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Cuvîntareu tovarășului

Gustav Husak
Stimate tovarășe Ceaușescu,

Stimați prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,

Ne face o deosebită plăcere că.
Împreună cu oamenii muncii ai orașului Praga, putem să salutăm, la
acest miting al prieteniei românocehoslovace, in numele Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, Guvernului Republicii
Socialiste Cehoslovace și întregului
popor cehoslovac, delegația de partid
și de stat a Republicii Socialiste
România, care se află în aceste zile
în vizită oficială de prietenie în țara
noastră. Salutăm în mod deosebit de
călduros prezența în mijlocul nostru
a secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, conducătorul po
porului român și activist de seamă
al mișcării comuniste și muncitorești
internaționale. (Aplauze puternice),
în aceste zile de mai sărbătorim îm
plinirea a 60 de ani de la crearea
ambelor noastre partide comuniste.
Comuniștii s-au aflat, atît în Ceho
slovacia, cît și în România, în fruntea

In timpul semnării Declarației comune

Ceremonia
semnării
Declarației
comune
Joi dimineața, după încheierea
convorbirilor
oficiale.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gusțav Husak, se
cretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, au semnat, in
cadrul unei ceremonii desfășurate la
Hradul din Praga, „Declarația comu
nă privind dezvoltarea în continuare
a prieteniei frățești și a .colaborării
multilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă" și „Acordulprogram privind direcțiile de bază
ale dezvoltării colaborării economice
și tehnico-științifice pe termen lung
dintre Republica Socialistă România
și Republica Socialistă Cehoslovacă".
La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului. Ion Pățan, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. viceprim-ministru, Petru
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe. Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. primsecretar al Comitetului județean
Dolj al P.C.R.. Ionel Diaconescu,

luptei victorioase a popoarelor noas
tre împotriva dominației fasciste și
înfăptuirea revoluției socialiste. As
tăzi, partidele noastre își îndeplinesc
rolul de avangardă ca forțe conducă
toare încercate ale popoarelor ambe
lor țări în construirea societății so
cialiste dezvoltate.
Vizita oaspeților români în Ceho
slovacia are loc în perioada unor ani
versări importante din istoria popoa
relor ambelor noastre țări, a luptei
lor pentru eliberare națională și
socială. în urmă cu cîteva zile, am
sărbătorit a 36-a aniversare a desăvirșirii luptei de eliberare națională
a poporului nostru și eliberarea Ceho
slovaciei de către armata sovietică,
eveniment care reprezintă, în același
timp, a 36-a aniversare a încheierii
războiului mondial in Europa. Ne
vom aminti întotdeauna cu adîncă
recunoștință de eroii sovietici care
și-au dat viața în lupta pentru elibe
rarea Cehoslovaciei. în lupta pentru
libertatea noastră națională și de stat
și-au jertfit viața mulți patrioți cehi
și slovaci. Cu adincă recunoștință
păstrăm, de asemenea, amintirea

(Continuare in pag. a IlI-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Husak,
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă mulțumesc din toată
inima pentru frumoasele cuvinte
adresate partidului și poporului
român, pentru, manifestările de caldă
prietenie cu care ne înconjurați.
Sintem bucuroși să ne intîlnim cu
dumneavoastră. in cadrul acestui
mare miting al prieteniei, solidari
tății și colaborării dintre partidele,
popoarele și țările noastre. Doresc să
folosesc acest prilej pentru a vă
adresa dumneavoastră. întregului
popor cehoslovac un cald salut și un
mesaj de prietenie frățească din
partea comuniștilor, a oamenilor
muncii din patria noastră. (Aplauze
puternice).
Adresăm, de asemenea, un cordial
salut tovărășesc comuniștilor. Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, se
cretarului general al Comitetului
Central și președintelui Republicii
Socialiste Cehoslovace, tovarășul
Gustav Husak, conducătorul poporu
lui cehoslovac, militant de seamă al
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. (Aplauze puternice).
într-adevăr, se poate spune că
■■ ..........

.y.

această vizită a prilejuit o puternică
manifestare a prieteniei și colaborării
româno-cehoslovace, a bunelor le
gături, cu vechi și bogate tradiții, ce
unesc țările și popoarele noastre.
Aceste legături s-au format și s-au
dezvoltat in lupta comună pentru
libertate și independență națională,
împotriva dominației și asupririi
străine, pentru dreptate socială, pro
gres și o viață mai bună. Un mo
ment important care a pecetluit trai
nic această prietenie l-a constituit
lupta comună Împotriva fascismului,
singele vărsat de ostașii români, ală
turi de cei ai armatei sovietice, de
patrioții și antifasciștii cehi și slovaci,
pentru eliberarea Cehoslovaciei de
sub dominația hitleristă, pentru vic
toria asupra fascismului. în anii con
strucției noii orinduiri in țările noas
tre, relațiile româno-cehoslovace s-au
ridicat pe o treaptă mai inaltă, Înte
meiate trainic pe stimă și respect re
ciproc, pe deplină egalitate, pe nea
mestec in treburile interne și Întra
jutorare tovărășească. Factorul esen
țial care a stat și stă la baza dez
voltării acestor relații este prietenia
(Continuare în pag. a IlI-a)
-------------------------------------------------- ---- ----------

DECLARAȚIE COMUNĂ

IA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

privind dezvoltarea în continuare a prieteniei frățești și a colaborării
multilaterale dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia,
dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă

Astăzi sosește in țara noastră

Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, Republica Socialistă
România și Republica Socialistă Cehoslovacă,
pornind de la rezultatele intilnirii dintre dele
gația de partid și de stat a Republicii Socialiste
România, condusă de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și delegația de partid și de stat a Republicii So
cialiste Cehoslovace, condusă de secretarul ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele Republicii
Socialiste Cehoslovace, tovarășul Gustav Husak,
în zilele de 19—21 mai 1981, Ia Praga.
călăuzindu-se după hotăririle Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist Român și Con
gresului al XVI-lea al Partidului Comunist din
Cehoslovacia,
dînd o inaltă apreciere prieteniei fră
țești, tradiționale, întăririi permanente a cola
borării bilaterale dintre cele două partide co
muniste, state și popoare, in concordanță cu
Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală intre Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, semnat in ziua
de 16 august 1968, și cu Declarația privind apro
fundarea prieteniei și dezvoltarea colaborării
frățești dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Re

publica Socialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă din 24 iunie 1977,
ferm convinse că extinderea continuă și
aprofundarea relațiilor dintre cele două partide
și state, pe baza principiilor marxism-lgninismului și solidarității internaționale, independenței
și suveranității naționale, egalității in drepturi,
neamestecului in treburile interne, avantajului
reciproc și intrajutorării prietenești, corespund
intereselor vitale ale popoarelor român și ceho
slovac. contribuie la întărirea socialismului, a
unității țărilor socialiste, la promovarea cauzei
destinderii, dezvoltării colaborării între popoare
și întărirea păcii in lume,
hotărite să extindă și să aprofundeze In con
tinuare colaborarea bilaterală și multilaterală
cu celelalte state participante Ia Tratatul de la
Varșovia și C.A.E.R.,
decise să îhtărească șl să dezvolte prietenia
și colaborarea cu celelalte țări socialiste, pre
cum și cu țările in curs de dezvoltare și cu toate
statele indiferent de orinduire socială, pe o
bază reciproc avantajoasă.
animate de voința fermă de a acționa împreu
nă cu toate statele iubitoare de pace, cu for
țele progresiste și democratice pentru reduce
rea încordării internaționale, de a continua ac
tiv politica de pace, securitate și destindere,
pentru limitarea și oprirea cursei înarmărilor.

•

înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru dezvoltarea colaborării
pe baza egalității și a avantajului reciproc in
Europa și in lume,
sprijinind în mod consecvent lupta popoarelor
împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, rasismului și apartheidului, pen
tru libertate, independență și progres social,
reafirmind voința de a contribui ia întărirea
ordinii de drept internațional, pe baza princi
piilor și țelurilor Cartei O.N.U.,
in urma convorbirilor dintre secretarul general
al Partidului Comunist; Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
și secretarul general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace, Gustav
Husak,

DECLARA :
I
Relațiile româno-cehoslovace de prietenie și
colaborare se dezvoltă cu succes în toate dome
niile, pe baza principiilor marxism-leninismului
și internaționalismului proletar, independenței,
deplinei egalități in drepturi, neamestecului in
treburile interne, încrederii șl respectului re(Continuare în pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

GUSTAV HUSAK

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

(Continuare in pag. a II-a)
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președintele Republicii Ghana,
dr. Hilla limann
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, președintele Republicii Ghana, dr. Hilla Limann,
efectueazâ o vizitâ oficială de prietenie in țara noastră.

