu prevederile legilor.însămințarea, spre exemplu, pînă la 10 aprilie, a porumbului, înseamnă de fapt a evita căldurile mari sau mai bine-zis influența căldurilor mari, din iulie, pentru că deja porumbul va lega, rădăcina lui va fi destul de bine ancorată, incit să reziste, astfel ca influența căldurilor mari să fie minimă. Este evident că însămîn- țările de la începutul lunii mai vor fi, de la început, afectate cu 30—40 la sută din capacitatea de producție. Sinteți toți lucrători in agricultură, mulți specialiști — și cunoașteți bine acest lucru I Eu il menționez numai, pentru că, din păcate, deși toți cunosc acest lucru, dau dovadă de nepăsare, de lipsă de. răspundere și nu asigură însămințarea la timp și în bune condiții.Esențialul, pentru a obține recoltele pe care le dorim anul viitor, pornește de la pregătirea lucrărilor, de la arături, de la în- sămințări. Dacă nu punem această bază cum trebuie, atunci nu vom avea garanția realizării producțiilor pe care le dorim și pe care le-au realizat multe unități, așa cum ați auzit și aici. Ce au făcut tovarășii care au obținut, a- semenea recolte mari ? Nimic deosebit, nu au făcut minuni 1 Ei au lucrat pămîntul cu grijă — ca principalul mijloc fără de care nu poți să obții nimic — au respectat cerințele științei agricole, au asigurat sămînța bună. Adică și-au făcut datoria de agricultori, de comuniști, de oameni care sînt hotărîți să facă totul pentru a 
servi patria și poporul 1 (Aplauze 
puternice).Cred că aceste cerințe nu depășesc posibilitățile nici unei unități, nici unui comitet județean de partid, nici unui specialist. Dimpotrivă, acestea sînt cerințe care trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui om al muncii, a fiecărui țăran, a fiecărui specialist din agricultura românească !Va trebui. în același timp, să luăm toate măsurile pentru buna îngrijire a tuturor culturilor ; să nu considerăm că, dacă am însămînțat, am terminat cu lucrările în agricultură. Ați auzit, tot în consfătuire — și cunoașteți și dumneavoastră — că acolo unde s-au dat patru prăși le s-au obținut peste 20 de mii de kg de porumb la hectar ; unde s-a dat o prașilă sau două s-a diminuat mult producția, iar unde nu s-a făcut nici o prașilă — și avem și asemenea unități — s-a venit cu recolte despre care mi-e rușine să vorbesc in consfătuire. Deși ar trebui să le fie rușine acelora care se numesc ingineri — mă refăr intîi la ei — și admit să se prezinte cu asemenea recolte. Și astfel de producții sînt nu numai în cooperative, ci și în întreprinderile agricole de stat. Este posibil ca o unitate de stat să obțină doar 1 600 kg de porumb la hectar? Ce fel de inginer, ce fel de director este acela ? Ce fel de comuniști sînt în unitatea aceea ?Iată de ce trebuie să înțelegem că nu e suficient să vorbim de revoluție agrară, ci trebuie să schimbăm felul de gîndire și de muncă al unora din agricultură! In general — așa cum am subliniat și la Congresul partidului — trebuie să creăm un nou fel de gîndire, o nouă concepție revoluționară despre munca in agricultură. Fără a- ceasta nu vom putea răspunde cerințelor puse de Congresul al XIII- 

lea, așteptărilor poporului nostru, nu vom putea realiza noua revoluție agrară1-! Avem — repet — realizări foarte bune, care demonstrează că obiectivele stabilite sînt posibil de realizat, nu în teorie, ci în practica multor și multor u- nități care lucrează, într-adevăr. in spirit revoluționar în agricultură. 
(Aplauze puternice).In cursul iernii este necesar să fie luate toate măsurile pentru punerea in stare de funcționare a tuturor irigațiilor, efectuînd toate lucrările necesare, care se impun în această privință, pentru a asigura folosirea cu maximă eficiență a a- Cestora în perioada primăverii și verii anului viitor. Totodată, este necesar câ, în fiecare județ, să fie luate toate măsurile necesare în vederea realizării în întregime a planului de irigații și de îmbunătățiri funciare pe anul 1985. Să pregătim temeinic, prin lucrările pe care le efectuăm în 1985, obținerea recoltelor care sînt prevăzute în următorul plan cincinal, pe 1986 și anii următori.Cunoașteți bine că. în multe domenii. pentru a obține o creștere corespunzătoare a fertilității solului, nu e suficient un an. Deci tre
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TOVARÂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU !

buie să luăm, încă din cursul anului viitor, măsurile corespunzătoare, efectuînd lucrările care se impun, în conformitate și cu prevederile planurilor, în așa fel încît să putem avea tot ce este necesar pentru realizarea prevederilor și în anii următori.Subliniez aceasta deoarece, preo- cupîndu-ne de obținerea recoltelor bune în anul viitor, trebuie, concomitent, să ne gîndim și la pregătirile pentru recoltele lui 1986, pentru recoltele' întregului.cincinal.In zootehnie avem, de asemenea, un program de activitate clar. Deja, la porcine am realizat efectivele pe care le prfevedeam pentru 1990 și în perspectivă chiar pentru 2000. Deci atenția principală va trebui acordată realizării programului la efectivele de bovine și ovine, unde există încă rămîneri în urmă. Avem toate condițiile — și trebuie să realizăm neapărat a- ceste efective, așa cum este stabilit ! Aceasta reprezintă o cerință hotărîtoare pentru a asigura creșterea producției animaliere în conformitate cu planul pe anul viitor și pe cincinalul 1986—1990.Mi-a produs satisfacție ascultînd pe unii tovarăși care au vorbit aici despre realizarea natalității stabilite și despre angajamentul lor de a ajunge la peste 90 la sută din indicele de natalitate, Consider că trebuie să luăm toate măsurile ca, în toate unitățile, indicele de natalitate să nu fie sub 85 la sută .— care trebuie considerat minim.Trebuie să asigurăm măsurile necesare pentru buna îngrijire și furajare a animalelor. Să încheiem complet modernizarea grajdurilor si adăposturilor pentru toate efectivele de animale. Să dezvoltăm în mod corespunzător baza furajeră, acordînd o atenție deosebită celor 4 milioane de hectare de pășuni și finețe. Avem deja rezultate bune în toate județele ; avem o experien care trebuie rapid generalizată. Trebuie să ajungem ca. in 1985. să intrăm într-un ciclu normal de însămînțare și supraîn- sămințare a pășunilor și fînețelor, asigurind astfel o creștere de 4—5 ori a producției de pășune și finețe.Este necesar să se acorde o a- tenție mai mare dezvoltării activității micii industrii în consiliile unice agroindustriale, în cooperative și în comune. O atenție permanentă trebuie acordată, în continuare, gospodăriilor personale ale membrilor cooperatori, precum și gospodăriilor particulare ale țăranilor din zonele de deal și mun

te, în conformitate cu programul pe care îl avem în această privință.în acest cadru aș atrage atenția asupra necesității de a se lua toate măsurile în ce privește contractarea animalelor și produselor a- gricole cu gospodăriile membrilor cooperatori și particulare. Aceasta are o însemnătate deosebită în vederea realizării în bune condiții a programului de autoconduce- re și autoaprovizionare. în general, aș dori să atrag atenția tuturor județelor asupra necesității de a lua toate măsurile în vederea realizării în bune condiții a prevederilor acestui program, pentru a asigura tot ce este necesar bunei aprovizionări a populației. Cunoașteți prevederile programului, precum și prevederile din legi cu privire la aprovizionare. Unele județe însă nu dau dovadă de răspundere, încalcă și programul și legile țării. Atrag atenția, tovarăși, că prin aceasta vor determina și măsurile care se impun împotriva celor care încalcă legile țării. Mă refer la tendința manifestată — e adevărat nu in multe locuri, dar din păcate se manifestă încă — de a consuma mai mult decît ar 

trebui în raport cu felul cum s-a realizat programul de produse agroalimentare, nelivrînd la fondul de stat produsele agricole și animaliere necesare — ceea ce, este de înțeles, creează mari greutăți aprovizionării orașelor, clasei muncitoare, este o atitudine de iresponsabilitate, pe care n-o putem admite nimănui. Atrag foarte serios atenția consiliilor populare, comitetelor județene de partid, organelor agricole, de a lua toate măsurile în vederea realizării produselor necesare și asigurării consumului, însă pe baza producției realizate. Legea e foarte largă, dă dreptul să se rețină din ceea ce se realizează peste plan pînă la 50 la sută. Apucați-vă, deci, tovarăși, și produceți mai mult — și atunci puteți reține. în conformitate cu legea, mai mult pentru consum ! Dar, pe seama fondului de stat, în detrimentul intereselor generale ale întregului nostru popor, nimeni nu poate să acționeze, încâlcind legile ! Respectarea legilor țării este o cerință obligatorie pentru toate organele de partid și de stat, pentru toți cetățenii patriei noastre. 
(Vii aplauze).Este necesar să se ia toate măsurile în vederea realizării în întregime a fondului de stat de produse agricole și alimentare. în conformitate cu cele ce s-au discutat în aceste zile, trebuie ca, în cel mai scurt timp, să se asigure realizarea predării la fondul de stat a tuturor cantităților de produse stabilite. Să luăm toate măsurile încît, anul viitor, să putem realiza producții suplimentare care să asigure o bună aprovizionare a populației in toate domeniile.O atenție deosebită este necesar să se acorde, și în agricultură, problemelor rentabilității și eficienței economice. în această privință, trebuie să se treacă cu, toată hotărîrea la aplicarea prevederilor noului mecanism economic, astfel încît fiecare unitate agricolă — de stat și cooperatistă — să lucreze cu rentabilitate, cu eficiență. Desigur. unitățile care au realizat peste 20 000 kg, chiar peste 10 000 kg de porumb la hectar nu sint in situația de a veni cu pierderi ; dimpotrivă, au beneficii și o rentabilitate foarte mare. Trebuie să înțelegem că există largi posibilități ca fiecare unitate să asigure o eficiență cit mai mare, pe baza creșterii producției agricole la hectar. Multe lucrări și cheltuieli de producție se fac și se 

execută, și pentru o producție de 4 000 kg la hectar, și pentru una de 8 000 sau de 20 000 kg la hectar. Desigur, în afară de îngrășăminte și altele, singura activitate mai mare care este necesară este la strînsul recoltei, pentru că sînt necesare mai multe cheltuieli ca să strîngi 20 000 de kg la hectar, decît 3 000 kg. Dar, cred că merită ca fiecare unitate să facă aceste eforturi și cheltuieli suplimentare pentru producțiile mari. Oricum, cheltuiala pe tona de produs va fi, în general, mult mai mică, pentru cei care au recolte mari, decît pentru cei cu recolte mici. Deci, problema eficienței și rentabilității constă în activitatea depusă pentru realizarea producțiilor stabilite, pentru oljținerea de producții tot mai mari în toate sectoarele. 
(Aplauze puternice).Este necesar să acționăm, de asemenea, în direcția aplicării cu hotărîre a noilor principii de retribuție, a acordului global, in toate sectoarele de activitate. Și aici există posibilitatea nelimitată de a obține o creștere a veniturilor, atît ale unităților, cit și ale fiecărui lucrător din agricultură, a fiecărui cooperator, în raport cu producția 

obținută pe hectar. Desigur, cine obține 3 tone de grîu sau de porumb pe hectar primește o retribuție ; cine obține 8 tone de grîu la hectar primește; desigur, în mod corespunzător — cunoașteți sistemul de retribuție — și cine obține 20 tone porumb la hectar, înseam- nă, desigur, că poate să cîștige de 5—6 ori mai mult. Deci, există posibilitatea pentru fiecare lucrător din agricultură, pentru fiecare mecanizator de a obține o creștere mare a veniturilor, a retribuției — pentru că se pornește de la aceeași retribuție de bază — prin realizarea producțiilor cît mai mari, atît la culturi vegetale, cît și în zootehnie, prin obținerea de producții animaliere mari. Vor avea de cîștigat și cooperatorii, și mecanizatorii, toți lucrătorii din agricultură, inclusiv specialiștii, și va avea de cîștigat întregul nostru popor, prin aplicarea fermă a principiilor noului mecanism economic, a principiilor de retribuție în acord global.In cursul lucrărilor din aceste zile, în Consiliul Național al Agriculturii s-au făcut o serie de observații și propuneri. In general, •este- necesar să -acționăm pentru, îmbunătățirea în continuare a planificării și conducerii agriculturii noastre, pentru perfecționarea activității consiliilor de conducere din cooperativele agricole și din unitățile de stat, pentru creșterea rolului adunărilor generale în dezbaterea și adoptarea hotărîrilor privind înfăptuirea programelor din agricultură.Avem și în acest domeniu un cadru organizatoric larg, democratic. Este necesar să-l perfecționăm în continuare, să asigurăm participarea tuturor oamenilor muncii, a întregii țărănimi la cdnducerea agriculturii, și, în același timp, la conducerea întregii activități a statului nostru, la înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism ! 
(Aplauze puternice).Va trebui, de asemenea, să acordăm mai multă atenție funcționării corespunzătoare a consiliilor agroindustriale, avînd în vedere' rolul important pe care acestea îl au în desfășurarea în bune condiții a activității din toate unitățile agricole. Trebuie, totodată, să acordăm o atenție deosebită stațiunilor de mașini și tractoare, activității de întreținere a mașinilor, efectuării în bune condiții a lucrărilor agricole. De fapt, trebuie să. înțelegem că. lu

crările de bază din agricultură se execută de stațiunile de mecanizare, deci ele au un rol ho- tărîtor în realizarea programelor de creștere a producției agricole. Să acționăm în așa fel încît, într-adevăr, marile investiții pe care le-am făcut și le, facem in mecanizarea lucrărilor agricole să se reflecte în mod corespunzător în producțiile pe care le obținem. Să facem ca toți lucrătorii din stațiunile de mașini și tractoare să înțeleagă marea răspundere pe care o au în fața partidului, a poporului, în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea, în realizarea obiectivelor noii revoluții agrare.
Stimați tovarăși,Aș dori să mă refer, pe scurt, la unele probleme din activitatea industriei noastre alimentare. Am impresia că industria alimentară a rămas puțin în afara preocupărilor — ca să spun așa. Nu se discută de ea nici la Consiliu] Oamenilor Muncii din industrie și se discută foarte puțin și la Consiliul Național al Agriculturii. Probabil că tovarășii din industria 

alimentară se mulțumesc că nu li se acordă atenție prea mare ; dar cred că este necesar să luăm toate măsurile — și, în viitor, să existe un punct special privind industria alimentară la toate ședințele Consiliului Național al Agriculturii.în același timp, există un alt sector, cel al silviculturii, care, probabil, și el se mulțumește că nu e băgat în seamă — și unde sînt multe de făcut. De aceea trebuie ca, în viitor, și activitatea acestui sector să figureze pe ordinea de zi a Consiliului Național al Agriculturii, așa cum e necesar ca și despre Consiliul Apelor să se discute ceva mai mult. Preocupîn- du-ne de agricultură, noi înțelegem că toți trag concluzii, dar nu e bine să lăsăm lucrurile la voia întîmplării, sau să lăsăm ca fiecare să ia ce crede — laudele sau critica. Sigur, critica nimeni nu o ia ! (Vii aplauze: animație în sală). De aceea este necesar să aducem o îmbunătățire și în funcționarea Consiliului Național al Agriculturii, în sensul în care am vorbit.Să revin însă la problemele industriei alimentare. Lucrurile nu au mers în acest an așa cum trebuie; Nu s-au realizat prevederile pe care le-am avut într-o serie de domenii foarte importante, deși am dispus de baza materială necesară. Am stabilit să unim într-un singur centru — ca să spffn așa — la Departamentul industriei alimentare, toată activitatea producției alimentare. Departamentul trebuie să poarte răspunderea întregii activități de îndrumare a producției agricole și alimentare, oriunde s-ar realiza ea, inclusiv a micii industrii din domeniul agroalimentar, de conserve și așa mai departe.Trebuie să acqrdăm o atenție, mai mare creșterii producției de preparate și semipreparate culinare, care vor trebui să aibă o pondere mult mai însemnată în asigurarea bunei aprovizionări a populației. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție cores- punzătoare calității produselor alimentare.Am discutat, în aceste zile, cu tovarășii din conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei A- limentare despre necesitatea ca ministerul, centralele de specialitate să-și îndeplinească obligațiile prevăzute prin lege privind contractarea, dar și asistența tehnică în domeniul sfeclei de zahăr, al uleiului, al tutunului și altele — așa cum, dealtfel, a fost practica întotdeauna în țara 

noastră. Nu se poate considera o activitate normală a centralei zahărului. spre exemplu, aceea de a lucra două luni și jumătate — trei luni, și pe urmă să primească retribuția fără muncă. Toți lu* crătorii din această centrală și din întreprinderile acestei centrale trebuie să participe efectiv la realizarea activității din agricultură privind sfecla de zahăr — de la însămînțare pînă la recoltare, așa cum s-a procedat întotdeauna. Și acest lucru trebuie făcut și în alte domenii — am dat numai un exemplu.Deci, va trebui ca, în mod corespunzător, să luăm și la județe măsurile care se impun pentru a asigura ca organele industriei alimentare, unitățile de industrie alimentară să-și îndeplinească în condiții mai bune răspunderile pe care le au în asigurarea prelucrării produselor a- gricoie, în buna aprovizionare a țării.Problemele eficienței economice sînt. de asemenea, valabile și pentru industria alimentară, și pentru celelalte sectoare care compun Consiliul Național al Agriculturii.

Nu s-a vorbit aproape deloc — sau, cel puțin, eu nu am auzit astăzi aici nici un cuvînt — despre problema productivității muncii. Or, este necesar să înțelegem că și în agricultură, și în industria alimentară, și în celelalte sectoare— ca în întreaga economie — productivitatea muncii constituie o cerință hotărîtoare pentru perfecționarea activității, pentru creșterea eficienței, pentru a asigura sporirea venitului național și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului.Puțin s-a vorbit, de asemenea, despre obligațiile agriculturii și ale celorlalte unități din Consiliul Național al ‘ Agriculturii privind exportul. Și în acest domeniu, în acest an, sînt rămîneri serioase în urmă. Trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a asigura, în toate sectoarele, realizarea în bune condiții ă producției și a exportului, pentru creșterea valorificării și realizarea unei eficiente maxime. Va trebui să analizăm foarte temeinic și să stabilim măsurile care se impun pentru a pune ordine in toate sectoarele din punct de vedere al eficienței, al încasărilor în valută a produselor pe care le exportăm.Avem și produse unde încasăm, relativ, în valută, mai bine. Tovarășii au vorbit, de exemplu, că, la diferiți arbuști, am avea niște încasări bune în valută, că aceștia se valorifică cu rezultate bune. Dar avem un program de vreo doi ani, din care nu s-a făcut aproape nimic. Conducerea agriculturii prevede și planifică ca pînă în 1990 să lucrăm la acest program, pentru a avea 30 000 de hectare de arbuști. Probabil că tovarășii din agricultură se gîndesc ca și nepoții lor să lucreze la programul acesta. (Aplau
ze, animație in sală). Acest program, este repartizat pe județe — daa- probabil că și tovarășii din județe gîndesc în același fel. Eu consider că trebuie luate măsuri •hotărîte astfel ca în 1987 să încheiem acest program, să avem plantate 32 000 de hectare de arbuști. Am spus 1987, avînd în vedere că ne trebuie timp ca, anul viitor, să luăm măsuri, să punem și să pregătim materialul săditor, ca să putem să realizăm acest lucru : dar acesta este un termen maxim !Acest lucru este valabil și pentru alte programe, tn sericicultură avem, de asemenea, un program care nu este realizat, și trebuie înfăptuit în 1985. Acestea au efecte 

foarte importante atît pentru creșterea eficienței, cît și pentru buna aprovizionare a populației, și pentru export.Consider că este necesar ca fiecare comitet județean, împreună cu organele agricole, să stabilească un program propriu de export, desigur, in afară de carne și de cereale. Dar, în acest domeniu — al arbuștilor și celelalte — să nu fie nici un județ, în 1986, cu un export mai mic de 5 milioane de dolari ! Să faceți acest program și să luați măsuri concrete pentru realizarea lui ! Trebuie ca, realmente, agricultura să-și aducă o contribuție mai importantă la asigurarea mijloacelor valutare necesare dezvoltării patriei noastre.în toate rezultatele obținute, știința, cercetarea agricolă au fără îndoială un rol important. Dar au și sarcini deosebit de mari. Ele trebuie să asigure, într-adevăr,' semințele de înaltă productivitate, rezistente la frig și la temperaturi prea mari, la secetă, cu o perioadă mai scurtă de maturizare. Să creăm noi rase de, animale, noi tehnologii, să luăm măsuri pentru a aplica cu hotărîre tehnologiile cunoscute privind consumul de furaje pe tona sau pe kilogramul de carne și pe alte produse. Consider ca cercetarea noastră trebuie ca, de pe acum — acționind pentru a asigura realizarea prevederilor pe care le avem in 1985 și in anii următori — să se gîndească și să elaboreze semințele și alte plante, speciile de animale pentru perioada de după 1990, cînd, fără îndoială. va trebui să avem semințe cu caracteristici mai bune decît cele actuale, să realizăm noi rase de animale și, în mod corespunzător, noi tehnologii, mai bune decît cele existente în prezent.în acest sens, în programul de cercetare va trebui să introducem at it soluționarea problemelor imediate. dar și rezolvarea problemelor de perspectivă, a problemelor fundamentale, să facem încercări și experiențe noi, pentru că numai așa vom asigura ca știința agricolă— ca. de altfel, întreaga știință românească — să poată ocupa un loc tot mai important în știința universală, să aducă o contribuție tot mai puternică la dezvoltarea agriculturii, la progresul patriei noastre socialiste. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Stimați tovarăși,Pentru anul viitor avem un program clar de activitate. Realizarea lui va avea o importanță deosebită pentru pregătirea temeinică a cincinalului 1986—1990. Va trebui să facem totul pentru a crește rolul agriculturii ca factor important al intregii dezvoltări economico-sociale, al progresului multilateral al patriei noastre, al creșterii mai puternice a forțelor de producție, al sporirii avuției naționale și a venitului național — calea sigură spre ridicarea bunăstării poporului, spre întărirea forței materiale a patriei, a independenței și suveranității României. 
(Aplauze puternice).Nu doresc să mă refer acum la problemele internaționale. La Congres și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului am vorbit despre aceasta. Sîntem preocupați și facem totul pentru a ne aduce contribuția cît mai activă la înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, la asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor— la libertate, la independență, la viață și pace. (Aplauze puternice).Știm că realizarea programelor noastre de dezvoltare, în toate domeniile — deci și în agricultură— este o contribuție importantă la progresul și întărirea patriei noastre, da'r și o contribuție generală la cauza socialismului, a colaborării internaționale, a păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice).în încheiere, aș dori să exprim convingerea că toți pârtiei panții la Consiliul Național al Agriculturii vor face totul pentru realizarea planurilor de dezvoltare a agriculturii pe anul viitor, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a noii revoluții agrare, pentru dezvoltarea generală a României ! (A- 
plauze și urale ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“).în zilele care au mai rămas pină la încheierea anului să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, a tuturor lucrărilor, astfel încît și țărănimea, toți oamenii muncii din agricultură — la fel ...ca .întregul, nostru, popor — să sărbătorească noul an cu satisfacția datoriei împlinite față de patrie, față de popor, față de cauza socialismului ! (Aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).Aș dori să adresez tuturor parti cipanților la Consiliul Național al Agriculturii, țărănimii, oamenilor muncii din agricultură cele mai bune urări pentru noul an — 1985. îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectivelor de dezvoltare a agriculturii, de bunăstare, de fericire a poporului nostru !Multă sănătate și fericire, tovarăși! La mulți ani! (Aplauze și 
urale puternice. îndelungate. In
tr-o atmosferă de puternică însu
flețire, toți cei prezenți in marea 
sală a Palatului Republicii se ri
dică în picioare și ovaționează mi
nute în șir pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul ge
neral al partidului, președintele 
țării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Se scandează înde
lung : „Ceaușescu — la mulți 
ani !“).
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Misiunea activității cultural-artistice:

DEZVOLTAREA SPIRITULUI

Ialomița oferă argumente dintre cele mai convingătoare pentru înflorirea țârii în anii socialismului ca urmare a politicji partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor.Industria județului a crescut realmente spectaculos. S-a pornit de la cîteva mori, prese de ulei, ateliere de ea'renat bumbacul, tinichigerii. potcovării. S-a ajuns la vaste combinate chimice si ale industriei alimentare. întreprinderi

CREATOR AL MASELORfoarte moderne precum întreprinderea de ferite din Urziceni s.a.Găsim aici o vie întruchipare a aprecierii făcute de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul prezentat celui de-al XIII-lea Congres, potrivit căreia, în- tr-un timp relativ scurt, țara noastră a atins un înalt grad de dezvoltare, de civilizație și cul-
tură, un drum străbătut cu hotărire, eroic, de poporul nostru, de toți oamenii muncii, constructori ai socialismului și comunismului. în acest cadru, reporterul de azi are de consemnat și în județul Ialomița o impresionantă înflorire a cadrului de civilizație și cultură — expresie a constantei ridicări a maselor largi la efervescența niște spirituală, a a societății pronunțatei dimensiuni Oma- noastre.

Valorificarea tradiției 
și însemnele noului

Ținuturile Ialomitei constituie un străvechi leagăn al civilizației si culturii noastre. Stau mărturie în acest sens descoperirile de la Piscul Crăsani. cetatea de la Dridu. de importantă vitală pentru viața cimpiei — ca si săpăturile de la Piua Petrei ori ctitoria voievodului Matei Basarab din 1634.Muzeul județean, profilat pe etnografie, și instalat ■ nu demult într-o clădire cu aspect original si primitor, conține interesante mărturii despre vechimea si continuitatea oamenilor de pe aceste meleaguri. despre obiceiurile si ocupațiile lor specifice.La Slobozia se află un fond de obiecte, aspecte, date — apt să constituie aici, pe viitor, un important „muzeu national al agriculturii" — revelator pentru civilizația agrară din întreaga tară.în contrast cu vechimea ctviliza- tiei umane, dat în acord cu salturile din industria si agricultura din ultimele decenii, edificiile cul- turale ale județului sint noi. fie că e vorba de eleganta si moderna si atît de efervescenta casă de cultură a sindicatelor din Slobozia, ori de celelalte case de cultură ale așezămintelor culturale din Urziceni, Țăndărei, Fetești.„O preocupare permanentă a noastră este aceea de a face din fiecare loc destinat culturii un spațiu iradiant de spiritualitate, cu virtuți formative. Ialomița este o vatră de străveche cultură și civilizație românească. Sarcina noastră actuală este — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistralul său Raport la Congresul al XIII-lea al partidului — de a duce mai departe aceste bogate tradiții, de a le dezvolta, adăugindu-le valorile spiritualității noi, socialiste. Avem datoria de a cuprinde, stimula, îmbogăți sufletește toate categoriile de oameni ai muncii, imolicindu-le deopotrivă in actul receptării artei dar si în creația propriu-zisă —y ne spunea tovarășa Constanta Czerwinschi. secretar al comitetului județean de partid Ialomița cu probleme de propagandă.