Președintele Ghanei,
dr. Hilla Limann. s-a
născut in anul 1934 în
localitatea Gwollu, din
nordul țării. A urmat
cursurile colegiului gu
vernamental de pedago
gie ; devenit învățător,
ocupă și funcția de con
silier de district. Studiile
universitare și le com
pletează în Marea Britanie, unde, in anul
1960, obține diploma in
științe economice la
„London School of Eco
nomics". în 1962, după
studii făcute la Sorbona. primește „înalta di
plomă de specialist în
limba franceză". Ur
mează, în continuare,
cursurile postuniversita
re ale Facultății de drept
și științe economice a
Universității din Paris,
în 1965 obține titlul de
doctor în științe politi
ce și drept constituțio
nal. Concomitent cu
studiile în Franța, se
înscrie și la cursurile
fără frecvență ale Fa
cultății de istorie a Uni
versității din Londra, obținînd diplo
ma de onoare.
încă din anii '50, dr. Hilla Limann
aderă la Partidul Congresul Po
porului (C.U.P.), condus de dr. Kwame Nkrumah, primul președinte. al
Ghanei independente. Cariera' sa po
litică incepe insă în 1952. cind este
ales consilier al regiunii Tumu, de
venind. peste numai un an. pre
ședintele consiliului regional. în
1954 este ales în parlament. După ce.
în 1957, Ghana își cîștigă independen
ța. dr. Hilla Limann desfășoară o vie
activitate în diplomație.. El a făcut
parte din comisia care a redactat
proiectul Constituției Ghanei, adop
tată in 1969.
Partidul Național al Poporului —
al cărui lider a fost ales dr. Hilla Li
mann — este continuatorul declarat
al Partidului Congresul Poporului.
La 24 septembrie 1979, in urma ale
gerilor prezidențiale, dr. Hilla Limann
devine președinte al Republicii Gha
na.
în anii care au urmat proclamării
independenței politice, Republica
Ghana s-a angajat ferm pe calea dez
voltării și afirmării sale de sine stă
tătoare. Eforturile susținute în valo
rificarea resurselor naționale în in
teresul țării și al poporului au per
mis obținerea de succese pe calea

edificării unei economii independen
te, întreaga țară cunoaște astăzi pre
faceri înnoitoare. Sint vizibile roa
dele muncii creatoare a unui popor
hotărît să depășească starea de sub
dezvoltare, să muncească susținut
pentru propășirea economică și so
cială, pentru apărarea și consolidarea
suveranității sale.
Pe plan extern. Republica Ghana
promovează o politică de prietenie și
colaborare cu toate statele lumii, de
nealiniere, numărindu-se printre
sprijinitorii activi ai luptei de elibe
rare națională, pentru independența
deplină a popoarelor Africii, pentru
pace și securitate internațională.
Avind idealuri și obiective comune
de dezvoltare și afirmare indepen
dentă. animate de dorința salvgardă
rii destinderii și păcii, promovării
largi și echitabile a cooperării inter
naționale — Republica Socialistă
România și Republica Ghana au sta
tornicit și dezvoltat raporturi de prie
tenie și colaborare, fundamentate pe
principiile respectării independenței
și suveranității naționale, egalității
in drepturi, avantajului reciproc,
neamestecului în treburile interne,
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța.
(Continuare in pag. a Vl-a)

Astăzi, in jurul orei 12, posturile de radio și televiziune vor trans
mite direct ceremonia sosirii președintelui Republicii Ghana, dr. Hilla
Limann, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, va face o vizită oficială de prietenie
in (ara noastră.
Un călduros rămas bun la plecarea spre patrie

Pe aeroportul Otopeni, la sosirea in Capitală

i
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CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

încheierea convorbirilor oficiale
La Praga s-au încheiat, joi, 21 mai,
convorbirile oficiale între delegația
români de partid și de stat, condusa
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și delegația ceho
slovacă de partid și de stat, condusă
de tovarășul Gustav Husak, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav -Husak și-au exprimat satisfacțîafață de caracterul fructuosul
Jt» «•••
■ ■ „smbrtțseb ei *

convorbirilor purtate, față de înțele
gerile la care s-a ajuns cu acest pri
lej, afirmindu-și convingerea că, pe
baza lor, se va realiza o conlucrare
tot mai strînsă intre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, se va dezvolta tot mai
intens colaborarea dintre România și
Cehoslovacia, pe plan politic, eco
nomie, tehnico-științific, cultural, în
alte domenii de activitate, precum
și pe arena mondială, se vor întări
și mai mult prietenia și solidarita
tea dintFe pepoarele noastre.
Cei doi conducători de partid și -de -

stat au apreciat că amplificarea con
tinuă a bunelor relații dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre
România Și Cehoslovacia servește
operei de edificare a noii orinduiri
in cele două țări, este în folosul am
belor popoare, contribuie la crește
rea prestigiului și influentei socia
lismului in lume, la cauza păcii,
securității și eolaborării în Europa
și în lume.
Convorbirile au decurs într-o
atmosferă de ealdă prietenie, de
ț^dmlițațe și înțelegere reciprocă.

COMUNICAT

privind vizita oficială de prietenie a delegației
de partid și de stat a Republicii Socialiste România
în Republica Socialistă Cehoslovacă
O delegație de partid și de stat a
Republicii Socialiste România, con
dusă de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, in zilele
de 19—21 mai 1981, la invitația se
cretarului general al Comitetului
Central al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, președintele Republicii
Socialiste
Cehoslovace,
Gustav
Husak, a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia și
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace.
Delegația de partid șl de stat a
Republicii Socialiste România a de
pus o coroană de flori la Mormîntul luptătorului necunoscut și o jerbă
de flori la Mormîntul lui Element
Goțtwald de pe colina Zizkov.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
membrii delegației române de partid
și de stat au vizitat Uzina de ele
mente de automatizare industrială
Praha Kosire, cooperativa agricolă
unică Jasenice și alte obiective eco
nomice și social-culturale din capi
tala Republicii Socialiste Cehoslovace.
Delegația română a avut intîlniri
ți convorbiri cu activiști de partid,
de stat și obștești, cu reprezentanți
ai clasei muncitoare, țărănimii coo
peratiste și oamenilor muncii din
Republica Socialistă Cehoslovacă. A
luat cunoștință de succesele pe care
poporul cehoslovac le-a obținut in
construcția societății socialiste dez
voltată și de activitatea organelor de
partid și de stat și a organizațiilor
obștești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
membrii delegației de partid și de
stat a Republicii Socialiste România
au fost Intlmpinați pretutindeni cu
deosebită cordialitate și ospitalitate,
ceea ce reprezintă o expresie a sti
mei reciproce și a prieteniei dintre
popoarele celor două țări.
Mitingul prieteniei româno-eehoslovace de la Palatul culturii din
Praga, unde conducătorii celor două
delegații de partid și de stat, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak, au rostit cuvîntări, a consti
tuit o manifestare a prieteniei fră
țești și voinței comune de a dezvolta
și aprofunda continuu colaborarea
multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă și conlucrarea în
viața internațională, spre binele po
poarelor român și cehoslovac, tn in
teresul cauzei socialismului, al secu
rității, păcii și cooperării internațio
nale.
In cursul vizitei, Intre tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat într-o
atmosferă cordială, de încredere, pri
etenie, înțelegere și stimă reciprocă.
La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului. Ion Pățan, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru. Petru
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe, Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al G.C. al P.C.R., primsecretar al Comitetului județean Dolj
al P.C.R., Ionel Diaconescu. amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Socialiste România în
Republica Socialistă Cehoslovacă.
Din partea cehoslovacă — tova
rășii Lubomir Strougal. membru al
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Guvernului
R. S. Cehoslovace. Milos Jakes,
membru al Prezidiului, secretar al
C.C. al P.C, din Cehoslovacia, Rudolf
Rohlicek, membru al C.C. al P.C.C.,
vicepreședinte al Guvernului R. S.
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek,
membru al C.C. al P.C.C., ministrul
afacerilor externe, Vratislav Vajnar,
membru al C.C. al P.C.C., șeful Se
cretariatului secretarului general al
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Lumir
Hanak, ambasador extraordinar și
plenipotențiar al R. S. Cehoslovace
în Republica Socialistă România.
In cadrul convorbirilor, cele două
delegații de partid și de stat s-au in
format reciproc despre îndeplinirea
hatăririlor Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român și ale
Congresului al XVI-lea al Partidului
Comunist din Cehoslovacia. S-a dat
o înaltă apreciere succeselor însem
nate pe care popoarele român și
cehoslovac le obțin, sub conducerea
partidelor lor comuniste, In construi
rea societății socialiste multilateral
dezvoltate în țările lor.
In cursul convorbirilor au fost exa
minate relațiile bilaterale românocehoslovace și direcțiile principale
ale dezvoltării in continuare a prie
teniei și colaborării multilaterale
dintre cele două partide, state și po
poare frățești.
S-a efectuat un schimb de păreri
cu privire la problemele majore ac

tuale ale vieții internaționale șl ale
mișcării comuniste și muncitorești
internaționale.
La încheierea convorbirilor, tovară
șul Njcolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Gustav Husak,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, au semnat De
clarația comună privind dezvoltarea
în continuare a prieteniei frățești și
a colaborării multilaterale dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, din
tre Republica Socialistă România și
Republica Socialistă Cehoslovacă și
Acordul-program privind direcțiile
principale ale dezvoltării colaborării
economice și tehnico-științifice pe
termen lung Intre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă
■Cehoslovacă.
în timpul vizitei a mai fost semnat
Acordul privind schimburile de măr
furi și plățile între Republica Socia
listă România și Republica Socialistă
Cehoslovacă pe perioada 1981—1905,
Conducătorii delegațiilor de partid
și de stat română și cehoslovacă
și-au exprimat satisfacția față de re
zultatele vizitei și convorbirilor, care
s-au desfășurat într-un spirit tovă
rășesc, cordial și prietenesc și care
au confirmat unitatea principială de
păreri in majoritatea problemelor
discutate. Ei și-au exprimat convin
gerea că noua intîlnire dintre con
ducătorii de partid și de stat al ce
lor două țări, documentele semnate
și Înțelegerile convenite vor repre
zenta un nou impuls pentru întărirea
prieteniei și dezvoltarea colaborării
frățești dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din
Cehoslovacia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă
Cehoslovacă, in interesul întăririi
unității, coeziunii și colaborării țări
lor socialiste și al mișcării comuniste
și muncitorești internaționale, al asi
gurării păcii și progresului social in
lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a invitat o dele
gație de partid și de stat, condusă de
tovarășul Gustav Husak, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste
Cehoslovace, să efectueze o vizită
oficială de prietenie în Republica
Socialistă România.
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.
Praga, 21 mai 1981