„Ritmul turneelor, dar aș spune mai ales ținuta ansamblurilor găzduite constituie o pîrghie activă a activității cultural-educative" — precizează Gheorghe Antonescu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Ialomița. La Slobozia vin adesea și Teatrul „Bulandra", și Teatrul „Mic", și Teatrul Giulești, și Filarmonica sau Conservatorul, „Naționalul" bucureșteăn.Găzduim nu doar spectacole, cl si manifestări politico-educative si cultural-artistice anuale, mai ample, initiate în ultima vreme, dar intrate deia în buna obișnuință". Așa sînt „Luna culturii ia- lomițene" ori „Zilele dansului" și „Zilele teatrului". Sînt de amintit, de asemenea, dată fiind și popularitatea lor în întreaga țară — „Floarea de pe Bărăgan", „Interferențe lirice". De asemenea : „Zilele filmului românesc" de la Amara. La succesul acestora contribuie activitatea desfășurată în tot timpul anului. întreprinderea cinematografică județeană, avînd în 1983 un plan de spectatori de 2 650 000 și realizind aproape 3,2 milioane, nu se mulțumește doar cu recorduri cantitative : participă la buna desfășurare a unor incitante cursuri de inițiere în arta cinematografică. animă cu sprijinul Arhivei naționale de filme un club al cinefililor. Cererea de beletristică, scrieri didactice, lucrări științifice etc. este în continuă creștere.în cenaclurile „Naparis" ____ ____________ _______Dragomir" și „Dor fără sațiu1 din Urziceni, în cele din tești și Țăndărei (animate muncitori, tehnicieni, elevi) fac auzite adesea poeme de brant patriotism, poezii atestînd vibrații sufletești, elocvente pentru omul nou. Despre valoarea artistică mărturie stau premiile întîi obținute de ialomiteni în Festivalul national „Cîntarea României", la festivalurile „Lucian Bla- ga“ și „Marin Preda" etc'.

„Arcadia" ori (din Slobozia), „Mihu ȘÎ Dnr fără satin"Fede se vi-

Satisfacția muncii 
sursă a creației artistice

* j •

tabere deplastică (implicate si în ___________creație în aer liber) etc. în holul Casei de cultură un panou amintește că fanfara — condusă de col. rez. Gh. Serghie — a împlinit un deceniu de existentă.De obicei, secretul succesului formațiilor de amatori se numește: dăruirea, prestigiul unui animator. Un asemenea om există si clubul ..Actualitatea" din (oraș cu două asemenea de amatori). Constantin face montai ul. semneazăcomentariul filmelor, le interpretează. L-am văzut în ultima sa ..producție". ..Scaunul", film primit cu căldură si premiat la Festivalul de la Bivolari — satiră plină de haz la adresa birocrației in- ’ competente, vădind o exemplară asimilare a procedeelor genului, stăpinirea gagului cinematografic, inventivitate si vervă.în cei 14 ani ce au trecut de la întemeierea cineclubului ..Actualizare îi include ne Victor Aurel si tot- timpu-

specialiști.

unor larstiAccesul la cultură al categorii se exprimă si în Ialomița prin numărul mare de artiști amatori (peste 11 500).Muncitori, tehnicieni, ingineri în unități moderne ca întreprinderea de ferite. Combinatul de îngrășăminte chimice, intreprinderea „Bărăganul". lucrători in agricultură, pe cimpuri sau in combinate mo

derne de prelucrare, ei sînt continuatori ai unor îndeletniciri tradiționale, dar și reprezentanții unor profesii la care "bunicii lor nici nu visau.Printre cele 650 de formații se află ample coruri mixte si bărbătești. formații orchestrale (de muzică populară și ușoară), echipe de c'întece si dansuri, cercuri de artă
0 artă inspirată din realitățile 

contemporane ale patriei
Expoziții retrospective în Sala Dalles
Diversitatea stilistică a bogatei creații inspirate din realitățile con

temporane ale patriei — subliniată in Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — este una din caracteristicile vieții noastre cultural-ar
tistice. O artă de plenară substanță omenească este, in aceste con
diții, un postulat firesc. Căci, oricit de variată s-ar înfățișa eflores
centa formelor de manifestare artistică, rezultatul creației nu se poate 
impune ca atare decit prin mesajul capabil să se adreseze cu adevărat 
oamenilor, să-i emoționeze. Multe din manifestările artistice ale ulti
melor luni au adus in atenție această încredere in capacitatea de ex
plorare expresivă a imaginii artistice, această credință intr-o angajare 
estetică animată de simțul responsabilității, de seriozitatea unei elabo
rări profesionale. Sălile Dalles reunesc zilele acestea două asemenea 
manifestări — de fapt două expoziții retrospective : Iulia Oniță — 
sculptură și Iulia Hălăucescu — acuarele și desene. Două expoziții ce 
demonstrează elocvent adincirea și diversificarea unor viziuni proprii 
afirmate constant de-a lungul anilor ; mărturii ale unor preocupări 
nedezmințite pentru afirmarea unor idealuri artistice umaniste.

la cine- Urziceni formații Cristea uneori

tatea"Radu. Constantin Nită si Ghiteanu. colegi de muncă odată tovarăși în petrecerea lui liber), la Urziceni s-au realizat peste 50 de pelicule. Clubul a luat locul I pe tară la ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României".Nu știm cind repetă brigada întreprinderii de ferite din Urziceni (unitate industrială modernă, cu

multl componente pentru tronică. tfehnica de tria de frigidere si autoturisme). Am văzut-o insă evoluind in pauza de masă a unei dimineți însorite, cind tehnicianul Nicolae Dragomir. împreună cu muncitorii G. Paraschiv. Nina Păun. Mariana Neagu au prezentat — in curtea din fața unui mare atelier — o „Ediție specială — Rom- ferit" vorbită, cîntată și dansată. în sumar : „satiroterapie" aplicată celor închistați într-o gîn- dire învechită. înecați în hirtii. puși pe risipă, incapabili de initiative prin care să sporească economia. să crească eficacitatea. „Punctul de vedere" al brigăzii (cum mai este intitulat programul urmărit) exprimă si punctul de vedere al conducerii — directorul ing. Aurel Ghiu vorbindu-ne despre stringenta necesitate de a înlătura mentalități învechite, de a întări simțul de ordine și disciplină într-o unitate economică modernă.Brigăzi energice, curajoase în criticarea unor atitudini reprobabile ale pacientilor (ipohondri, puși pe chiul) sau ale unor cadre me- dico-sanitare. am urmărit si la Direcția sanitară Ialomița, la Spitalul din Urziceni ori în mai multe comune ale județului. Ele dovedeau că brigada artistică este în Ialomița un „gen" viu și eficient.

care produce industria elec- calcul. indus-

Prezența teatrului 
muncitoresc

Ialomița nu are un teatru profesionist. Locul acestuia este suplinit de cele trei teatre de amatori din iudet : teatrele populare din Slobozia si Fetești si teatrul muncitoresc din Urziceni.Teatrul popular din Slobozia (condus de R. Grigores- cu și ' însuflețit de oameni de cele mai felurite îndeletniciri, uniți prin aceeași legătură de suflet în arta teatrului) are Pe afiș „Gaițele" si „Eseu" de Tudor Mu- șatescu. „Tache. Ianke si Cadir" de Victor Ion Popa, „Mobilă și du- . rere" yde T. Mazilu. „Milionarul sărac" și „Cuibul" de T. Popescu, realizind. de asemenea, si șpecta- \ cole pentru eonii si tineret.Teatrul muncitoresc din Urziceni este un colectiv dintre cele mai vechi si sudate (a fost infiintat în 1953). Profesorul Anatolie Pav- lovski. unul din principalii animatori ai formației de-a lungul celor trei decenii, ca si învățătoarea Stela Constantinescu ne-au evocat cu căldură anii începutului. însuflețiți de un entuziasm ce făcea să treacă neobservate condițiile (de spectacol) mai Butin favorabile si incomparabile cu cele de azi. Ni se evocă o întilnire cu actoii de la Teatrul municipal, cu Lucia Sturdza Bulandra. Căldura, receptivitatea publicului au insotit mereu și pe artiștii din Urziceni, au dat activității teatrului muncitoresc de azi un caracter de permanentă.

făcut mereu vie strădania de perfecționare.în cei 30 de ani care au trecut, artiștii amatori din Urziceni și-au invitat spectatorii la ..Titanic Vals" si „Steaua fără nume", la „Nota zero la purtare". „Sfîntu’ Mitică Blajinul", dar si la drame semnate de Victor Ion Popa. Horia Lovi- nescu. Paul Everac. La ultima ediție a Festivalului national ..Cîntarea României". Teatrul din Urziceni a obtinut premiul I pe tară cu „Domnișoara Nastasia". iar .Silvia Pellea. Val Coman si Geo ■Militaru. care au obtinut premii de interpretare, sînt bine cunoscuți și jubiti de public.Valoarea teatrului a fost confirmată si în confruntări ■ naționale mai recente — festivalurile „Zaha- ria Bârsan" de la Cluj-Napoca și cel consacrat ■ „Chipului omului contemporan" de la Bistrița.Instituții de cultură active, lăcașuri moderne, vetre de educație socialistă... prestigioase formații de amatori...Județul Ialomița oferă argumente din cele mai convingătoare pentru înflorirea multilaterală a vieții economico-sociale și cultural-artistice a oamenilor muncii dintr-o ratră spirituală racordată ferm la ritmul nou, dinamic al întregii

IN UIMINA HOTfiRlUILOR CDNGRtSULUI fit XilI LEfl AL P. C. R.
- exigente superioare in activitatea organelor locale de stat

Cetățeanul a fost primit in audiență;
prin ce s-au materializat

După cum este componentele de democrației muncitorești nare o formează consiliile populare — organe locale, democratice, ale puterii de stat, al căror rol ,în conducerea întregii activități economico- sociale a fost subliniat pregnant la Congresul la XIII-lea la partidului, „în întreaga lor activitate privind buna gospodărire și dezvoltare eco- nomico-socială a fiecărei localități — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului — consiliile populare trebuie să se sprijine pe participarea largă a tuturor cetățenilor, veghind permanent la înfăptuirea neabătută a planului, la respectarea legilor și normelor de conviețuire socială".Printre numeroasele forme și metode de care dispun consiliile populare pentru a concentra forțele cetățenești la participarea conștientă la viața socială, economică și politică a localităților, audiențelor le revine un loc aparte. Ele constituie un prilej de cunoaștere nemijlocită a problemelor și preocupărilor cetățenilor, a doleanțelor lor, cit și a modului lor de a gindi și acționa, inclusiv un » prilej de stimulare a participării la activitatea obștească. In ce măsură este folosită audiența in acest scop ? Cum se răsfring rezultatele forme de legătură cu pra climatului asupra bunului de activitate ?

cunoscut, una din bază ale sistemului revoluțio-

social mers
★

fi considerate „mărunte" sînt multe. De exemplu : cetățeanul Nichita B. din strada Suceava reclamă că a fost amendat pe nedrept, ceea ce se confirmă. Amenda îi este anulată, dar, mergîndu-se „pe fir", se constată fenomene de birocrație la întreprinderea comunală ; bătrîna Maria V. se plinge de singurătate, în timp ce comitetul O.D.U.S. din raza locuin- , ței sale se afla „în penurie" de activitate. La sugestia consiliului popular, I se încredințează o sarcină pe puterile ei, iar bătrîna nu se mai simte și nici nu mai este singură.De bună seamă, nu toate cererile formulate în timpul audiențelor pot fi soluționate cum ar dori solicitan- ții respectivi. Cităm din registrul de audiențe : La 10 aprilie, Roman G., macaragiu la întreprinderea mecanică, a solicitat acordarea unei clase la remunerație, dar nu înde-
• De la faptul aparent 
mărunt

larg interes obștesc
la acțiuni de

acestei cetățenii asu- al localității, al sectoarelor
• Răsfoind și comentînd 
registrul de audiențe al 
Consiliului popular al mu

nicipiului Oradea

discuțiile ?
tase — pe nedrept, arăta el — că ar fi sustras o cantitate de motorină. O comisie de specialiști și ac-, tiviști a restabilit' adevărul, în urma unor minuțioase cercetări. înșiși „a- cuzatorii" erau vinovați de nereguli, de sustrageri. Rezultatele ?— Cei certați cu legea din respectiva unitate au fost dați pe mina legii, iar omul jignit pe nedrept —, reabilitat moral. Dar, totodată, consiliul popular a obligat conducerea' unității să ia măsurile de rigoare concrete, astfel încît asemenea in- fracțiuni să nu se mai poată repeta. Ca și în cazul audienței din 20 februarie, cind tehniciană Rozalia N. de la întreprinderea „Drum nou" a reclamat desfășurarea incorectă a unui concurs pentru ocuparea unui post. Comisia Direcției județene pentru muncă și ocrotiri sociale a confirmat faptele și a anulat concursul. Dar consiliul popular a o- bligat direcția respectivă să-și trimită reprezentanți la toate concursurile de acest gen, spre a Ie asigura obiectivitatea.Numeroase sint măsurile și acțiunile initiate de consiliul popular municipal pornind de la ideile, gîn- durile, .doleanțele individuale exprimate în audiențe. Primarul își reamintește o „scurtă istorie" care, pornind de la o banalitate, a ajuns să... împodobească municipiul : la 4 iunie, pensionara Olimpia Mîinea cerea într-o audiență un lucru ușor . de realizat : să se interzică depo-r zitarea conteinerelor cu resturi me-i. najere în spațiile dintre blocuri, pentru a se asigura condiții igienice lor la etajele inferioare.La începutul discuției cu tovarășul Alecu Paraschiv, primarul municipiului Oradea, l-am rugat să ne comenteze o cifră extrasă din registrul de audiențe al consiliului popular 2 985. Este numărul cetățenilor pri-’ miți în audiență în cursul unui an. Admițind că durata medie a unei audiențe este de 15 minute, acestea — puse cap la cap — se adună în 90 de zile lucrătoare. —— Fiecare audiență se soldțează cu o cîtime de folos mai mare șau mai mică de interes mai larg decît semnalarea propriu-zisă.Apelăm la exemplele concrete din registrul de audiențe, rugîndu-1 pe interlocutor să ne precizeze acele „cîtimi de folos" ce au urmat. începem cu cazuri „cotidiene": la 1 septembrie, cetățeana Angela M. cere primăriei să-i dea sprijin pentru a-și muta copilul la o altă grădiniță ; la 18 septembrie, Florea O., vîn- 'zătoare la un magazin alimentar, cere ajutor pentru a i se aproba să urmeze cursuri de calificare în meseria de cofetar. Etc., etc. Cereri motivate — și, bineînțeles, satisfăcute. O întrebare însă.:— De ce a fost (și probabil mai este încă) nevoie ca respectivii cetățeni să ajungă pînă la primăria municipiului cu asemenea probleme?— Vreți poate să spuneți că pro- blemele-s „mărunte". Totuși, orice necesitate a cetățeanului e importantă. Faptul că ele nu au fost rezolvate la eșalonul direct răspunzător — în cazul de față, de către sectorul învățămînt — constituie un semnal că undeva începeau să-și facă loc fenomene nedorite ca nepăsarea. birocrația. De aceea, dincolo de satisfacerea cererii îndreptățite a cetățeanului, audiența declanșează o reacție in lanț de acțiuni ale consiliului popular, pentru înlăturarea deficiențelor in sectoarele vizate, pentru perfecționarea acestei activități. Asemenea cazuri ce ar putea