Sosirea în Capitală
Delegația română de partid și de
stat condusă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, s-a
reîntors, joi după-amiază, in Capi
tală, după vizita oficială de priete
nie întreprinsă in Republica Socia
listă Cehoslovacă, la invitația tova
rășului Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia,
președintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, a Comitetului Central al
Partidului Comunist! din Cehoslova
cia și a Guvernului Republicii Soeiăliste Cehoslovace.
Din delegație au făcut parte to
varășii Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C,
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Ion Pățan, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul aprovizionării
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, președinte
le părții române în Comisia mixtă
guvernamentală rornâno-cehoslovacă
de colaborare economică și tehnicoștiințifică, Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat,
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Poliție Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al JP.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Dolj al
P.C.R., Ionel Diaconescu, ambasado
rul țării noastre la Praga.
La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost intîmpinat de to
varășa Elena Ceaușescu, de tovarășii
Hie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu,
Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Ion
Comun, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas,
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, Leonte

Răutu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec,
Emilian Dobrescu, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Con
stantin Olteanu, Ion Ursu, Richard
Winter, precum și de membri ai C.C.
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații de masă
• și obștești, reprezentanți ai vieții
noastre științifice și culturale.
Erau prezenți Vladimir Vaclavik,
însărcinatul cu afaceri ad-interim al
Cehoslovaciei la București, și mem
bri ai ambasadei.
Aeroportul Otopeni, unde s-a des
fășurat eeremonia sosirii, era împo
dobit cu drapelele partidului și sta
tului nostru, care încadrau portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Aici erau prezenți numeroși bucureșteni, care au făcut conducătoru
lui iubit al partidului șț statului nos
tru o caldă și entuziastă primire. Reafirmindu-și sentimentele de dragos
te, profundă stimă și recunoștință
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu
pentru activitatea neobosită pe care
o consacră bunăstării poporului ro
mân, creșterii prestigiului României
socialiste în viața internațională, cei
prezenți aclamau cu Însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“. Ei au dat, astfel, ex
presie aprobării depline și satisfac
ției eu care întreaga națiune salută
rezultatele rodnice ale noului dialog
la nivel inalt româno-cehoslovac,
convingerii că acesta va contribui la
dezvoltarea și mai puternică a
eolaborării și prieteniei dintre țări
le. partidele și popoarele noastre, in
folosul și spre binele lor, al cauzei
generale a socialismului și păcii,
Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu buchete
de flori.
Secretarul general al partidului,
președintele Republicii, a răspuns cu
prietenie manifestărilor călduroase,
însuflețite ale locuitorilor Capitalei
aflațl pe aeroport.

Plecarea din Praga
De la mitingul prieteniei cehoslovaco-române, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, insoțit de tovarășul
Gustav Husak, se îndreaptă, în ma
șina prezidențială escortată de motocicliști, spre aeroportul internațio
nal Ruzyne, pregătit pentru ceremo
nia plecării spre patrie a delegației
române de partid și de stat.
Pe o mare pancartă de pe frontis
piciul aerogării este înscrisă, în
limbile română și cehă, urarea „La
revedere, dragi tovarăși".
Pe aeroport se află, pentru a sa
luta, la plecare, pe solii poporului
rorr^n, tovarășii Vasil Bilak, Peter
Colotka, Vaclav Hula, Milos Jakes,
Antonin Kapek, Josef Korcak, Lu
bomir Strougal, membri ai Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
Josef Havlin și Jindrich Polednik,
secretari ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, membri ai C.C. al P.C.C., ai
guvernului, ai Frontului Național,
organizațiilor de masă și obștești,
precum și numeroși oameni ai mun
cii din Praga.
Sosirea tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Gustav Husak este sa
lutată cu aplauze îndelungate.
Fanfara militară intonează Imnu
rile de stat ale celor două țări, in

timp ce, în semn de salut, se trag 21
de salve de artilerie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu Ișl ia
un cald rămas bun de la membrii
conducerii de partid și de stat ceho
slovace, răspunde cu prietenie mani
festărilor prietenești ale celor pre
zenți pe aeroport.
Secretarul general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, tovară
șul Gustav Husak, își ia rămas bun
de la membrii delegației române de
partid și de stat.
Un grup de șoimi ai patriei și pio
nieri români, precum și pionieri
cehoslovaci oferă celor doi conducă
tori de partid și de stat buchete mari
de garoafe roșii.
La scara avionului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu iși ia un călduros
rămas bun de la tovarășul Gustav
Husak. Cei doi conducători de partid
și de stat își string cu căldură mîinile, se îmbrățișează.
La ora 13, ora locală, aeronava
prezidențială decolează, îndreptîndu-se spre patrie, fiind escortată, in
spațiul aerian cehoslovac, de o for
mație de avioane ale Armatei popu
lare cehoslovace.

Ceremonia semnării Declarației comune
(Urmare din pag. I)
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in R. S. Cehoslovacă.
Au participat tovarășii Lubomir
Strougal, membru al Prezidiului C.C.
al P. C. din Cehoslovacia, președin
tele Guvernului R. S. Cehoslovace,
Milos Jakes, membru al Prezidiului,
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Rudolf Rohlicek, membru
al C.C. al P.C.C., vicepreședinte al
Guvernului R. S. Cehoslovace, Bo
huslav Chnoupek, membru al C.C.
al P.C.C., ministrul afacerilor exter
ne, Vratislav Vajnar, membru al
C.C. al P.C.C., șeful Secretariatului
secretarului general al C.C. al P.C.

din Cehoslovacia, Lumir Hanak, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. S. Cehoslovace in Repu
blica Socialistă România.
După semnarea declarației, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak s-aq felicitat călduros, și-au
strins îndelung miinile, s-au Îmbră
țișat.

★

In cadrul aceleiași ceremonii, to
varășii Ion Pățan, viceprim-ministru
al Guvernului român, și Rudolf Ro
hlicek, vicepreședinte al Guvernului
R. S. Cehoslovace, au semnat „Acor
dul privind schimbul de mărfuri și
plățile pe perioada 1981—1985 între
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă".

în marea Sală a congreselor
de la Palatul culturii din Praga
s-a desfășurat ieri

Mitingul prieteniei
româno - cehoslovace
Vltima zi. a vizitei oficiale în
Republica Socialistă. Cehoslovacă
a delegației române de partid și
de stat, condusă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, a înscris în pro
gram. un moment cu profunde
semnificații pentru raporturile de
strînsă prietenie și rodnică cola
borare ce unesc țările noastre so
cialiste, cele două partide și po
poare — mitingul prieteniei româno-cehoslovace, organizat de
Comitetul orășenesc Praga al P.C.
din Cehoslovacia și Comitetul orășenesc al Frontului Național.
Mitingul s-a desfășurat in Sala
congreselor a noului Palat al cul
turii, împodobit sărbătorește cu
steaguri roșii, cu drapelele de
stat ale României șl Cehoslova
ciei,
La intrarea în sală — aceeași
atmosferă prietenească, sărbăto
rească ce a caracterizat intreaga vizită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, a delegației române de
partid și de stat in Cehoslovacia
socialistă. Cei aproape trei mii de
participant la miting, oameni ai
muncii din importante unități economice și instituții ale Capita
lei cehoslovace, activiști de partid
și de stat, salută cu aplauze apa
riția în prezidiu a tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Gustav Hu
sak.
în prezidiu au luat loc, de ase
menea, membrii delegației româ
ne de partid șt de stat —- tovară
șii Gheorghe Oprea, Ion Pățan,
Petru Enache, Ștefan Andrei, Miu
Dobrescu, precum și Ionel Diaco
nescu, ambasadorul României la
Praga.
Se aflau, de asemenea, în pre
zidiu tovarășii Vasil Bilak, Pe
ter Colotka, Vaclav Hula, Anto
nin Kapek, Milos Jakes, Josef
Korcak, Lubomir Strougal, mem
bri ai Prezidiului C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, Josef Havlin și Jin
drich Polednik, secretari ai C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, membri
ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
ai guvernului, ai Frontului Na
tional, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, ai unor
mari colective muncitorești din
Praga.