plinea condițiile de vechime în muncă. Desigur, insistențele au fost zadarnice. A plecat însă tînărul convins că cererea sa este neîntemeiată ?— Noi credem că da. în convorbirea cu el i-am arătat că solicitarea nu are temei legal și l-am mai și întrebat ce-ar zice toți ceilalți din colectivul său de muncă aflind că i s-a acordat numai lui un fel de favoare. I-am citit prevederile din legea respectivă, i-am precizat data cind va putea beneficia de dreptul solicitat. Am avut curiozitatea să mă interesez la maistrul său de la locul de muncă, unde am aflat că de fapt este un băiat de ispravă, dar necunoașterea legii l-a determinat să ceară ce nu i se cuvenea.Citim însă mai departe din registru : la 14 februarie, Carol H. din aceeași întreprindere, se plinge că este „persecutat de maistru", că a fost „sancționat pe nedrept". Unul din vicepreședinții comitetului executiv al consiliului popular constată însă că lucrurile stau invers. în- tr-o zi, tînărul a venit în tură fără chef de muncă, dar cu... chef, incit chiar l-a lovit pe maistru. Sancțiunea pentru isprava făcută fusese cit se poate de indulgentă. în prezența vicepreședintelui, i s-au citit vinovatului prevederile legii de față cu întregul colectiv de muncă, nediseiplinatul fiind avertizat ferm de consecințele ce pot urma in cadrul repetării faptei sale antisociale.Un caz mai deosebit : muncitorul Gheorghe C. de la una din unitățile Trustului de antrepriză generală pentru construcții industriale, s-a prezentat in audiență cerînd restabilirea demnității sale. I se impu-

catarilor deCeea ce s-a și făcut. Dar spațiul liberPensionara a numele locatarilor sămînță de gazon. Apoi, din nou — sprijin din partea unor întreprinderi care să le repartizeze materiale refolosibile. Prin munca locatarilor, cu sprijinul consiliului popular, au răsărit aici spațiul verde și locuri de joacă pentru copii. De la audiență individuală — la însușirea ideii, iar prin participare — la realizare. Istorie scurtă, dar semnificativă pentru modul în care ideile cetățenești se multiplică în împliniri ale întregii obști. Istorii scurte regăsite și în complexele de joacă pentru copii și in zonele de agrement din noile cartiere Nufărul I și Nufărul II, sau Io- șia Nord și în modernizarea a 133 de străzi, și în falezele Crișului Repede, și în demnitatea în...— Deci, audiențele vității consiliului popular ? — l-am întrebat în încheiere pe primar.— Acela pe care îl ocupă fiecare componentă într-un organism viu, care este sistemul democrației noastre socialiste. Fiecare din acestea își are un specific aparte, dar aceeași; menire : să asigure prospețimea și vigoarea organismului. Iar unul din criteriile vigorii și prospețimii democrației noastre se poate rezuma, în două cuvinte : participare conștientă. A tuturor cetățenilor. Ia tot ce avem de împlinit. Participare pornind de la fiecare cetățean ini parte. Adică de la toți.
Laurențiu DUȚA 
Ioan LAZA

era... gol. Pustiu. Nelucrat, revenit solicitînd în

corurile cetățenești, și în omului de pe stradă, șicare este locul pe care îl ocupă în cadrul acti-
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Iulia Hălăucescumarea„rata și„Canalul Dunăre - Marea Neagră
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Dialoguri cu marea poezie

i

„Ana Ipătescu

Kf ; ■■■

ortretele IULIEI O- NIȚA — sculptorița care acum patru decenii, după absolvirea Academiei de arte frumoase, începea drumul unei rodnice activități artistice — se disting prin înaltul lor profesionalism. Energia expresiei sculpturale cuprinde în această categorie de lucrări un mod de a concepe portretul cu simplitate, cu vigoare și delicatețe în același timp, cu aceeași gravitate în a aborda valori careji stau aproape de suflet. Fie că se intitulează „Ana Ipă- tescu" sau „Elena Cuza", .«Portret de muncitor" sau „Portret de țărancă", „Cap de copil" sau „Portret votiv", lucrările foarte numeroase aparținînd acestei categorii aduc în ansamblul expoziției de acum aceeași putere de pătrundere psihologică, o căldură a expresiei, o știință și o finețe a modelajului, o acuratețe a volumelor care o apropie de reperele clasice ale genului. Și nu întim- plător unul din portretiștii cei mai înzestrați turii românești, Ion Irimescu, notează în catalogul ce însoțește expoziția : „Astăzi, Iulia Oniță este considerată pe linia lui An-
ai sculp- maestrul

ghel și Jalea, ca cea mai valoroasă portretistă a noastră, in acest gen superior al artei, care rămîne piatra de încercare a forței fiecărui sculptor".Rod al unei selecții severe, retrospectiva din sălile Dalles punctează prin cîteva fotografii lucrări de artă monumentală realizate de artistă : Monumentul gărzilor patriotice pentru orașul Dro- beta’-Turnu Severin, „Ecate- rina Teodoroiu" pentru o- rașul Tîrgu Jiu, Monumentul minerilor pentru orașul Ba- ■raolt-Covasna, Monumentul Coresi pentru orașul Tîrgo- viște.Accentul principal este pus pe lucrări de mici dimensiuni capabile să evidențieze deopotrivă concepția sculpturală, inteligența artistică vie, atentă la volum, dar și la finețea modelajului. Reluat în motivul condiții aceste „Magna riam“ i
mai multe variante, devine în aceste temă studiată ca în admirabile cicluri i mater", „In memo- sau „Evocare". Grupate sugestiv, lucrările se dovedesc mai apte să capteze și să transmită esența investigației optice, aceeași vi-

a con-goare și integritate cepției, același echilibru și armonie a formelor.entru IULIA HALAUCESCU — aflată, de asemeni, în pragul unei decisive e- valuări a întregii ei creații — acuarela, fluiditatea culorilor de apă minuite cu excepțională siguranță și vigoare constituie unul din mijloacele cele mai adecvate unei exprimări artistice personale. Monumentalitatea barajului de la Bicaz sau a hidrocentralei de la Porțile de Fier, ritmul armonios al peisajului montan din zona Neamțului, linia larg șer- puită a orizonturilor îndepărtate, florilor unor portrete mărturisesc și în actuala retrospectivă o a- propiere sensibilă de lumea ce o înconjoară. Sint motive predilecte ale artei Iuliei Hălăucescu, teme capabile să ateste o personală îngemănare a obiectivitătii cu imaginația, o viziune limpede, luminoasă, organizarea riguroasă a compozițiilor în vederea obținerii unor efecte sintetice, precise. Le descifrăm deopotrivă în ciclul evocărilor la versurile

grația mlădiată a sau expresivitatea

lui Blaga, în desenele realizate în cursul a numeroase călătorii de documentare, în imaginile care prezintă Canalul Dunăre—Marea Neagră, Orșova nouă, ' șanul, cătune de pe malul lacului Bicaz, Drobeta-Turnu finăria Onești perspective ale orașului Vaslui. Sînt lucrări capabile să restituie realul în semnificațiile lui poetice. O simplă trăsătură de pensulă capătă valori de picturalitate. Planuri largi de culoare impun aceeași luminozitate și sonoritate aproape muzicală a limbajului. în interpretarea Iuliei Hălăucescu acuarela devine un mod de expresie plin de îndrăzneală și de originalitate. Ea nu mai este un simplu exercițiu de rutină, ci intruchiparea unei viziuni artistice bine conturate în timp. Consecvența devine în aceste condiții o calitate în plus ca și tratarea picturală, sensibilă a suprafețelor, capacitatea liniei și a culorii de a organiza spațiul plastic, de a contribui la crearea unor lucrări dominate de calma bucurie a întoarcerii spre natură.

Transfăgără-portul de la Severin, ra- sau noile

Consemnăm cu bucu
rie o nouă inițiativă 
culturală — înscrisă 
in Festivalul național 
„Cîntarea României" 
— inițiativă menită să 
omagieze opera unui 
mare creator, să în
trețină și să dezvolte 
climatul generos al 
activității artistice din 
țara noastră pusă sub 
semnul umanismului, 
al promovării gîndirii 
novatoare, poeziei în
chinate patriei, oame- 
nilor care o făuresc : 
prima ediție a Festi- 
valului-concurs de 
creație și interpreta
re „Nichita Stănescu", 
desfășurat la Ploiești 
(7—9 decembrie 1984) 
cu concursul organe
lor locale de partid și 
de stat precum și al 
Uniunii scriitorilor 
din Republica Socia
listă România. Orga
nizatorii și participan
ta — membri ai Uniu
nii scriitorilor, nu
meroși oameni ai mun
cii, profesori și elevi, 
membri ai cenacluri
lor ploieștene șl din 
tară — au meritul de 
a fi știut să confere a- 
cestui festival atribu
tele unei veritabile 
sărbători a poeziei ro
mânești pe care crea
ția 
cu 
au

lor înnoitoare ale epo
cii, transformărilor e- 
sențiale cunoscute de 
condiția umană a tim
pului nostru. Sesiunea 
omagială „Nichita Stă
nescu — omul si ope
ra", expozițiile con
sacrate autorului celor 
„11 elegii", „Un pă- 
mint numit Romănia",

Prima ediție 
a Festivalului 

de poezie 
„Nichita Stănescu“

lui Nichita Stănes- 
și a generației lui 
racordat-o ritmuri-

„Dreptul la timp",, 
„Roșu vertical", „Epi
ca Magna", „Noduri 
și semne", emoționan
tul film despre viața 
poetului, lansarea al
bumului omagial „Ni
chita Stănescu", editat 
de revista „Viața Ro
mânească", sub îngri
jirea lui dheorghe 
Tomozei, spectacolele 
prezentate de Teatrul 
municipal din Ploiești 
și Teatrul „C.I. Notta- 
ra“ din București, con
cursul de creație și de 
interpretare, precum 
și intilnirile scriitori
lor prezenți la liceele 
„C. D. Gherea" și 
„I. L. Caragiale",' In-

stitutul de petrol și 
gaze, întreprinderile 
„Dorobanțul" și

' Mai" 
tuit in momente 
unui substanțial 
log cu valorile 
opere de o rară 
ginalitate, străbătută 
de patosul propriu ma
rilor exploratori ai 
„noii frontiere a su
fletului uman".

In cadrul festivalu
lui au fost inminate 
premiile concursului 
de creație și interpre
tare pentru amatori 
dedicate vieții și ope
rei lui Nichita Stă
nescu.

De asemenea, a fost 
acordat premiul „Ni
chita Stănescu" al U- 
niunii scriitorilor poe
tului Gheorghe Tomo
zei.

Festivalul de poezie 
„Nichita Ștănescu", 
înscris firesc intre ma
nifestările celei de-a 
15-a ediții a Zilelor 
culturii „Tezaur pra- 
hoveați", a debutat 
frumos, intr-o atmos
feră elevată și sărbă
torească, anunțindu-se 
ca un tot mai bogat 
și fertil dialog între o 
mare creație umanistă 
și publicul receptiv al 
generațiilor 
de mîine.
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Organizată din inițiativa tovarășului NicolaB Ceausescu
Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii

(Urmare din pag. I) al Apelor, Gheorghe Csapo, director adjunct al Direcției agricole a județului Covasna, Nicolae Albu, președintele uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor VÎIcea, Bogl Helmut, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Sîn- iricolau Mare, județul Timiș, Marin Tudoran, directorul Trustului horticol Constanța, Nicolae Griguță, primarul comunei Rozavlea, județul Maramureș, Petre Stan, directorul Direcției agricole a județului Sălaj, Anton Lungu, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., Constantin Popa, președintele C.A.P. Dor Mărunt, județul Călărași, Petre Plăcintă, directorul întreprinderii „Avicola" Bacău, Csiki Edgar, președintele C.A.P. „Steagul roșu", comuna Pecica, județul A- rad, Cornelia Ceorăneanu, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Dră- gănești, județul Prahova, Ion Wagner, președintele C.A.P. Apoldu de Sus, județul Sibiu, Vasile Dulgheru, secretar al comitetului de partid I.A.S. Băilești, județul Dolj, Aurelian Gheorman, directorul S.M.A. Pogoanele, județul Buzău, Liviu Groza, președintele C.A.P. Sanislău, județul Satu Mare, Florea Gruia, directorul Trustului I.A.S., județul Teleorman, și Tiberiu Mureșan, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice.Dezbaterile consfătuirii s-au desfășurat în spiritul orientărilor și sarcinilor de deosebită însemnătate cuprinse în Raportul prezențat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XlII-lea Congres al partidului și al recentelor sale cuvîntări. Cei care au luat cuvîntul au analizat cu răspundere și înaltă exigență comunistă rezultatele obținute în acest an în producția de cereale, plante tehnice și zootehnie și au făcut propuneri pentru îmbunătățirea întregii activități din a