Sala este împodobită ca pentru
marile evenimente. Fundalul sce
nei este dominat de drapelele de
stat ale eelor două țări prietene
și de urarea scrisă in limbile ro
mână și cehă „Trăiască priete
nia și colaborarea dintre Partidul
Comunist din Cehoslovacia și
Partidul Comunist Român, dintre
Republica Socialistă Cehoslovacă
și Republica Socialistă Româ
nia !“
In deschiderea mitingului se
intonează imnurile de stat ale
României și Cehoslovaciei.
In numele locuitorilor capitalei
cehoslovace, tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Gustav Husak,
membrii delegației române de
partid și de stat, persoanele ofi
ciale ale țării-gazdă sînt salutați
de tovarășul Antonin Kapek,
membru al Prezidiului C.C. al
P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar al Comitetului orășenesc
Praga al P.C.C,
în aplauzele asistenței, ia cuvîntul tovarășul Gustav Husak,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist
din Cehoslovacia, președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace.
Apoi se adresează secretarului
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, rugămintea să
ia cuvîntul.
Participanții la miting întimpină pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu vii și îndelungi aplauze.
Cuvîntările eelor doi conducă
tori de partid și de stat au fost
urmărite cu deosebită atenție și
subliniate în repetate rînduri de
aplauze prelungite.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Gustav Husak își string cu căldu
ră miinile. Cei prezenți, în pi
cioare, își exprimă, prin puterni
ce aplauze, deplina satisfacție
pentru vizita în Republica Socia
listă Cehoslovacă a delegației
române de partid și de stat, pen
tru rezultatele rodnice ale noului
dialog româno-cehoslovac la nivel
înalt.
Posturile de radio și televiziune
din Praga au transmis direct mi
tingul prieteniei româno-cehoslovaee.

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
PRAGA

Părăsind teritoriul Cehoslovaciei prietene, doresc să vă exprim, încă o
dată, călduroase mulțumiri pentru primirea tovărășească și ospitalitatea de
care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în țara dumneavoastră. *
îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate împreună
și înțelegerile la care am ajuns vor da un nou și puternic impuls bunelor
relații de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România șl Re
publica Socialistă Cehoslovacă, dintre Partidul Comunist Român și Partidul
Comunist din Cehoslovacia, in interesul popoarelor țărilor noastre, al cauzei
generale a socialismului, colaborării și păcii în lume.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră personal, comu
niștilor și întregului popor al Cehoslovaciei prietene cordiale urări de sănă
tate și fericire, de noi succese pe calea socialismului, bunăstării și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
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MARELE MITING Al PRIETENIEI ROMÂNO-CEHOSLOVACE
CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOL A E CEAUȘESCU

CU VlNTA REA TO VA RĂȘUL UI
GUSTA V HUSAK
(Urmare din pag. I)

soldaților români care au participat la eli
berarea țării noastre. Singele vărsat in co
mun a pecetluit prietenia popoarelor noas
tre, a întărit hotărî rea de a colabora umăr
la umăr în înfăptuirea prefacerilor revolu
ționare in țările noastre.
Stimate tovarășe și stimați tovarăși.

Poporul cehoslovac dă o înaltă apreciere
rezultatelor muncii pline de abnegație a
poporului român în înfăptuirea liniei Congreșului al XII-lea al partidului de construire a societății socialiste dezvoltate.
Sub conducerea partidului, a Comitetului
său Central, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, România
s-a transformat dintr-o țară agra
ră înapoiată intr-un stat socialist
dezvoltat.
Se dezvoltă rapid economia,
cresc producția industrială șl agricolă și nivelul cultural-educativ
al poporului. Poporul României
socialiste se poate mindri cu adevărat de rezultatele muncii sale.
Republica Socialistă România, in
calitate de membru al Tratatului
de la Varșovia și C.A.E.R., des
fășoară o strinsă colaborare cu
țările comunității socialiste, parti
cipă la eforturile comune depuse
In lupta pentru pace și progres
în lume. Am aflat cu sinceră
bucurie că în aceste zile a intrat
în familia cosmonauților țărilor
socialiste frățești și primul cetă
țean al Republicii Socialiste
România. Vă adresăm sincere fe
licitări pentru acest succes, care
constituie un nou rezultat concret
al colaborării fructuoase dintre
țările socialiste și al ajutorului
frățesc al U.R.S.S. și intr-un ast
fel de domeniu important cum
este cercetarea Cosmosului,
aplauze).

tre cele două țări, prin folosirea unor teh
nologii noi, avansate și a unor noi cuceriri
științifice.
O importanță crescindă pentru dezvolta
rea relațiilor economice cehoslovaco-române, în condițiile deosebite ale situației ac
tuale existente în lume, o are adincirea co
laborării țărilor socialiste in cadrul C.A.E.R.
Rezultatele acestei colaborări demonstrează
în mod convingător că diviziunea interna
țională socialistă a muncii, care servește
intereselor fiecărui stat socialist și ale în
tregii comunități, constituie o premisă im
portantă pentru a face față sarcinilor tot
mai mari ale dezvoltării țărilor noastre. Aceasta este in interesul ambelor noastre
state și altor țări ale comunității socialiste.

Tovarășe și tovarăși,

Constatăm cu bucurie că parti
dele noastre comuniste, statele
noastre și popoarele cehoslovac și
român sint legate prin puternice
raporturi de prietenie, care se ba
zează pe tradițiile progresiste, re
voluționare ale luptei comuniști
lor și forțelor înaintate din țările
noastre pentru eliberare națională
și socială. Victoria revoluției so
cialiste în țările noastre a pus ba
zele trainice ale dezvoltării aces
tor relații pe principiile ideilor
marxism-leninismului șl interna
ționalismului proletar și socialist.
Aceste principii au fost înscri
se în Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, care este
___ o_
expresie concretă a unității țelurilor și
sarcinilor în construirea socialismului în
țările noastre. Pe comuniștii cehoslovaci și
români, pe oamenii muncii din cele două
țări îi unesc și îi leagă lupta comună pen
tru pace, destindere și dezarmare, solidari
tatea cu lupta popoarelor din Asia, Africa,
America Latină pentru libertate și dezvol
tare independentă.
O importanță hotărîtoare pentru dezvol
tarea relațiilor cehoslovaco-române o are
colaborarea strinsă dintre partidele noastre
comuniste.
O contribuție însemnată o au întilnirile
conducătorilor celor două partide, schimbul
reciproc de experiență privind activitatea
de partid în diferite domenii ale vieții celor
două țări.
Acest lucru este din nou demonstrat în
mod convingător de către actuala' vizită a
delegației române de partid și de stat în
Cehoslovacia. Convorbirile noastre s-au
caracterizat printr-un spirit de înțelegere
reciprocă și de unitate de păreri asupra
tuturor problemelor principale. Ambele
părți au apreciat pozitiv dezvoltarea rela
țiilor pe linia guvernelor, a parlamentelor,
intre organizațiile obștești și localitățile în
frățite. S-a subliniat in unanimitate hotărîrea părților de a dezvolta în continuare
această colaborare reciproc avantajoasă.
Putem constata cu satisfacție că princi
palele obiective pe care le-am înscris în
Declarația comună privind aprofundarea
prieteniei dintre partidele și țările noastre
semnată in 1977, cu prilejul vizitei delegației cehoslovace de partid și de stat in
România, sint traduse în viață prin eforturi
comune. Relațiile noastre reciproce se dezvoltă cu succes în avantajul poporului
cehoslovac și poporului român.
Pe baza rezultatelor obținute și a expe
rienței bune cîștigate, vom acționa și în anii
următori. In spiritul hotăririlor Congresu
lui al XVI-lea al partidului nostru, vrem
să adîncim și să întărim in continuare aces
te relații. Cele două părți au confirmat această hotărire și în Declarația comună pe
care am semnat-o azi dimineață.
In convorbirile noastre am acordat o
mare atenție colaborării economice și teh
nico-științifice, care are o Însemnătate de
osebită in eforturile pentru realizarea
obiectivelor importante ale construcției so
cialiste în țările noastre și a sarcinilor co
mune care stau in fața țărilor comunității
socialiste.
In concordanță cu nivelul actual al eco
nomiilor noastre și cu nevoile dezvoltării
în continuare a acestora, trecem treptat de
la schimburile reciproce tradiționale de
mărfuri la forme noi de colaborare econo
mică, o tot mai largă promovare a inte
grării socialiste, cooperării și specializării.
O serhnificație pozitivă pentru dezvolta
rea în continuare a colaborării au avut-o
măsurile convenite cu prilejul întîlnirii din
anul trecut a președinților guvernelor ce
lor două țări. Concretizarea sârcinilor con
venite constituie in prezent obiectul con
vorbirilor dintre organele competente din
țările noastre. Se examinează posibilitatea
cooperării în producție în multe domenii —
ale construcțiilor de mașini, electrotehnicii,
electronicii, inclusiv microelectronicii și in
dustriei chimice — care, fără îndoială, vor
constitui o nouă contribuție la adincirea
colaborării reciproce. Considerăm că o În
semnătate deosebită pentru dezvoltarea in
continuare a acestei colaborări, in mod pla
nificat și pe termen lung, o va avea pro
gramul privind principalele direcții ale
dezvoltării colaborării economice și tehni
co-științifice pină in anul 1990, pe care
l-am semnat azi. Scopul acestui program
este o mai completă folosire a potenția
lului industrial al celor două țări, a expe
rienței și capacității creatoare a oamenilor
muncii din țările noastre pentru o mai am
plă dezvoltare a colaborării economice in-