AMPLU $/ MOB/UZĂ TOR PROGRAM 
DE MUNCĂ PENTRU ÎNTREGUL POPOR

Creșterea venitului național
- IN PROCENTE -

(Urmare din pag. I)pe creșterea producției de cărbune, care va ajunge la 64,3 milioane tone. De asemenea, se vor realiza 12,6 milioane tone țiței și aproape 33 miliarde mc gaze naturale. Creșteri importante sint prevăzute, totodată, la minereuri neferoase și substanțe nemetalifere.în Vederea înfăptuirii acestor sarcini deosebit de importante sînt necesare, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, măsuri hotărîte pentru mai buna folosire a utilajelor și instalațiilor, a întregului potențial tehnic de care dispune industria noastră extractivă. După cum o atenție deosebită se impune să fie acordată funcționării în condiții ireproșabile a centralelor energetice pe cărbune, a termocentralelor și a hidrocentralelor, precum și pentru punerea în producție a tuturor capacităților prevăzute în anul viitor, atît în domeniul energetic, cît și al materiilor prime. în același timp, așa cum preciza secretarul general al partidului, trebuie să se acționeze cu și mai multă hotărîre în direcția recuperării și refolosirii energiei secundare, precum și a materialelor, avînd în vedere că, pe această cale, putem să acoperim — și trebuie să acoperim — o parte însemnată din necesarul bunei aprovizionări, atît în domeniul e- nergetic, cît și al materiilor prime și materialelor.în industria prelucrătoare, prin prevederile sale, planul pe anul 1985 asigură adîncirea în continuare a procesului de îmbunătățire a structurilor sortimentale, prin creșterea prioritară a produselor cu performanțe tehnico-funcționale ridicate, care valorifică la un nivel superior materiile prime, energia și forța de muncă. în industria metalurgică, bunăoară, se va dezvolta prioritar fabricația oțelurilor de calitate, a căror pondere va ajunge la 60 la sută ; în construcția de mașini, creșteri mai rapide sînt prevăzute la mijloace de automatizare și ale tehnicii de calcul electronic. De asemenea, va spori producția de mecanică fină, echipamente hidropneumatice, roboți industriali, mașini-unelte cu comandă program numerică, utilaje 

gricultură, pentru obținerea, în a- nul 1985, a unor recolte superioare. Ei au evidențiat contribuția hotărî- toare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, la fundamentarea și/elaborarea direcțiilor dezvoltării și modernizării agriculturii noastre socialiste, concepția novatoare a conducătorului partidului și statului privind realizarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate.Vorbitorii au subliniat că planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul viitor asigură, prin prevederile sale, prin volumul investițiilor destinate realizării obiectivelor cuprinse în pro- 'gramul național de îmbunătățiri funciare, a programelor speciale de sporire a producției vegetale și animale, continuarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii corespunzător exigențelor noii revoluții agrare, realizarea unei producții agricole superioare, care să satisfacă necesitățile de consum ale populației, precum și celelalte cerințe ale economiei naționale, astfel incit această ramură să-și a- ducă o contribuție mereu sporită la progresul general al tării.Ca urmare a aplicării în viață a indicațiilor, orientărilor și îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul întîlni- rilor cu activul din agricultură și cu ocazia numeroaselor vizite de lucru efectuate în unitățile agricole, a muncii pline de dăruire a țărănimii noastre muncitoare, s-a reușit ca, în acest ăn, să se obțină cea mai bună recoltă de cereale. Rezultate bune au fost obținute, de asemenea, și în zootehnie.Totodată, au fost relevate neajunsurile care s-au manifestat în activitatea unor unități agricole, s-au analizat cauzele care le-au determinat și au fost propuse măsuri pentru realizarea exemplară a prevederilor de plan pe anul viitor.In cadrul dezbaterilor s-a acordat o atenție deosebită folosirii raționale a pămîntului, în scopul 

tehnologice cu grad ridicat de complexitate, autoturisme, autovehicule grele, nave maritime, tehnice și speciale, mașini agricole multifuncționale ; în industria chimică, un accent deosebit se va pune pe creșterea mai rapidă a subramurilor de sinteză fină șl mic tonaj, precum și pe fabricația de fire, fibre sintetice, a altor produse chimice auxiliare, care încorporează cantități mai reduse de materii prime și energie și asigură realizarea unor produse de valoare superioară.în strînsă concordanță cu cerințele dezvoltării economico-sociale a țării, planul pe anul viitor prevede un program de investiții de 273 miliarde lei, principalele forțe și mijloace fiind concentrate pentru grăbirea punerii în funcțiune a obiectivelor aflate în curs de execuție. Fondurile de investiții vor fi orientate cu prioritate pentru sporirea bazei energetice și de materii prime, realizarea programului de dezvoltare intensivă, modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al industriei, a programelor de dezvoltare și modernizare a agriculturii și a altor sectoare de activitate, pentru înfăptuirea programelor speciale privind îmbunătățirea nivelului,tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor materiale și energetice, valorificarea superioară a resurselor recuperabile și refolosibile, creșterea productivității muncii și a competitivității produselor românești pe piața externă.Sarcinile stabilite in domeniul investițiilor pentru anul viitor sint, așadar, deosebit de complexe și de o mare însemnătate, atît pentru anul 1985, cît și pentru anul 1986 și anii următori. Tocmai de aceea, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru asigurarea Ia timp a tuturor proiectelor și documentațiilor tehnico-economice, pentru a se întocmi la timp proiectele de execuție, pentru a începe la termenele stabilite și a se executa în bune condiții, în conformitate cu prevederile planului, toate investițiile pe anul viitor.Acest proces de dezvoltare dinamică a economiei naționale, pre- 

sporirii potențialului productiv al suprafețelor agricole, înfăptuirii prevederilor programelor speciale elaborate pentru această ramură de bază a economiei naționale. S-a subliniat că pentru obținerea unor producții superioare și sigure trebuie să se acționeze încă de pe acum cu toată hotărîrea și răspunderea pentru pregătirea exemplară a campaniei agricole de primăvară, acordîndu-se o atenție deosebită executării la timp și de calitate a reparațiilor la tractoare și mașini agricole, asigurării de semințe de mare valoare biologică, extinderii culturilor intensive, ca o cerință fundamentală a noii revoluții agrare, amplasării judicioase a culturilor, realizării programului de fertilizare, aplicării stricte a tehnologiilor și normelor agrotehnice. Cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la sarcinile mobilizatoare fixate pentru zootehnie, la grija deosebită ce trebuie acordată sporirii efectivelor și producției de bovine și ovine, asigurării bazei furajere, bunei îngrijiri a tuturor speciilor de animale.în cadrul dezbaterilor a fost subliniată importanța care trebuie să se acorde aplicării riguroase a acordului global, respectării stricte a principiilor noului mecanism economico-financiar, astfel încîț fiecare unitate agricolă, de stat și cooperatistă să-și desfășoare activitatea în condiții de rentabilitate și eficiență economică sporite.Evidențiind însemnătatea aplicării în practica agricolă a rezultatelor cercetării științifice, cei care au luat cuvîntul au subliniat necesitatea sporirii aportului științei la realizarea sarcinilor ce revin a- griculturii, astfel încît noile soiuri și hibrizi de mare productivitate, realizările deosebite din sectorul zootehnic să fie cunoscute și extinse pe scară cît mai largă.Au fost dezbătute, de asemenea, sarcinile ce revin industriei ali

Sporirea valorii producției-marfă industriale
- ÎN PROCENTE -

vederile de plan pe anul 1985 privind dezvoltarea relațiilor economice externe asigură participarea activă, cu eficiență sporită, a țării noastre la diviziunea internațională a muncii. Potrivit prevederilor, volumul comerțului exterior va spori în anul viitor cu 15 la sută față de 1984, ritm cu mult superior celui de creștere a producției-marfă industriale. La fundamentarea acestei creșteri s-a avut în vedere aplicarea fermă a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea mai accentuată a producției pentru export, îmbunătățirea structurii și eficienței acesteia, diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere, importul fiind limitat la strictul necesar și destinat în special achiziționării de materii prime și materiale, precum și pentru realizarea programelor prioritare din economie.Un rol hotărîtor, determinant, în dezvoltarea economico-socială a țării în anul viitor îl are, așa. cum se desprinde cu claritate din prevederile planului pe anul 1985, creșterea susținută a eficienței economice. Este o cerință majoră, vitală a etapei actuale de dezvoltare a economiei naționale, o cerință impusă de realizarea unei noi calități, superioare în toate domeniile de activitate, o cerință subliniată cu deosebită claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului al XlII-lea al partidului, precum și în cadrul înaltelor forumuri ale democrației noastre muncitorești, socialiste. Corespunzător acestei orientări ferme spre accentuarea dezvoltării intensive a economiei naționale, proces în ansamblul căruia factorii calitativi, de eficiență dobîndesc un rol hotărîtor. planul pe 1985 asigură devansarea cu trei procente a creșterii produsului social de către venitul național, peste 85 la sută din sporul venitului național ufmînd să fie realizat pe seama ridicării productivității muncii sociale. De asemenea, peste o treime din creșterea producției industriale prevăzută pentru anul viitor, față de acest an, se va obține prin ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime și energiei.

mentare și silviculturii din planul pe anul viitor.Un loc deosebit în cadrul dezbaterilor a fost acordat necesității generalizării experienței înaintate a unităților fruntașe, atît în producția vegetală, cit și in zootehnie. Vorbitorii au arătat că rezultatele obținute de unitățile fruntașe trebuie să constituie puncte de referință pentru toate unitățile din agricultura noastră în vederea obținerii, în anul viitor, a unor producții agricole cit mai mari, corespunzător sarcinilor fixate prin planul de dezvoltare a agriculturii, recent adoptat de Marea Adunare. Națională-Participanții au reafirmat hotărîrea tuturor lucrătorilor de pe o- goare de a munci cu abnegație pentru realizarea unor producții superioare, pentru înfăptuirea Programului național privind realizarea de producții sigure și stabile, a celorlalte programe speciale și prioritare, astfel încît agricultura să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce-i revin din documentele de importanță istorică adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului.Primit cu puternice și îndelungi a- plauze, in încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general ■ al partidului a fost urmărită cu deosebit interes și deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze și ovații.Puternic însuflețiți de îndemnurile tovarășului . Nicolae Ceaușescu, cei prezenți la consfătuire au dat expresie hotărîrii tuturor oamenilor muncii de pe ogoare de a acționa neabătut pentru înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului, de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea exemplară a prevederilor de plan pe 1985 și pe întregul cincinal.(Agerpres)

Legătura directă, permanentă care există între rezultatele obținute în dezvoltarea economiei, în sporirea avuției naționale și ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului se regăsește cu pregnanță în prevederile planului pe anul 1985. Astfel, retribuția medie nominală va ajunge anul viitor la 2 980 lei, ur- mînd ca retribuția medie reală să fie cu 8 la sută mai mare față de 1980, iar veniturile reale ale țărănimii pe o persoană activă să crească cu 12,2 la sută. în raport cu creșterea veniturilor, a puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va fi în anul viitor de 273,5 miliarde lei, iar prestările de servicii pentru populație vor crește cu 15 la sută față de 1984. De asemenea, în 1985 vor fi date in folosință 140 000 de locuințe noi, se va asigura perfecționarea in continuare a învățămîntului, dezvoltarea culturii, îmbunătățirea ocrotirii sănătății și asistenței sociale.Poporul nostru are acum un , amplu și mobilizator program de muncă pentru ultimul an al actualului cincinal, program consacrat progresului economic al țării și creșterii bunăstării întregii societăți. înfăptuirea lui cere eforturi deosebite, muncă mereu mai spornică, de înaltă calitate și eficiență. Acționind ferm in spiritul exigențelor și orientărilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia cel de-al XlII-lea Congres al partidului și în înaltele forumuri ale democrației noastre muncitorești, socialiste, comuniștii, toți oamenii muncii sint chemați să-și desfășoare larg energiile lor creatoare, să dea dovadă de înaltă răspundere și spirit revoluționar pentru îndeplinirea cu succes a planului pe acest an, pentru Înfăptuirea exemplară, din primele zile, a planului pe anul viitor, cu convingerea nestrămutată că în acest fel vor asigura realizarea obiectivelor de ridicare pe o nouă treaptă a nivelului de dezvoltare a patriei, crearea condițiilor necesare trecerii la un nou stadiu de dezvoltare a României, la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată.
Iile ȘTEFAN

Tovarășului JAMB1N BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole 
ULAN BATORCu prilejul alegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cordiale urări de sănătate și fericire personală, de deplin succes în activitatea dumneavoastră consacrată progresului și prosperității poporului mongol prieten.îmi exprim convingerea fermă că raporturile de strînsă prietenie și colaborare româno-mongole se vor dezvolta și diversifica și în continuare, în interesul popoarelor noastre, spre binele construcției socialismului în cele două țări, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

' au Îndeplinit planul anual
Unități industriale cPuternic mobilizate de hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului, tot mai multe colective de muncă din județul Prahova reușesc, prin aplicarea de noi și modernizate tehnologii de fabricație, să realizeze înainte de termen sarcinile anuale de plan. Astfel, pînă in prezent, 66 de unități industriale și economice din județ au îndeplinit planul anual la produc- ția-marfă industrială. Datorită a- cestui avans de timp, muncitorii, maiștrii, inginerii de aici vor obține suplimentar pînă la 31 decembrie importante, cantități de produse: cărbune energetic, utilaj petrolier și metalurgic, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, produse petroliere, materiale refractare și șamotă, articole de uz casnic,
Unități economiceAngajați cu toate forțele tn în- suflețitoarea activitate de înfăptuire a istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului, oamenii muncii din industria județului Vaslui acționează hotărît pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice din acest penultim an al actualului cincinal. Drept urmare, colectivele a 31 de unități economice vasluiene și-au îndeplinit planul anual la producția-marfă industrială. pînă la finele perioadei prevăzindu-se a se realiza suplimentar o producție de 360 milioane lei. Au fost livrate peste prevederi economiei naționale produse de mecanică fină, optică și echipamente hidraulice în valoare de 31 milioane lei, produse electrotehnice și electronice, însumînd 11 mi-

Unități economiceEforturile deosebite prin care oamenii muncii botoșăneni răspund îndemnurilor adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a încheia anul 1984 cu rezultate cît mai bune în producție se concretizează în îndeplinirea, pînă acum, a sarcinilor anuale la principalii indicatori în 31 unități economice din județ, între primele colective care au raportat acest succes figurează întreprinderea de confecții din Do- rohoi, filatura de fire sintetice „Melana“, întreprinderea mecanică
Unități economiceAcționind cu dăruire și pricepere pentru a răspunde orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea al partidului, colectivele muncitorești din 31 unități economice din județul Suceava raportează îndeplinirea înainte de termen a planului anual la producția-marfă.

• Selecționata masculină de handbal a României a obținut a treia victorie consecutivă în turneul internațional de la Schwerin (R.D. Germană), cîștigînd cu scorul de 23—17 (12—8) meciul disputat în compania reprezentativei Elveției. în primele două zile echipa noastră cîștigase cu 33—26 în fața selecționatei de tineret a R.D.G. și cu 27—24 în fața reprezentativei Poloniei. Celelalte meciuri din ziua a treia s-au încheiat astfel: R.D. Germană — Polonia 18—17 (7—9), Cehoslovacia — R.D.G. (tineret) 25—19 (12—11).în clasament conduce echipa României, cu 6 puncte, urmată de formațiile R.D. Germane — (6 puncte). Poloniei, Cehoslovaciei și Elveției — (cu cîte 2 puncte).• în cadrul competiției internaționale feminine de handbal „Cupa Sileziei", care se desfășoară în orașul polonez Chorzow, selecționata României a Învins cu 26—22 (11—11) echipa Olandei. Alte rezultate : Polonia — Cehoslovacia 22—19 (10—11); Selecționata orașului Moscova — Polonia (tineret) 27—19 (12—8).
cinema

• Raliul: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 10; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
VICTORIA (16 28 79) — 9.30; 11,30;
13,30; 16; 18; 20, FEROVIAR (50 5140)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45.
• Zbor periculos : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• O lumină la etajul zece : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Horea : UNION (13 49 04) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Acțiunea „Autobuzul" : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amurgul fintinilor : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Moara lui Călifar : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Marynia : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20, PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantomele se grăbesc : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Trandafirul galben : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Goya : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
12; 16; 19.
• Program de desene animate — 9;
10,45; 12,30; 16,15, Sezon de pace Ia 
Paris — 14,15; 18; 20 : DOINA
(16 35 38).
• Ana Pavlova : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 59 13)
— 9; 12; 16; 19.
• Lovitură fulgerătoare s POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

in județul Prahovamărfuri alimentare și altele~în valoare de 1,3 miliarde lei. De reținut că întregul spor de producție este obținut numai pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care s-a înregistrat, pe județ, un plus de 7 400 lei pe fiecare muncitor.La panoul întrecerii cu cele mai bune rezultate de muncă se înscriu colectivele de la întreprinderea de hîrtie Bușțenl, întreprinderea de utilaj petrolier și reparații Telea- jen, întreprinderea de produse refractare „Vulturul" Comarnic, întreprinderea de foraje fluide șl operațiuni speciale petroliere Ploiești, fabricile de bere și șamotă Azuga. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scînteii").
din județul Vasluilioane lei, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin așchiere, totalizînd 19,2 milioane lei, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatare sonde, totalizînd 34 milioane lei, confecții textile în valoare de 18,7 milioane lei. De asemenea, au fost realizate peste plan aproape 6 600 mc prefabricate din beton, 3 100 tone vată minerală și produse izolatoare, 1 630 reduc- toare industriale, 700 000 mp țesături, 5 000 perechi Încălțăminte și altele. De menționat că aceste cantități suplimentare de produse au fost realizate pe seama creșterii productivității muncii și cu consumuri mai mici de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

din județul Botoșanipentru agricultură șl industrie alimentară „Integrata", de in, cele două fabrici pentru nutrețuri combinate din județ, precum și lucrătorii cooperației meșteșugărești. Pînă la sfîrșitul anului, cele 31 de unități economice vor realiza șl livra suplimentar un volum de produse în valoare de peste 270 milioane lei, întregul spor obținîn- du-se prin depășirea sarcinilor la productivitatea muncii. (Silvestri Ailenei, coresponHentul „Scînteii").
din județul SuceavaPînă la sfîrșitul anului, cele 31 unități vor realiza o producție-marfă suplimentară în valoare de 330 milioane lei, concretizată în livrarea peste prevederi a unor importante cantități de produse necesare economiei naționale. (Sava Bejinariu, corespondentul „Scînteii").
INFORMAȚII SPORTIVE• Sportivii români Gheorghe Maftei (60 kg) și Tiberiu Kiskalo (75 kg) s-au clasat pe primul loc la categoriile respective în concursul internațional de haltere de la Opole (Polonia).• Lotul național de rugbi al României, sub conducerea antrenorilor emeriți Valeriu Irimescu și Theodor Rădulescu, va întreprindă un turneu de șapte meciuri — în Spania, Franța, Anglia. Primul joc va avea loc mîine, la Madrid, cu selecționata țării-gazdă, joc contînd pentru campionatul european — „Cupa F.I.R.A.". Meciul-epilog — așteptat cu maxim interes de iubitorii rugbiului — va avea loc la 5 ianuarie 1985, pe faimoasa arenă londoneză „Twickenham", opunînd selecționatele României și Angliei. Din lotul nostru tricolor fac parte 8 jucători de la Steaua (M. Toader, V. David, D. Alexandru, T. Coman, FI. Murariu, Al. Rădulescu, L. Constantin, Gh. Leonte), 8 de la Dinamo (M. Aldea, A. Lungu, M. Marghescu, Șt. Podărescu, M. Paraschiv, Gh. Caragea, I. Bucan, C. Gheorghe), 5 de la Farul Constanța (Gh. Florea,

• Mexicul tn flăcări I MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 19.
• Iubire pentru iubire : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Micul dejun în pat : ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Avertismentul : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
• Afacerea Pigot : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Lupii mărilor : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Cursa: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
• Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Undeva, cindva : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Yankeii : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 13,30.
• Drumul spre Rlo : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marfă furată : COTROCENI
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Legenda călărețului singuratic : 
PACEA (60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Adio, dar rămin cu tine : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 
17,45; 20.
• Dublu delict : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Febra aurului : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,30.
• Salamandra : FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Campionul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național < (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Iubirile de-o

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului ministru al Canadei, Brian Mulroney, prin care îi transmite sincere mulțumiri pentru caldele felicitări adresate cu ocazia învestirii sale în această funcție. în telegramă se exprimă, totodată, dorința ca bunele relații existente intre România și Canada să se dezvolte în continuare, în interesul popoarelor român și canadian, al păcii și prosperității pe plan internațional.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul ÎS decembrie, ora 20 — 1S 
decembrie, ora 20. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale, Îndeosebi sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare, mai frecvente în sudul 
și estul țării. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele Intensificări 
in Moldova, Dobrogea și Bărăgan, pre
cum șl in zonele de munte, predoml- 
nînd din sectorul nord-estlc. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 șl 2 grade, Izolat mai cobortte 
în primele nopți in nordul șl centrul 
țării, Iar cele maxime între minus 3 
și 7 grade. Ceață locală, mal ales di
mineața și seara. Izolat, condiții de 
polei. In București : Vreme în curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor. mai 
ales sub formă de ninsoare. Vînt slab 
pină la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 4 și zero grade, 
iar cele maxime între 2 șl 5 grade. 
Ceață dimineața șl seara.

t V
PROGRAMUL 1

13.30 Telex
13.35 La sfirșit de săptămînă (color)

• Cîntece de pe la noi — cu 
Angela Stoican • Gala desenului 
animat • Micile povești ale ma
relui ecran : „Pasărea albastră" 
— partea a IlI-a • Cîntecul cu
vintelor — moment poetic • Ma
rile momente ale baletului • De 
la cercetare la practică — pri
mele mostre de preparare a cu
lorilor, pe bază de substanțe na
turale, pentru vopsirea materiale
lor textile, realizate la Institutul 
agronomic • Topsport — rubrică 
de curiozități, recorduri șl perfor
manțe sportive • Farmecul mu
zicii • Tot ce are țara mal fru
mos — oameni, locuri, fapte în 
anul 40 al devenirii noastre șl ai 
Congresului al XlII-lea al P.C.R.
• Telesport • Prime audiții. In
terpretează grupul coral „Song"
• Autograf muzical

16.45 Săptămînă politică 
17,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Noi și copiii noștri
19.35 Teleenciclopedla
20,00 Film artistic (color). „Prin cenușa 

imperiului". Producție a Casei de 
filme trei. Cu : Gheorghe Dlnlcă, 
Gabriel Oseciuc, Cornel Coman, 
Ernest Mattel, Irina Petrescu, ște
fan Sileanu, Jean Reder, Carol 
Sinke, Fiorina Cercel, Elena Albu. 
Regia : Andrei Blaler. Scenariul : 
Zaliaria Stancu

21.35 Crizantema de aur (color). Selec- 
țiunl din Concursul național de 
romanțe — Tirgoviște, 1984

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Cezar 

Petrescu
20,10 Tineri interprețl
20.45 Din marea carte a patriei
21,05 Muzică populară
21,25 Orizont tehnlco-ștlințlfic
21,40 De pretutindeni. Ciclul „Din via

ța animalelor". Foca de Groen
landa

21,55 Bună seara, fete, bună seara, 
băieți !

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

V. Ion, Gh. Dumitru, Șt. Constantin, E. Grlgore), 3 de la R.C. Grivița roșie (Al. Marin, O. Moraru, V. Ilcă), unul de la C.S.M. Suceava (H. Du- mitraș) și unul de la Știința CEMIN Baia Mare (E. Melniciuc).• Astăzi, de la ora 17, In sala Giulești se dispută finala campionatului național de box pe echipe. Finaliste : selecționatele cluburilor bucureștene Steaua și Dinamo.
Administrafia de Stat 

Loto-Pronosport 
informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 14 DECEMBRIE 1984Extragerea I : 60 59 28 46 34 10 41 29 8Extragerea a II-a : 48 26 22 70 1365 79 11 72Fond total de cîștiguri : 884120 lei din care 73 062 lei report la categoria 1.

viață — 20; (sala Atelier) : Idolul șl 
Ion Anapoda — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
contrabas. Fernando Grillo (Italia) 
— 18.
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
extraordinar Eugenia Moiddveanu 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vila 
cu iluzii — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo șl Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15; Ivan Vasilievici — 20; 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Intr-un parc pe o bancă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță tirzie — 19,30.
• Țeatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idloata — 18,30; (sala Stu
dio) : Sentimente șl naftalină — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19. ,
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu 
sticleți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Dragoste la prima vedere — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cint la lume că mi-e dragă
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.

Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
enușăreasa — 9; Mary Poppins

— 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — H; 
Nocturn — Carte de vizită — 20.
• Circul București (10 65 90) : Parada 
circului (premieră) — 19.
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NAȚIUNILE UNITE

ADUNAREA GENERALĂ A ADOPTAT REZOLUȚIA INIȚIATĂ 
DE ROMANIA PRIVIND REDUCEREA BUGETELOR MILITARENAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).— La recomandările Comitetului pentru probleme politice și de securitate, plenara Adunării Generale a a- doptat, prin consens, proiectul de rezoluție inițiat de România in legătură cu reducerea bugetelor militare.Rezoluția — la care, alături de România, sînț coautoare alte 14 țări— dă expresie îngrijorării profunde a statelor față de creșterea neîncetată a cheltuielilor militare și față de consecințele profund dăunătoare ale acestora asupra economiilor tuturor națiunilor.Adunarea Generală cheamă din nou toate statele, in primul rind statele puternic înarmate, să dea dovadă de autoreținere in stabilirea cheltuielilor lor de înarmare pină la

încheierea de acorduri de înghețare și reducere a bugetelor militare.Reafirmind relația intrinsecă dintre cheltuielile de inarmare și procesul dezvoltării, rezoluția prevede ca resursele umane și materiale ce vor fi eliberate in urma reducerii bugetelor militare să fie alocate dezvoltării .economice și sociale, in primul rind in folosul țărilor in curs de dezvoltare’.Comisia O.N.U. pentru dezarmare este chemată să finalizeze adoptarea principiilor care să conducă acțiunea statelor in domeniul inghețării și reducerii bugetelor militare și să prezinte un raport in legătură cu a- ceastă problemă viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.
Este necesară sporirea ajutorului tehnologic 

acordat țărilor în curs de dezvoltare 
Intervenția reprezentantului țârii noastre la reuniunea 

Comisiei pentru transferul de tehnologieGENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva se desfășoară sesiunea Comisiei pentru transferul de tehnologie din cadrul Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D. Obiectivul principal al reuniunii il constituie continuarea acțiunilor de elaborare și punere in aplicare a unei strategii pentru transformarea tehnologică a țărilor în curs de dezvoltare, restructurarea cadrului juridic al colaborării internaționale in materie, inclusiv elaborarea unui cod internațional de conduită pentru transferul de tehnologie.Intervenind în dezbateri, reprezentantul țării noastre a prezentat poziția constantă a României de sprijinire a strategiei internaționale pentru transformarea tehnologică a țărilor in curs de dezvoltare, concepută de România ca un ansamblu de măsuri interdependente care să fie

adoptate pe plan național, regional și internațional. A fost subliniat rolul hotăritor ce revine eforturilor proprii ale țărilor în curs de dezvoltare in procesul transformării lor tehnologice. în același timp, s-a relevat necesitatea intensificării cooperării internaționale in acest domeniu, a sporirii sprijinului ce trebuie să-l acorde statele dezvoltate țărilor în curs'de dezvoltare pentru creșterea capacităților acestora de a- chiziționare. adaptare, producere și utilizare a tehnologiilor. A fost subliniată importanța adoptării unor măsuri pentru prevenirea transferului invers de tehnologie, a racolării de cadre de specialitate din țările în curs de dezvoltare, relevindu-se importanta pe care ar avea-o în acest scop adoptarea unui ansamblu de principii și norme și a unui program integrat de acțiune. ■
NAMIBIA:

Un nou front de luptă 
împotriva ocupanților sud-africaniLUANDA 14 (Agerpres). — Luptătorii din armata de eliberare a Namibiei au deschis un nou front de luptă împotriva ocupanților sud-africani, în regiunea de sud a Namibiei — a declarat, la Luanda, șeful Statului Major al forțelor armate ale Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). citat de a- genția angoleză de presă, ANGOP. El a arătat că forțele armate ale S.W.A.P.O. au intensificat lupta armată. desfășurind operațiuni chiar in zonele din apropierea graniței Namibiei cu R.S.A., fapt care are o semnificație deosebită pentru noua etapă de luptă pentru independența poporului namibian.NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul de Securitate al O.N.U. a aprobat in

unanimitate o rezoluție care confirmă embargoul asupra exportului de arme către Republica Sud-Africană. De‘asemenea, documentul cheamă toate statele să se abțină de la importul de arme, muniții și vehicule militare, fabricate in R.S.Â. Secretarul general .al O.N.U. a fost însărcinat să urmărească felul cum se înfăptuiește rezoluția și să informeze Consiliul de Securitate in legătură ( cu aceasta.în dezbaterile asupra acestei probleme — relevă agenția Reuter — membrii Consiliului de Securitate și-au manifestat îngrijorarea in legătură cu folosirea pe scară tot mai largă a violenței de către regimul de la Pretoria, pentru a împiedica demonstrațiile împotriva politicii de apartheid.

COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR DINTRESesiunea Comisiei 
guvernamentale 

româno - vest-germane 
de colaborare economicăBONN 14 (Agerpres). — In zilele de 13 și 14 decembrie, la Bonn au avut loc lucrările celei de-a 12-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno — vest-germane pentru colaborare economică, industrială și tehnică. Cu acest prilej a fost examinat stadiul dezvoltării schimburilor si al cooperării economice dintre cele două țări. Totodată, au fost identificate noi posibilități de cooperare pe plan bilateral și pe terțe piețe, in special in domeniile construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, metalurgiei și chimiei.La încheierea lucrărilor a fost semnat un protocol cu privire la rezultatele sesiunii.În favoarea unor negocieri la nivel înalt consacrate datoriei externe a țărilor laiino-ainericane

Acțiuni și luări de poziție j 

in favoarea păcii, pentru dezarmare! 
* . Ă

300 de localități belgiene declarate zone libere ( 
atomice țsută din populația acestei țări este \ adepta încetării cursei înarmărilor t nucleare in Europa, dorește redu- cerea arsenalelor nucleare acumu- ț late deja pe continent. Dealtfel, i 300 de. localități belgiene s-au de- ’ clarat zone libere de arme nuclea- l re. interzicind amplasarea, trans- 1 portul ori depozitarea armelor nu- 1 cleare pe teritoriul lor. i

de armeBRUXELLES 14 (Agerpres). — i Largi pături ale populației belgie- / ne. organizații sindicale și obștești, ț mai multe partide politice se pro- i nunță împotriva instalării pe teri- ’ toriul Belgiei. potrivit planurilor I N.A.T.O.. a celor 48 de rachete nord-americane de croazieră. Son- I dajele de opinie realizate in ultima vreme arată că pînă la 80 la\ 
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OLANDA : „Nu, rachetelor nucleare I"
HAGA 14 (Agerpres). — Comite

tul național de coordonare a miș
cării olandeze „Nu, rachetelor nu
cleare !“ a adoptat hotărîrea de a 
organiza un sondaj de opinie in 
întreaga țară pentru a stabili care 
este atitudinea populației față de 
amplasarea 
rază medie 
riul țării,

de rachete nucleare cu 
de acțiune pe terito-

In comunicatul dat publicității cu 
acest prilej de comitet se spune 
că, practic, olandezii și-au de
monstrat opoziția față de instala
rea rachetelor prin marile de
monstrații de protest, la unele din 
ele participind aproximativ jumă
tate de milion de oameni.

Demonstrație de protest la Londra
14 (Agerpres). LaLONDRA

implinirea unui an de la începe
rea instalării de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune pe te
ritoriul Marii Britanii, partizanii

păcii au organizat în centrul Lon
drei o demonstrație de protest îm
potriva transformării țării intr-o 
raiypă de lansare pentru aseme
nea rachetb.

BERLINUL OCCIDENTAL : Apel pentru încetarea 
cursei înarmărilor

. BERLINUL OCCIDENTAL 14 (A- 
gerpres). — Nu există sarcină mai 
urgentă declt asigurarea păcii și 
preintimpinarea unei catastrofe 
nucleare — au declarai, in cadrul 
unei conferințe de presă, repre
zentanții mișcărilor antirăzboinice 
din Berlinul occidental. S-a subli
niat că mișcarea'in favoarea păcii 
are cel mai larg caracter de masă, 
exprimind dorința tuturor locuito-

rilor de a trăi sub un cer pașnic 
și liber. Totodată, ș-a arătat că ă 
fost lansată o amplă campanie pen
tru proclamarea Berlinului occiden
tal ca zonă liberă de arme nuclea
re. Pină acum, peste 31 000 de lo
cuitori ai orașului au semnat un 
Apel in favoarea încetării cursei 
înarmărilor, pentru crearea de. zone 
libere de arme nucleare pe conti
nentul european.

BRASILIA 14 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută in capitala tării, președintele Braziliei. Joao Baptista de Figueiredo, s-a pronunțat in favoarea organizării unei reuniuni la nivel înalt consacrate examinării problemei datoriei externe a statelor latino-americane, de peste 350 mili- arțle de dolari — informează agenția Prensa Latina. Adresiiîdu-se membrilor corpului diplomatic acreditați la Brasilia, Figueiredo a subliniat că gravitatea acestei probleme reclamă de urgență un ..tratament politic". Șeful statului brazilian a evidențiat, in context, conferința de la Cartagena a celor 11 țări de pe continent cele mai îndatorate financiar ca fiind o expresie a unității latino-americane față de această chestiune, exprimin- du-și speranța că procesul inițiat cu acel prilej va genera, in viitorul a- propiat. noi intilniri Ia nivei inalt ale statelor ..debitoare și creditoare. •

GUSTAV HUSAK Șl WOJCIECH JARUZELSKIPRAGA 14 (Agerpres). — In comunicatul publicat la încheierea convorbirilor dintre Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace. și Wojciech Jaruzelski, prim-secretăr al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, care a întreprins o vizită de lucru și de prietenie la Praga, se subliniază evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale, în interesul celor două popoare. A fost subliniată, de asemenea, hotărirea

celor două țări de a amplifica colaborarea in diferite domenii.Cea mai importantă sarcină a contemporaneității, au subliniat cei doi conducători de partid și de stat, constă in lichidarea pericolului unei confruntări nucleare. în comunicat se relevă, de asemenea, că politica de destindere și colaborare internațională multilaterală și-a demonstrat in repetate rinduri viabilitatea și utilitatea și că in prezent este necesar să se revină la această politică prin tratative serioase.
Un pas pe calea reglementarii 

problemei cipriote
• Raportul secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).— Intr-un1 raport prezentat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a apreciat că viitoarele convorbiri directe intre președintele Spyros Kyprianou și liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș, ce vor începe, la 17 ianuarie, anul viitor, reprezintă „un punct de cotitură" in reglementarea problemei cipriote, transmite agenția Associated Press. Totodată, secretarul general al. O.N.U. și-a exprimat speranța că viitoarele convorbiri vor duce la încheierea unui acord care

să conțină „elementele necesare" pentru o soluție globală a situației din insulă.Pe de altă parte. Perez de Cuellar a repomandat membrilor Consiliului să aprobe prelungirea mandatului Forțelor O.N.U. din Cipru, al căror rol il consideră „indispensabil" pentru menținerea calmului in insulă și pentru crearea condițiilor necesare continuării eforturilor de soluționare negociată a problemei cipriote.întilnirea dintre președintele Ciprului. Spyros Kyprianou, și liderul turco-cipriot, Rauf Denktaș, va avea loc la New York — s-a anunțat oficial la Națiunile Unite.
• Guvernul Greciei salută progresele realizate la convorbirile 

de la New YorkATENA 14 (Agerpres). — Guvernul Greciei a salutat progresele realizate in convorbirile desfășurate, la New York, de secretarul general al O.N.U.. care s-au soldat cu înțelegerea intervenită intre președintele Kyprianou și liderul comunității turco-cipriote. Rauf Denktaș, de reluare a negocierilor directe.Purtătorul de euvint, Dimitris Ma- roudas, a subliniat, de asemenea, că

guvernul grec împărtășește aprecierile exprimate de președintele Kyprianou asupra consultărilor care au dus la organizarea întrevederii ce va avea loc la 17 ianuarie 1985. El a a- dăugat că Grecia va continua să sprijine inițiativa secretarului general al O.N.U. vizînd realizarea- unei reglementări viabile și pașnice a problemei cipriote, relatează agenția Reuter.
S.U.A. : Campanie 

in statul
de luptă pentru pace

MissouriWASHINGTON 14 (Agerpres). — La Saint Louis (Missouri) a avut loc ședința conducerii coaliției Campania națională pentru înghețarea armamentelor nucleare. Au fost discutate rezultatele celei
de-a V-a Conferințe naționale an- . timilitariste din S.U.A. și s-au sta- 1 bilit măsuri concrete in vederea ț continuării campaniei de luptă \ pentru pace.

Evoluția situației din LibanBEIRUT 14 (Agerpres). — Primul ministru al guvernului libanez de u- niu.ne națională, Rar hid Karame. a declarat că rezistența națională libaneză împotriva Israelului va continua pină cind acesta iși va retrage forțele din sudul Libanului, relatează agenția Q.N.A. Premierul libanez a precizat că’ acțiunile represive întreprinse de militarii israelieni împotriva populației din regiunea ocupată sint încercări de a stăvili lupta de eliberare a populației din regiunile sudice ale țârii. Rashid Karame și-a exprimat, totodată, speranța că planul de desfășurare a armatei libaneze in zona riului Awali va putea Ii pus in aplicare in curind.

Pe de altă parte, se anunță că forțele israeliene din sudul Libanului au comasat, ieri, in împrejurimile satelor din zonă noi trupe și tancuri pentru a contracara eventualele . acțiuni de protest ale populației împotriva ocupației. Cu o zi in urma, militarii israelieni au întreprins o operațiune de mare anvergură împotriva a șapte localități, folosind peste 50 de tancuri și vehicule blindate, operațiune soldată cu mai multi morți și răniți in rindul populației locale. Nabih Berii, ministrul de stat pentru sudul Libanului și reconstrucție, a adresat populației din regiune un apel la grevă generală in semn de protest față de practicile israeliene.

xgggfcGENȚIILE DE PRESA
\ “ Pe scurt

O SESIUNE A ORGANIZAȚIEI ARABE PENTRU DEZVOLTAREA AGRI
CULTURII, in cadrul căreia au fost dezbătute probleme privind extin
derea cooperării in acest domeniu pe plan regional și îmbunătățirea ac
tivităților agricole în țările organizației, a avut loc la Mogadiscio.( ONGR ESU L PARTIDULUI MUNCITORILOR DIN JAMAICA (P.M.J.) și-a început lucrările la Kingston. Printre punctele. înscrise pe ordinea de zi se află raportul de activitate al C.C. al P.M.J., alegerea organelor de conducere. Pre- zentind raportul la congres, secretarul general al partidului, Trevor Munroe, a arătat că P.M.J. acționează m favoarea păcii și dezarmării. pentru reglementarea pe cale pașnică a tuturor problemelor litigioase.

REPREZENTANT’! GUVERNE
LOR R. P. CHINEZE $1 R. P. BUL
GARIA au semnat, la Beijing, a- 
cordul privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1985. Acordul pre

vede o creștere substanțială a vo
lumului comerțului intre cele două 
țări.AGENȚIA T.A.S.S. A FOST ÎMPUTERNICITA SA ANUNȚE că. in perioada 17—27 decembrie, din Uniunea Sovietică vor fi lansate rachete purtătoare spre zone ale Oceanului Pacific circumscrise intr-o rază de 50 dp mile marine fiecare. In legătură cu aceasta, Guvernul U.R.S.S. a rugat guvernele țărilor care folosesc zonele respective pentru navigație maritimă sau aeriană să indice navelor lor să nu pătrundă in zonele anunțate intre orele 0 și 3, precum și intre 19,00—24,00.

COMUNICATUL REUNIUNII 
N.A.T.O. in comunicatul publicat 
la Bruxelles, la sfîrșitul unei reu
niuni, miniștrii de externe ai 
N.A.T.O. salută viitoarea intilnire 
dintre ministrul de externe sovie
tic, Andrei Cromiko. și secretarul 
de stat american. George Shultz. 
Deși comunicatul consemnează că 
„țările N.A.T.O. se pronunță pen
tru stabilirea unor relații mai bune 
intre Est și Vest“, se relevă hotă
rirea organizației de a continua 
aplicarea programului anunțat de 
amplasare a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa 
occidentală.LUCRĂRILE ȘEDINȚEI COMU- .. NE a comitetelor sovieto-japonez și japono-sovietic de cooperare economică s-au încheiat, la Tokio. Participants au efectuat un schimb de păreri privind stadiul și perspectivele relațiilor economice și comerciale bilaterale.

NOUL GUVERN MAURITA
NIAN. Postul de radio Nouakchott 
— citat de agențiile internaționale 
de presă — a difuzat listă noului 
guvern mauritanian. in cadrtil căru
ia colonelul Masouya Olud Sidi Ah
med Taya deține funcțiile de pre
mier și ministru al apărării.

*
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(din actualitatea politică) ——=
UN DIALOG „NORD-SUD“ CU MAI MULTE SEMNE DE ÎNTREBAREPartidul ecologiștilor din R.F.G. — „verzii", cum ii numesc in mod curent ziarele (tocmai pentru că unul din punctele principale ale programului lor este apărarea naturii, simbolizată prin verdele pădurilor și vegetației in fața dezvoltării industriale haotice, așa cum este ea promovată de societatea capitalistă) — și-a ținut recent, la Hamburg. Congresul al VII-lea, in prezența a aproximativ 800 de delegați. Deși are o reprezentare relativ restrinsă in Bundestagul de la Bonn (27 de depu- taț.i din totalul de 498) — el intrece sensibil in unele consultări electorale reprezentarea Partidului Liberal- Democrat, component al coaliției guvernamentale. Această 'dezvoltare a Partidului ecologiștilor a devenit o sursă de preocupare pentru toate partidele tradiționale datorită audienței crescinde in rindul alegătorilor, dar mai ales a manierei in care abordează unele probleme ale actualității politice vest-germane. De pe acum, „verzii" au deputați în șase din cele zece diete de land și se pregătesc „cu șanse de succes" — după aprecierile sondajelor de opinie — pentru alegerile viitoare din primăvară in landurile Sarre și Rhenania de nord-Westphalia.