tivității poporului nostru, nu Înseamnă că
sintem mulțumiți de tot ce am realizat.
Apreciem în mod critic lipsurile și greută
țile care încetinesc mersul nostru înainte și
arătăm calea pentru depășirea și lichidarea
lor. în acest spirit s-au desfășurat lucră
rile recentului Congres al XVI-lea al parti
dului nostru. Aceeași poziție exigentă o
promovăm și in cadrul stabilirii sarcinilor
rezultate din hotăririle congresului pentru
fiecare domeniu al vieții sociale.
Programul celui de-al XVI-lea Congres
reprezintă continuarea liniei construcției so
cietății socialiste dezvoltate și se bucură de
sprijinul larg al oamenilor muncii din țara
noastră. Acesta este un program politic, cu
care partidul nostru și întregul Front Na
țional se prezintă la viitoarele
alegeri generale pentru organele'
reprezentative. Sarcinile pe care
ni le-am propus pentru, viitor sint
menite să ducă la asigurarea dez
voltării in continuare a econo
miei noastre naționale, la întă
rirea și modernizarea bazei sale
tehnico-materiale, cu scopul men
ținerii și ridicării în continuare a
calității nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului nos
tru. Sintem conștienți că îndepli
nirea cu succes a acestui program
presupune realizarea unei cotituri
hotărîtoare în creșterea eficienței
și a calității întregii activități, in
realizarea unui randament înalt,
în folosirea mai rapidă a rezul
tatelor progresului tehnico-științific, in valorificarea la maximum
a tuturor resurselor. O condiție
indispensabilă in acest sens o
constituie perfecționarea activită
ții de conducere în toate dome
niile. La fel ca în intregul proces
de construire a socialismului, un
factor important in realizarea
acestor obiective îl constituie dez
voltarea
inițiativei
oamenilor
muncii, o tot mai profundă înca
drare a Cehoslovaciei în diviziu
nea internațională socialistă a
muncii, în integrarea economică
în cadrul C.A.E.R.
Stimate tovarășe și tovarăși,

Nivelul dezvoltării economice atins de
fiecare stat și condițiile în continuă schim
bare din cadrul economiei mondiale recla
mă cu o tot mai mare stringență necesita
tea unei coordonări mai profunde a poli
ticii economice a statelor membre ale
C.A.E.R. Considerăm util ca aceste proble
me să fie examinate în comun la nivelul
conducătorilor statelor membre ale C.A.E.R.
Tovarășe și tovarăși,

La fel ca oamenii muncii din România
socialistă, și noi am obținut în anii care au
trecut rezultate bune. Bilanțul acestora a
fost făcut de către cel de-al XVI-lea Con
gres al partidului nostru. Am constatat cu
satisfacție că s-a consolidat și dezvoltat
orinduirea noastră socialistă, s-au intărit
rolul conducător al partidului, unitatea aces
tuia cu oamenii muncii. în cel de-al VI-lea
cincinal s-a reușit să se îndeplinească cu
succes sarcinile principale ale dezvoltării
economice și sociale. Chiar și în condițiile
interne și externe complicate s-au dezvol
tat jin continuare producția industrială și
agricolă, construcțiile, transporturile, am
continuat să realizăm programul social sta
bilit. Am obținut progrese însemnate și in
celelalte domenii ale dezvoltării societății
socialiste. S-a intărit in continuare unitatea
Frontului Național, s-a adincit democrația
socialistă, S-a consolidat poziția internațională a R. S. Cehoslovace.
Vorbind despre rezultatele bune ale ac-

în cadrul convorbirilor noastre
s-a efectuat, de asemenea, un
larg schimb de păreri asupra pro
blemelor politice internaționale
actuale. Putem constata cu satis
facție că și aici s-a manifestat o
largă concordanță de poziții ale
ambelor noastre țări. Partidul
Comunist din Cehoslovacia, așa
cum a reafirmat și al XVI-lea
Congres, consideră ca bază a
orientării politicii externe a sta
tului nostru dezvoltarea priete
niei, alianței și colaborării cu Uniunea So
vietică, cu Republica Socialistă România și
cu celelalte țări ale comunității socialiste.
Adincirea unității țărilor comunității so
cialiste pe baze marxist-leniniste, întărirea
legăturilor lor internaționaliste cu mișcarea
comunistă și muncitorească internațională,
cu mișcările de eliberare naționala, cu toate
forțele iubitoare de pace și progresiste din
lume, corespund intereselor vitale ale poporului nostru.
în activitatea partidelor și popoarelor
noastre acordăm o mare atenție luptei
r__ , și .prevenirii pericolului ' de
pentru pace
război. Un rol incontestabil în eforturile
comune ale țărilor socialiste pentru asigu
rarea unui viitor pașnic îl are Organizația
Tratatului de la Varșovia. Sintem ferm
hotăriți să contribuim la perfecționarea ac
tivității acestei organizații, la întărirea în
continuare a coordonării politicii externe a
statelor socialiste, astfel încît alianța noas
tră politico-militară comună să apere viața
pașnică și cuceririle socialiste ale popoare
lor noastre. Politica consecventă de pace
a statelor comunității socialiste, și in spe
cial eforturile pe care U.R.S.S. ie depurie
în lupta pentru pace, prevenirea acțiunilor
agresive ale imperialismului și promovarea
politicii leniniste a coexistenței pașnice au
un merit hotărîtor pentru faptul că po
poarele Europei trăiesc de 36 de ani în
pace. Spre acest obiectiv, spre întărirea
păcii In lume, spre dezarmare și dezvolta
rea colaborării internaționale pașnice sint

(Continuare in pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)
și solidaritatea dintre partidele noastre co
muniste — care au sărbătorit recent împli
nirea â 60 de ani de luptă și activitate re
voluționară și care, nu o dată, pe parcursul
celor șase decenii de existență, au conlucrat
și s-au intrajutorat reciproc.
în spiritul și pe baza Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală dintre
Republica Socialistă România și Republica
Socialistă Cehoslovacă, colaborarea și con
lucrarea dintre țările noastre au cunoscut,
in ultima vreme, o importantă dezvoltare,
pe toate planurile. O expresie a acestui
proces ascendent al bunelor noastre relații
o constituie creșterea cu circa 70 Ia sută
a schimburilor economice in cin
cinalul trecut. împreună cu tova
rășul Husak și cu alți tovarăși din
conducerea partidului și statului
cehoslovac am stabilit un pro
gram concret de extindere și mai
largă a colaborării noastre. în
deosebi intr-un șir de domenii de
mare importanță pentru cele două
economii naționale. Am convenit,
de asemenea, să întărim conlu
crarea in domeniul științei și teh
nicii, al culturii, invățămîntului,
sănătății, turismului, precum și
în domeniul schimbului de expe
riență pe linie de partid și al or
ganizațiilor obștești.
Cu puțin timp înainte, am sem
nat, impreună cu tovarășul Hu
sak, Declarația comună cu privi
re la dezvoltarea în continuare a
prieteniei frățești și colaborării
multilaterale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre
Republica Socialistă România și
Republica Socialistă Cehoslova
că. in care am dat expresie
hotăririi partidelor, țărilor și po
poarelor noastre de a acționa in
continuare pentru lărgirea și mai
puternică, pe multiple planuri, a
raporturilor de prietenie și cola
borare reciproc avantajoasă. De
asemenea, in această dimineață
am semnat Acordul-program pri
vind direcțiile de bazș ale dez
voltării colaborării economice și
tehnico-științifice pe termen lung,
1981—1990. A fost semnat, totoda
tă. Acordul comercial pe perioada
1981—1985, care prevede o impor
tantă sporire a schimburilor eco
nomice, a colaborării și cooperă
rii într-o serie de domenii de in
teres comun pentru cele două
țări ale noastre. Fără îndoială că
aceasta va contribui la mersul tot
mai ferm înainte al popoarelor
noastre pe calea bunăstării și ci
vilizației socialiste, servind în
același timp cauza generală a so
cialismului, a păcii și colaborării internaționale.
In cadrul convorbirilor purtate împreună
ne-am informat, reciproc asupra desfășură
rii construcției socialiste în țările noastre,
a preocupărilor și problemelor pe care le
avem de rezolvat, a experienței pe care
partidele și popoarele noastre au acumu
lat-o în opera de edificare a noii orinduiri.
în timpul vizitei am putut lua cunoștință
nemijlocit de unele realizări obținute de
poporul cehoslovac în activitatea sa crea
toare. Atit la Uzina de automatizări din
Fraga, cit și Ia cooperativa agricolă „Pa
cea", pe care le-am vizitat in aceste zile,
am remarcat un puternic spirit de muncă,
hotărirea oamenilor muncii de a înfăptui
politica partidului, obiectivele și sarcinile
ce le stau în față. Cunoaștem și prețuim in
mod deosebit înfăptuirile poporului dum
neavoastră, sub conducerea Partidului Co
munist din Cehoslovacia, in frunte cu to
varășul Gustav Husak, in dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, în ridicarea nive
lului de trai, ne bucurăm sincer de ele și
vă adresăm, dragi tovarăși, cele mai calde
felicitări ! (Vii aplauze). Vă urăm din toată
inima noi și tot mai mari realizări pe ca
lea prosperității și înfloririi Cehoslovaciei
socialiste, a înfăptuirii hotăririlor. și obiec
tivelor celui de-al XVI-lea Congres al par
tidului comunist, care vor ridica țara dumneavoastră pe noi trepte de civilizație și
progres, vor întări și mai puternic orînduirea nouă pe care o zidiți pe păniintul patriei dumneavoastră 1 (Vii aplauze).
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Dragi tovarăși,