Armele nucleare — ma
rele „dușman** al omului și 
naturii Dacă inițial ecologiștii formau o mișcare din afara cadrului politic existent, cu organizații cetățenești eterogene, avind fiecare diferite revendicări in funcție de realitățile concrete de pe plan local — de pildă, problema extinderii unui aeroport la Frankfurt pe Main sau a portului Hamburg, a salvgardării pădurilor și eleșteelor de „ploile acide" — cu timpul ei au devenit o componentă importantă a campaniei naționale împotriva cursei înarmărilor nucleare, a amplasării rachetelor „Pershing 11“ și de croazieră in R.F.G.Intr-adevăr, dacă unele teze și opinii privind „limitele creșterii" economice, precum și soluțiile preconizate de ecologiști n-au depășit încă faza dezbaterilor sau sint considerate chiar de autorii lor „o bază de discuții", partidul ca atare și-a dobindit reputație de „partid antinuclear". Evoluția de la pozițiile de protejare a naturii la cele in favoarea apărării păcii apare logică, firească, intrucit un conflict nuclear ar provoca distrugeri teribile și ireparabile naturii, ar duce la dispariția vieții, a biosferei, transformind întreaga planetă într-un deșert de cenușă radioactivă.

De aceea, se poate aprecia că escalada înarmărilor atomice este cel mai mare „dușman" deopotrivă al omului, ca și al mediului natural.Opoziția față de amplasarea rachetelor americane in țările Europei occidentale, și in primul rind in R.F.G., constituie astfel una din sursele succeselor electorale ale ..verzilor", pe această platformă politică re'grupin- du-se curente de cele mai diferite o- rientări, incepind cu apărătorii exclusivi ai mediului ambiant și pină la cei ce s-au desprins de stingă social- democrată, din cauza poziției inițiale
Evoluții semnificative 
la Congresul Partidului 
ecologist din R.F.G.

a unora din liderii P.S.D. în problema eurorachetelor.Tocmai in această problemă, in rindul P.S.D. a avut loc un proces de clarificare ce a dus la reconsiderarea poziției acestui partid, initial favorabilă deciziei N.A.T.O. (de amplasare a 572 rachete americane in cinci țări vest-europene ale alianței) pe vremea cind cancelar al R.F.G. era H. Schmidt, dar care acum se pronunță hotărit Împotriva acestei decizii.
„Rachetele trebuie să dis

pară înainte de a fi prea 
tîrziu** Intîlnindu-se, frecvent, în cadrul mișcărilor populare pentru pace cu soeial-democrații, ecologiștii și-au pus, in ultimul timp, problema relațiilor lor cu P.S.D. pe planul activității parlamentare. Intr-adevăr, așa cum arată realitățile, cele două mari partide — Uniunea creștin-democra- tă și Partidul social-democrat — nu au reușit in ultimele decenii să întrunească pe plan federal și adesea și pe plan regional majoritatea absolută a locurilor in parlament ; ele sint în permanență preocupate de găsirea unui partener pentru a putea forma un guvern de coaliție. De pildă, actualul guvern federal este, cum se știe, rezultatul unei coaliții a creștin-democraților cu liberal- democrații. In Bundestag, social-de- mocrații și ecologiștii ocupă băncile opoziției. In unele landuri, P.S.D. nu dispune decît de o majoritate relativă și existența guvernelor în aces

te rqgiuni depinde de sprijinul direct sau indirect al ecologiștilor. De pe acum s-au inregistrat unele avansuri in direcția „verzilor" din partea unor organizații regionale ale P.S.D.Problema alianțelor politice sau a strategiei politice a fost pe larg și viu disputată la Congresul Partidului ecologist de la Hamburg. O parte din delegați — așa-zișii „fundârhentâliști" — au insistat pentru ca partidul să-și mențină caracterul de mișcare extraparlamentară. „Fundamentaliștii" resping însăși ideea de partid politic in accepția sa tradițională, prevalîridu-se și de recentele scandaluri financiare, care au zguduit scena politică vest- germană și in care au fost implicați reprezentanți de frunte ai marilor partide. O altă parte — numiți kprag- matiști" — consideră că a sosit momentul ca „verzii" să-și asume sau să-și asigure responsabilități politice clare, preconizind cooperarea cu so- cial-democrații. Intre cele două grupuri nu există divergențe asupra orientărilor de principiu privind opoziția față de armele nucleare, necesitatea, dezarmării in Est și Vest, politica economică și socială. „Trebuie 
făcut totul, a spus deputatul in Bundestag Joshka Fischer, pentru ca ra
chetele -Pershing- să dispară de pe 
solul vest-german, înainte de a fi 
prea tirziu și de a participa, dacă 
este necesar, la o coaliție cu social- 
democrații". Ca o soluție de compromis, congresul a acordat organizațiilor locale și regionale libertatea de a decide eventualitatea unei colaborări cu P.S.D. Desigur, in mișcarea ecologistă continuă să fie susținute păreri diferite, dar însăși mișcarea ca. atare ilustrează, marea, diversitate a forțelor care, reprezen- țind concepții filozofice și politice din cele mai diverse, se pronunță pentru pace, împotriva războiului nuclear.tri momentul cind unii încearcă să acrediteze ideea destrămării mișcării pentru pace, ascensiunea Partidului ecologist, ecoul pe care acest partid il găsește in rindul opiniei publice vin să dezmintă asemenea aserțiuni.Depășind, ca importanță, cadrul specific al strategiei politice, unirea eforturilor, necesitatea unei cit mai largi participări a maselor populare la lupta pentru dezarmare și pace sint probleme de o deosebită insem- nătate și stringentă actualitate, aflate tocmai de aceea in atenția opiniei publice vest-germane, a unor formații politice și organizații obștești din R.F.G.

Petre STANCESCU

O vestimentație dominată de culorile vii ale Africii, jocurile in ritmuri de tam-tam a peste. 1 000 de dansatori și dansatoare au fost elementele caracteristice ale ceremoniei pitorești, desfășurate zilele trecute la Lome, capitala Republicii Togoleze. Și cdnținutul cîntecelor a fost adecvat momentului : elogiind ideea colaborării internaționale, melodiile scoteau in relief cerința unui dialog „Nord-Sud" eficient.In acest decor, 75 de miniștri sau ambasadori și-au pus semnătura pe documentul menit să reglementeze, pentru viitorii cinci ani. relațiile e- conomice dintre cele 10 state membre ale Comunității Economice Europene și cele 65 de țări din Africa, Caraibe și zona Pacificului, asociate Pieței comune. Pe de o parte, expo- nenții uneia dintre cele mai dezvoltate zone ale globului, iar pe de alta, reprezentanții unei bune părți a „lumii a treia", in care subdezvoltarea iși face din plin simțite efectele economice și sociale.A fost pusă astfel „pe rol" cea de-a III-a ediție a Convenției de la Lome, desfășurată pentru prima oară in 1975, tot in capitala Republicii Togoleze, și reinnoită in 1979. în cazul ratificării ei de statele semnatare, Convenția va intra in vigoare in luna februarie, anul viitor.
Pentru „cei 10" — esca

lada profiturilor, pentru „cei 
65" - a sărăciei. Documentul incorporează rezultatele negocierilor desfășurate de cele două grupuri de state timp de circa 14 luni. Debutind in octombrie anul trecut la Luxemburg, ele s-au desfășurat in mai multe runde la Bruxelles, apoi la Hamburg, din nou la Luxemburg și s-au încheiat, la Suva, capitala Insulelor Fiji. Negocierile nu au putut ocoli realitățile care s-au conturat în perioada de aplicare a celor două convenții anterioare, iar aceste realități au demonstrat că avantajele au fost în principal de partea Pieței comune. Balanța schimburilor dintre cei doi „parteneri" nu a încetat să se deterioreze, in detrimentul țărilor in curs de dezvoltare — menționa Agenția France Presse. Și, ceea ce este și mai grav, produsul național brut al acestor țări este in scădere. Prin menținerea acelorași condiții — se arată într-un document al Băncii Mondiale — venitul pe locuitor intr-o 

serie de țări africane va fi inferior în 1990 celui din 1970.Iată de ce chiar de la începutul negocierilor țările in curs de dezvoltare au cerut ca la elaborarea noii Convenții să se pornească de Ia cerința stabilirii unor relații echitabile. Faptul că situația țărilor in curs de dezvoltare s-a agravat — arăta ministrul de externe al Botswanei — reclamă cu prioritate relații noi cu statele din Piața comună.In convenție au fost, într-adevăr, prevăzute unele măsuri utile pe linia dezvoltării agriculturii, luptei
Ecouri la a lll-a ediție 

a Convenției 
de la Lome

împotriva secetei, a extinderii deșertului, dar — după cum arăta la ceremonia semnării Rabbie Namaliu, președintele in exercițiu al celor 65 de țări in curs de dezvoltare — nici noul document nu a reglementat „problemele-cheie" ale acestor țări.
Foarfecă prețurilor in ac

țiune Aceste probleme au răzbătut cu putere de-a lungul întregului proces de negociere. încă de la început, țările in curs de dezvoltare s-au pronunțat cu insistență pentru eliminarea discrepantelor dintre prețurile materiilor prime exportate și cele ale produselor finite, importate. Pentru că- „foarfecă" tot mai accentuată a prețurilor a constituit unul din principalii generatori ai deteriorării balanței schimburilor, ai înrăutățirii situației economice a țărilor in curs de dezvoltare. Ministrul jamaican al afacerilor externe a exemplificat semnificativ urmările acestei situații : pentru achiziționarea unui tractor din Piața comună, un cumpărător din „lumea a treia" are nevoie, în prezent, de o sumă echivalind cu 154 de tone de zahăr, față de numai 11 tone cu un deceniu în urmă. Dar în fața cererii de a se institui prețuri echitabile materiilor prime, statele din C..E.E. au dovedit aceeași lipsă de receptivitate care a contribuit, de-a lungul anilor, la adincirea decalajelor economice.O altă „probiemă-cheie" este aceea privind cererea țărilor în curs de 

dezvoltare de a li se acorda o asistență financiară mai eficientă pentru dezvoltarea economico-socială. Convenția prevede o anumită creștere a sumei destinate finanțării cooperării in următorii cinci ani. Ea nu satisface insă nici pe departe cerințele țărilor sărace. In condițiile marcate de rata inaltă a inflației — au arătat reprezentanții acestor țări — oferta C.E.E. nu garantează nici măcar menținerea, in termeni reali, a valorii angajamentelor din convenția precedentă. Or, in perioada de aplicare a acestei convenții, povara datoriilor externe ale țărilor respective, inclusiv față de Piața comună, a crescut enorm, ajungind la 70 de miliarde de dolari și constituind o frină tot mai puternică în calea dezvoltării.
Suveranitatea nu poate 

constitui obiect de tranzac- 
țjg. La ceremonia de la Lome, președintele consiliului ministerial al Pieței comune, Ter Barry (Irlanda), s-a plins de „lipsa de receptivitate" a țărilor în curs de dezvoltare față de propunerea C.E.E. de a se introduce in convenție o prevedere privind „instituirea unui dialog permanent referitor la politicile de dezvoltare" ale acestor țări, propunere respinsă de la bun început. Și nu fără temei. Reprezentanții țărilor in curs de dezvoltare au calificat-o, potrivit agenției A.N.S.A.. ca o „tentativă de limitare a prerogativelor suverane" ale oricărui stat. Sint incă prea proaspete in memorie practicile din trecut care au dus in multe din aceste țări la orientarea economiilor exclusiv potrivit cerințelor metropolelor. Și nu se poate uita că aceasta este una din cauzele majore ale marilor dificultăți pe care țările in curs de dezvoltare le au de biruit pe calea lichidării subdezvoltării. Tocmai de aceea, dincolo de caracterul lor protocolar, pitoreștile ceremonii sub semnul cărora și-a început existența a III-a ediție a Convenției de la Lomâ au dat, in același timp, expresie voinței țărilor in curs de dezvoltare de a-și elabora de sine stătătoare linia politică, de a stabili, potrivit' propriilor ihterese, prioritățile pe calea ce duce spre progresul economico-social.

Al. CAMPEANU

Piața comună 
fără bugetSTRASBOURG 14 (Agerpres). — Parlamentul vest-european, întrunit in sesiune la Strasbourg, a examinat, timp de trei zile, proiectul de buget comunitar pe anul financiar 1985, în forma prezentată de miniștrii de resort ai „celor zecef*.După cum relevă agenția France Presse, la sfirșitul dezbaterilor, deputății au respins proiectul de buget, pe care il consideră insuficient, în proiectul de buget se prevede suma de 26.1 miliarde unități de cont C.E.E. (o unitate de conț este egală -cu 0.70 dolari), in timp ce parlamentul a avansat o sumă mai mare — de 29 miliarde unități de cont.Respingerea proiectului de buget deschide o nouă criză instituțională, care riscă să paralizeze Piața comună și să compromită lărgirea acesteia. prin primirea, in perspectivă, a țărilor iberice — se apreciază in cercurile comunitare din Bruxelles, citate de A.F.P. Ca și in 1980,. votul deputaților lasă comunitatea „celor zece" fără buget pe 1985, pentru a doua oară in istoria sa.

Agenda 
energeticaBELGRAD. —• Doi ingineri iugoslavi au realizat prototipul unei mi- crohidrocentrale... portabile, pentru utilizarea potențialului energetic al unor mici cursuri de apă. Instalația, cintărind intre 100—120 kg și avind mărimea unui frigider standard, iși va putea găsi o largă întrebuințare, costul ei puțind fi, recuperat in numai cinci ani de funcționare.BENING. — Cele cinci sonde forate in bazinul Mării Yingge, in vecinătatea estuarului Fluviului Perlelor, indică existenta unor rezerve promițătoare de gaze naturale, anunță agenția China Noua. Două dintre cele cinci sonde furnizează zilnic in medie 1.2 și, respectiv, 1.8 milioane metri cubi de gaze naturale.OSLO. — Rezervele de țiței ale Norvegiei din zona Statfjord. din platoul său continental, sint evaluate la 430 milioane tone, iar cele de gaze la 80 miliarde metri cubi. Exporturile de petrol brut și de gaze ale Norvegiei au crescut cu 21 la sută, ajungind în primele nouă luni ale anului în curs la 6,4 miliarde dolari, de la 5,3 miliarde dolari in același interval al anului trecut. Ele au reprezentat 50 la sută din valoarea totală a exporturilor norvegiene. Pe de altă parte, s-a anunțat că guvernul norvegian a hotărit ca responsabilitatea explorării și exploatării resurselor zăcămîritului Statfjord să fie preluată de Ia firma „Mobil" de către compania națională a petrolului „Statoil", la o dată ce va fi convenită ulterior.
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