întregul popor român este angajat cu
toate forțele sale în îndeplinirea marilor
obiective ale dezvoltării economico-sociale
a României în perioada 1981—1985 — etapă
importantă a realizării Programului parti
dului de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a țării
spre comunism. Sub conducerea partidului,
oamenii muncii din țara noastră, acționind
in strinsă unitate, au obținut succese im
portante pe calea socialismului. în ultimul
deceniu, producția industrială a țării a cres
cut de aproape 3 ori, cea agricolă de 1,6
ori, iar veniturile bănești ale oamenilor
muncii, de 2,3 ori.

uniți, sub conducerea partidului, in cadrul
Frontului Democrației și Unității Socialiste.
Intensificăm, totodată, activitatea politicoeducativă, de ridicare a conștiinței socia
liste a maselor și formare a omului nou;
milităm ferm pentru promovarea susținută
în intreaga viață socială, în relațiile dintre
oameni a principiilor eticii și echității so
cialiste. Viața arată că asigurarea in fie
care din țările noastre a tuturor condițiilor
pentru zidirea cu succes a noii societăți,
pentru înaintarea neabătută pe calea pro
gresului economico-social este cea mai
bună contribuție, pe care o putem aduce la
cauza comună a întăririi forțelor socialis
mului, la creșterea influenței și prestigiu
lui său in lume. Și, in ce il privește, po
porul nostru este hotărit ca. sub
conducerea partidului, să facă to
tul pentru a-și aduce, în continua
re, contribuția la această măreață
■cauză a socialismului, colaborării
și păcii.
Dragi tovarăși și prieteni,

Prevederile actualului cincinal, 1981—1985,
asigură intrarea României într-o nouă etapă -a dezvoltării sale economico-sociale,
ale cărei obiective fundamentale sint reali
zarea unei calități noi. superioare, în în
treaga activitate economico-socială, valori
ficarea cu eficiență maximă a întregului
potențial material și uman al țării, promo
varea largă a celor mai noi’ cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice moderne în toate
ramurile economiei naționale și vieții so
ciale. Ne propunem ca pe baza rezultate
lor obținute în activitatea economică să asigurăm condiții de viață tot mai demne
și mai bune pentru intregul nostru popor.
Acordăm, totodată, o atenție deosebită
îmbunătățirii continue a activității statului
socialist, perfecționării conducerii științifi
ce a societății, întăririi și adincirii democra
ției socialiste în toate sferele vieții econo
mice și sociale. Acționăm neabătut pentru
întărirea partidului nostru comunist — că
ruia ii revine Înalta misiune de a asigura
exercitarea de către clasa muncitoare a
rolului său conducător in societate — por
nind de la faptul că între rolul politic con
ducător al partidului și rolul muncitorimii
de clasă conducătoare există o deplină uni
tate dialectică, că acest rol se poate în
făptui numai pe baza unei largi democrații
revoluționare, muncitorești, socialiste. Avem
în prezent un cadru organizatoric larg de
mocratic, care asigură participarea nemijlo
cită la conducerea societății a tuturor ca
tegoriilor sociale, a tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționalitate,

Amplul schimb de păreri pe
care l-am avut cu tovarășul Gus
tav Husak. cu ceilalți membri ai
delegației cehoslovace în legătu
ră cu problemele internaționale a
relevat hotărirea partidelor și
statelor noastre de a întări conlu
crarea și colaborarea dintre ele
pentru soluționarea marilor pro
bleme ce confruntă epoca noas
tră, pentru promovarea politicii
de pace și destindere, de respect
al independenței popoarelor, de
înțelegere și colaborare intre na
țiuni.
Evenimentele arată că situația
internațională este deosebit de
complexă și contradictorie. Se
agravează criza economică mon
dială. se ascut contradicțiile din
tre unele state și gruoări de state,
continuă să se manifeste politica
imperialistă de dominație, dictat
și amestec in treburile interne ale
altor slate. Asistăm la o creștere
a activității diferitelor cercuri
fasciste, neofasciste, rasiste, a ac
țiunilor indreptate împotriva li
bertăților și drepturilor democra
tice ale clasei muncitoare și altor
categorii sociale, la intensificarea
propagandei anticomuniste, care,
întotdeauna, au constituit un act
de diversiune, de spargere a uni
tății forțelor revoluționare și pro
gresiste. Toate acestea determină
o serioasă agravare a situației in
ternaționale, punind tot mai mult
in pericol pacea și securitatea,
insăși existența omenirii.
Trebuie arătat, totodată, că •
trăsătură caracteristică fundamencontemporane
este afirmatală a evoluției
_
.
......
rea tot mai puternică a luptei popoarelor '
pentru libertate: și independență, pentru .
o politică de destindere, colaborare și
pace. Marile schimbări revoluționare pe
trecute in lume, succesele obținute
de țările socialiste, prăbușirea colo
nialismului și apariția noilor state națio
nale independente, amplificarea luptelor so
ciale ale clasei muncitoare in țările capi
taliste au făcut să se restringă mult aria de
acțiune a imperialismului, posibilitatea acesțuia de a determina singur cursul evePimentelor.
în aceste condiții, considerăm că sint mai
necesare ca dricind unirea și conlucrarea
tot mai strinsă a forțelor înaintate ale po
poarelor pentru oprirea agravării vieții in
ternaționale, pentru reluarea și continuarea
politicii de destindere, colaborare, indepen
dență și pace, pentru apărarea securității
popoarelor, pentru soluționarea justă a ma
rilor probleme cu care se confruntă epoca
noastră, in interesul popoarelor, al cauzei
progresului și păcii.
în activitatea sa internațională, România pune pe primul plan Întărirea priete.
niei și colaborării cu țările socialiste. Un rol
important acordăm in acest sens dezvoltă
rii relațiilor cu vecinii noștri și a relațiilor cu
Republica Socialistă Cehoslovacă. Partici
păm activ Ia dezvoltarea colaborării în ca
drul C.A.E.R., precum și în cadrul Tratatu
lui de la Varșovia, ne aducem contribuția la
promovarea . unei largi conlucrări și cola
borări între toate țările socialiste. Consi
derăm ca foarte necesară dezbaterea pro
blemelor privind perfecționarea colaborării
și cooperării in producție in C.A.E.R., in
cadrul unei întîlniri la nivelul secretarilor
generali ai partidelor țărilor noastre. Noi
apreciem că întărirea colaborării și solida
rității țărilor socialiste constituie o condiție
esențială pentru făurirea cu succes a socia
lismului in fiecare țară, pentru creșterea
contribuției țărilor socialiste la politica de
destindere, pace și colaborare internațio
nală. în același timp, acordăm o atenție
deosebită întăririi relațiilor de colaborare
și solidaritate cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate — ca o parte a
politicii noastre generale de luptă împo
triva imperialismului și colonialismului —
lărgim in spiritul principiilor coexistenței
pașnice relațiile cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără deose
bire de orânduire socială.
Așezăm ferm la baza tuturor relațiilor in
ternaționale ale României principiile depli
nei egalități in drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, nea
mestecului in treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale nerecurgerii la forță și la
amenințarea cu forța — și milităm activ
pentru generalizarea lor in intreaga viață
internațională. Noi apreciem că recunoaș
terea dreptului inalienabil al fiecărui popor
de a-și alege liber, fără nici un amestec din
afară, calea proprie de dezvoltare reprezin
tă, in zilele noastre, condiția primordială a
destinderii, colaborării, securității și păcii.
Acordăm o atenție deosebită colaborării
și securității in Europa. Considerăm că tre
buie făcut totul pentru încheierea cu succes
a reuniunii ce se desfășoară la Madrid,
pentru convocarea unei conferințe pentru
încredere și dezarmare. Este in interesul
tuturor popoarelor europene să se asigure
continuitatea Conferinței de la Helsinki, să
se facă totul pentru o Europă unită, în care
să se dezvolte o largă colaborare economi
că, tehnico-științifică, culturală, pe baza
respectării orinduirli sociale, a independen
ței și suveranității fiecărei țări.
Este necesar să se acționeze cu toată ho
tărirea pentru oprirea amplasării și dezvol
tării de noi rachete nucleare in Europa. în
acest sens, sprijinim propunerile prezentate
la Congresul al XXVI-lea al P.C.U.S. de
tovarășul L. I. Brejnev pentru organizarea
conferinței de dezarmare în Europa și tre
cerea la tratative privind oprirea ampla
sării și dezvoltării de noi rachete.
(Continuare in pag. a IV-a)
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orientate și noile inițiative ale U.R.S.S. pri
vind soluționarea celor mai actuale proble
me din lume, pe care secretarul general al
’ C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. I. Brejnev,
le-a prezentat de Ia tribuna Congresului al
XXVI-lea al P.C.U.S., inițiative care s-au
bucurat de un larg sprijin în rîndul tu
turor forțelor progresiste. Cehoslovacia par
ticipă activ la eforturile coordonate ale sta
telor comunității socialiste pentru realizarea
acestor obiective. Lupta comună a tuturor
forțelor iubitoare de pace, antiimperialiste
și democratice este actuală, în special în
prezent, cind in diferite părți ale lumii se
intensifică politica agresivă a imperialis
mului. Prin cursa înarmărilor, prin crea
rea unor situații conflictuale și a unor noi
stări de încordare, prin reprimarea luptei
de eliberare a popoarelor din diferite părți
ale lumii, cercurile cele mai reacționare ale
imperialismului caută să influențeze echi
librul militar-strategic în favoarea lor, să
facă reversibilă evoluția transformărilor
progresiste care are loc în lume. De aceea,
este in interesul tuturor popoarelor unirea
forțelor și progresului și intensificarea
luptei împotriva acestei politici periculoa
se, pentru întărirea păcii, prevenirea pe
ricolului de război și pentru destindere.
Astăzi există în lume numeroase forțe ca
pabile să realizeze acest obiectiv, iar in
fluența lor crește permanent.
Forțele imperialiste luptă, totodată, pen
tru subminarea unității și acțiunilor comune
ale țărilor socialiste. Ele încearcă să le ațîțe
pe unele împotriva altora și să se amestece
în treburile lor interne cu scopul de a de
nigra orînduirea lor socialistă. Edificatoare

este atitudinea acestora față de R. P. Po
lonă.
Oamenii muncii din țară urmăresc cu în
grijorare situația din Polonia și doresc ca
în această țară frățească vecină să se so
luționeze problemele acumulate ; să se con
solideze societatea socialistă, iar R. P. Po
lonă să se dezvolte în continuare ca verigă
trainică a comunității socialiste. în acest
spirit, așa cum am subliniat la cel de-al
XVI-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia,
comuniștii polonezi, toți patrioții adevărați
pot conta pe solidaritatea șl sprijinul
nostru.
Un rol însemnat în lupta comună pentru
socialism, împotriva imperialismului, pentru
pace, securitate, colaborare și progres so
cial revine mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Partidul nostru va con
tribui în continuare . la întărirea acestei
mișcări în interesul creșterii influenței sale
în condițiile actuale internaționale. Vom
dezvolta colaborarea tovărășească cu parti
dele comuniste și progresiste, cu mișcările
de eliberare națională de pe toate con
tinentele.
Ne situăm ferm de partea popoarelor
Africii, Asiei și Americii Latine în lupta
lor justă pentru libertate, dezvoltare inde
pendentă, politică și economică. împotriva
politicii imperialismului, colonialismului și
neocolonialismului. Sprijinim pe deplin
eforturile acestora pentru dezvoltarea co
laborării econorpice internaționale pe baza
egalității în drepturi.
Respingem încercările cercurilor imperia
liste de a împiedica obținerea de rezultate
concrete la reuniunea de la Madrid a re
prezentanților țărilor participante la Con
ferința general-europeană pentru securitate
și cooperare, ne pronunțăm în mod hotârit
pentru realizarea unei. înțelegeri privind

convocarea conferinței pentru dezangajare
și dezarmare în Europa și credem că prin
eforturi comune ale tuturor forțelor pro
gresiste, care gîndesc in mod realist, se va
reuși ca această idee nobilă să învingă.
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși,

în încheiere aș dori să-mi exprim încă
o dată satisfacția față de rezultatele vizitei
dumneavoastră în Cehoslovacia, care, fără
îndoială, vor adînci prietenia cehoslovacoromână și vor contribui la dezvoltarea co
laborării frățești in toate domeniile vieții
sociale, în avantajul popoarelor ambelor
noastre țări, al cauzei comune a socialis
mului, păcii și progresului în lume.
Vă rog să transmiteți Comitetului Cen
tral al partidului dumneavoastră, tuturor
comuniștilor și întregului popor român
calde salutări din partea comuniștilor și
oamenilor muncii din Cehoslovacia. (Vii
aplauze). Vă dorim din toată inima mult
succes în construirea societății socialiste
dezvoltate in Republica Socialistă România!
(Vii aplauze).
Trăiască poporul muncitor din România
.socialistă condus de Partidul Comunist
Român, in frunte cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu! (Aplauze puternice, îndelungate).
Să trăiască și să se dezvolte în continuare
prietenia și colaborarea frățească dintre
partidele noastre comuniste, statele și po
poarele noastre! (Aplauze puternice).
Să trăiască și să se întărească în conti
nuare prietenia și alianța noastră cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte state ale co
munității socialiste! (Aplauze puternice).
Trăiască socialismul și pacea! (Vii și pu
ternice aplauze).

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)

Obiectivul cel mai stringent al zilelor
noastre este oprirea cursei Înarmărilor —
care apasă tot mai greu umerii tuturor
popoarelor și creează un mare pericol Ia
adresa păcii — trecerea la dezarmare, și
în primul rind la dezarmare nucleară, re
ducerea cheltuielilor militare și alocarea
fondurilor astfel economisite în scopul dez
voltării economico-sociale proprii și al aju
torării țărilor in curs de dezvoltare.
Sintem profund îngrijorați de încordarea
și conflictele care continuă să existe în
diferite părți ale lumii. Ne-am pronunțat
și ne pronunțăm ferm pentru abținerea de
la acțiuni militare și acte de forță, pentru
soluționarea tuturor problemelor litigioase
dintre state numai și numai pe calea tra
tativelor dintre state. în acest spirțt, con
siderăm că trebuie acționat cu mai multă
energie pentru soluționarea prin tratative a
conflictului din Orientul Mijlociu, pentru
realizarea unei păci globale, juste și du
rabile, pe baza retragerii Israelului din
teritoriile arabe ocupate în urma războiului
din 1967, a rezolvării problemei poporului
palestinian — inclusiv prin constituirea
unui stat propriu, independent — a asi
gurării independenței și suveranității teri
toriale a tuturor statelor din zonă. în acest
sens, România consideră că este necesar să
se intensifice eforturile pentru a se ajunge
Ia organizarea unei conferințe internațio
nale, sub egida și cu participarea O.N.U., la
care să participe toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei — ca reprezentant legitim a! poporu
lui palestinian — precum și cei doi copre
ședinți ai Conferinței de la Geneva — Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale Americii.
Sprijinim activ lupta popoarelor împo

triva oricăror forme de dominație colonia
listă și neocolonialistă, a politicii rasiste, de
apartheid, pentru- afirmarea dreptului sacru
al tuturor națiunilor la existență liberă și
independentă. în același spirit, milităm pen
tru lichidarea împărțirii lumii în bogați și
săraci — consecință a îndelungatei exploa
tări coloniale — pentru înlăturarea stării de
subdezvoltare în care se mai află o mare
parte a omenirii și înfăptuirea noii ordini
economice internaționale, care să asigure
progresul mai rapid al țărilor rămase în
urmă, stabilitatea economică mondială.
Soluționarea problemelor complexe ale
lumii de azi impune democratizare» largă a
relațiilor internaționale, creșterea rolului
Organizației Națiunilor Unite și al altor
organisme internaționale, asigurarea parti
cipării egale a tuturor statelor la eforturile
pentru asigurarea păcii, colaborării și des
tinderii.
Pornind de la rolul hotăritor pe care for
țele înaintate îl au in evoluția vieții inter
naționale, in asigurarea progresului și pă
cii. partidul nostru dezvoltă colaborarea și
solidaritatea eu toate partidele comuniste
și muncitorești, întărește conlucrarea cu
partidele socialiste și social-democrate, cu
partidele democratice, progresiste din noile
state independente, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele înaintate antiim
perialiste de pretutindeni, în lupta pentru
apărarea libertății și independenței popoa
relor, pentru destindere și pace, pentru o
lume mai bună șl mai dreaptă pe planeta
noastră.
România este ferm hotărttă ca. împreună
cu țările socialiste, cu forțele progresiste și
antiimperialiste de pretutindeni, să-și adu
că și în viitor întreaga contribuție la cauza
păcii și destinderii, a colaborării și inde
pendenței popoarelor.

Dragă tovarășe Husak,
Dragi tovarăși și prieteni,

în încheiere, doresc să-mi exprim încă o
dată convingerea că vizita pe care o efec
tuăm în țara dumneavoastră, convorbirile
pe care le-am avut, Declarația și înțelege
rile pe care le-am semnat vor marca un
nou și important moment în întărirea prie
teniei și colaborării dintre partidele, țările
și popoarele noastre.
Peste puțin timp vom părăsi pămîntul
Cehoslovaciei, ducînd cu noi celi mai bune
impresii despre munca și realizările po
porului dumneavoastră. Doresc să vă tran
smit încă o dată, dumneavoastră și între
gului popor cehoslovac, sentimentele de
prietenie și solidaritate ale poporului ro
mân, urările noastre de noi realizări in
construcția socialismului, in înfăptuirea hotărîriloi- Congresului al XVI-lea al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia ! (Aplauze
puternice).
Trăiască prietenia tradițională și colabo
rarea multilaterală dintre partidele, țările
și popoarele român și cehoslovac ! (Vii ■plauze).
Trăiască Partidul Comunist din Ceho
slovacia. Comitetul său Central, in frunte
cu tovarășul Gustav Husak, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace ! (Aplauze
puternice).
Trăiască unitatea și colaborarea tuturor
țărilor socialiste, a partidelor comuniste și
muncitorești, a tuturor forțelor democrati
ce, progresiste și antiimperialiste ! (Aplau
ze puternice).
Să-triumfe pacea și colaborarea în lume !
(Vii și puternice aplauze).

DECLARAȚIE COMUNĂ

r

privind dezvoltarea în continuare a prieteniei frățești și a colaborării multilaterale
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia,
dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă
(Urmare din pag. I)
ciproc, in concordanță cu Tratatul de prietenie, coIaborare și asistență mutuală intre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă Cehoslova
că și cu Declarația româno-cehoslovacă din 24 iunie
1977.
Rolul hotăritor în dezvoltarea multilaterală con
tinuă a relațiilor frățești româno-cehoslovace il are
conlucrarea dintre cele două partide comuniste. In
acest context; et fost subliniată .importanța excep
țională a intijuirilor și convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Cea-iajeseu- și tovarășul Gustav Husak,
a hotăririlor și înțelegerilor convenite cu aceste
prilejuri.
Cele două părți au apreciat pozitiv rezultatele îniilnirilor dintre reprezentanții conducerilor și ai
altor organe de partid și de stat, ai organizațiilor
obștești, pentru extinderea și aprofundarea in con
tinuare a colaborării bilaterale în toate domeniile
de interes cornun, in concordanță cu hotăririle Con
gresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român
și Congresului al XVI-lea al Partidului Comunist
din Cehoslovacia.
In conformitate cu aceste hotăriri, cele două părți
au reafirmat hotărirea de a extinde și aprofunda
schimbul de informații și de experiență în construc
ția socialistă și în politica externă a celor două
țări, schimbul de păreri cu privire la problemele
actuale ale mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Ele și-au exprimat interesul pentru
dezvoltarea și aprofundarea în continuare a cola
borării dintre județe, regiuni, orașe și colective de
oameni ai muncii din unități industriale și agricole
din cele două țări.
Cel doi conducători de partid și de stat au apre
ciat pozitiv dezvoltarea contactelor dintre Marea
Adunare Națională a Republicii Socialiste România
și Adunarea Federală a Republicii Socialiste Ceho
slovace, dintre guverne, ministere și alte instituții
guvernamentale. în acest context, au subliniat con
tribuția însemnată a întîinirilor periodice dintre
primii-miniștri ai guvernelor celor două state la
dezvoltarea și diversificarea colaborării economice,
tehnico-științifice și în alte domenii. Au exprimat
hotărirea comună de a extinde și aprofunda aceste
legături și colaborarea bilaterală.
Cele două părți au constatat cu satisfacție reali
zarea cu succes a hotăririlor adoptate privind dez
voltarea colaborării economice, tehnice și științifice.
In perioada cincinalului trecut s-a amplificat in
continuare colaborarea bilaterală economică și teh
nico-științifică care reflectă posibilitățile tot mai
mari ale potențialului economiilor celor două țări.
Acordurile, convențiile și celelalte înțelegeri înche
iate au întărit baza pentru lărgirea și intensificarea
în continuare a colaborării și a schimburilor co
merciale reciproce, pentru introducerea și folosirea
unor forme superioare, mai eficiente, de colaborare
economică, în special a cooperării și specializării in
producție, precum și pentru aprofundarea colabo
rării in domeniul științei și tehnicii. In cincinalul
care a trecut, schimburile de mărfuri dintre cele
două țări au crescut față de cincinalul precedent,
depășindu-se cu circa 30 Ia sută prevederile acor
dului comercial de lungă durată.
S-a dat o apreciere pozitivă activității Comisiei
mixte guvernamentale româno-cehoslovace de co
laborare economică și tehnico-științifică, rezulta
telor tratativelor dintre organele centrale de plani
ficare, de comerț exterior, pentru știință și tehno
logie, dintre ministerele și departamentele economice
din cele două țări. A fost subliniată importanța
intensificării contactelor de lucru dintre ministerele
și organizațiile economice pentru îndeplinirea hotă
ririlor adoptate la nivel înalt.
Ambele părți au evidențiat cu satisfacție rezul
tatele cu care s-a încheiat activitatea de coordonare
a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale
ale Republicii Socialiste România și Republicii So
cialiste Cehoslovace pe perioada 1981—1985, care
oferă o bază bună pentru dezvoltarea in continuare
a relațiilor economice.
Acordul comercial de lungă durată pe perioada
1981—1985, semnat in timpul vizitei, prevede o nouă
creștere importantă a livrărilor reciproce de mărfuri
in comparație cu realizările din cincinalul prece
dent. S-a convenit ca organele centrale de plani
ficare, de comerț exterior și ministerele economice
să acționeze în continuare pentru majorarea schim
burilor peste volumul stabilit prin acest acord.
Cele două părți au relevat rolul crescînd al coo
perării și specializării in producție pentru dezvol
tarea relațiilor economice și a schimburilor de
mărfuri. S-a trasat sarcină ministerelor economice
din cele două țări să urgenteze tratativele și defini
tivarea acțiunilor de cooperare și specializare in
producție, astfel ca ponderea produselor realizate
prin cooperare și specializare să crească substanțial
in schimburile reciproce de mărfuri, în interesul
satisfacerii într-o măsură sporită a necesităților

crescînde ale economiilor celor două țări, de ma
terii prime, combustibil, mașini și utilaje moderne.
S-a convenit să se dezvolte forme noi de activități
comune privind cooperarea in producție, realizarea
de operațiuni comerciale și proiecte in terțe țări,
inclusiv forme organizatorice adecvate.
Părțile au apreciat pozitiv Programul de colabo
rare și cooperare in domeniul cercetării științifice
și dezvoltării tehnologice pe perioada 1981—1985 și
au hotărit ca organele centrale pentru știință și
tehnologie din cele două țări, în colaborare cu or
ganele și organizațiile economice, să acorde o aten
ție specială și să depună eforturi pentru sporirea
contribuției conlucrării tehnico-științifice bilaterale
la rezolvarea problemelor de interes major
pentru economiile celor două țări, Ia dezvol
tarea cooperării și specializării în producție, pre
cum și ia creșterea capacităților de export ale
celor două țări.
Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de a-șt
aduce în continuare contribuția la realizarea preve
derilor „Programului complex al adincirii și per
fecționării în continuare a colaborării și dezvoltării
integrării economice socialiste a țărilor membre ale
C.A.E.R.“, precum și ale programelor speciale de
colaborare pe termen lung într-o serie de domenii
principale ale producției materiale, adoptate în
cadrul C.A.E.R., in scopul satisfacerii mai bune a
necesităților de materii prime, materiale și energie,
de mașini, utilaje și tehnologii moderne ale țărilor
membre, în interesul accelerării dezvoltării econo
mice a fiecărei țări membre, al egalizării nivelurilor
lor de dezvoltare economică, al impulsionării con
strucției socialiste și comuniste.
Cei doi conducători de partid și de stat, reafirmind voința de a ridica la uit nivel calitativ supe
rior colaborarea economică și de a folosi, in acest
scop, tot mai intens posibilitățile economice, teh
nice și științifice în continuă creștere ale celor două
țări, au exprimat satisfacția pentru semnarea in
timpul vizitei a Acordului-program privind direc
țiile de bază ale dezvoltării colaborării economice
și tehnico-științifice pe termen lung dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă
Cehoslovacă și au subliniat perspectivele pe care
le deschide acesta pentru extinderea și aprofun
darea colaborării bilaterale pe baze stabile, de lungă
durată, in toate domeniile. S-a dat sarcină Comisiei
mixte guvernamentale româno-cehoslovace de co
laborare economică și tehnico-științifică, ministe
relor și organelor economice din cele două țări să
acționeze în strinsă conlucrare, cu toată fermitatea,
pentru realizarea prevederilor acestui document.
Au fost apreciate pozitiv rezultatele obținute în
colaborarea româpo-cehoslovacă in domeniile știin
ței, invățămintului, culturii, artelor, sănătății și în
alte domenii. Cele două părți s-au pronunțat pen
tru lărgirea în continuare și îmbogățirea conținu
tului colaborării în toate aceste domenii, pentru
informarea reciprocă a opiniei publice din cele două
țări asupra rezultatelor obținute de popoarele lor
in construcția socialistă, dezvoltarea culturii, știin
țelor și invățămintului.
Cele două părți au exprimat convingerea că apro
fundarea cunoașterii reciproce a vieții popoarelor
Republicii Socialiste România și Republicii Socia
liste Cehoslovace și a succeselor obținute in con
strucția societății socialiste multilateral dezvoltate,
in ambele țări, contribuie in mod însemnat la
extinderea și îmbogățirea in continuare a colabo
rării româno-cehoslovace.
Cei doi conducători de partid și de stat au reafir
mat hotărirea fermă a celor două partide și state
de a acționa și în viitor pentru adincirea prieteniei
frățești tradiționale și dezvoltarea multilaterală a
colaborării reciproce, in interesul popoarelor român
și cehoslovac, al cauzei generale a socialismului,
păcii și cooperării internaționale.

il
In cadrul schimbului de păreri privind situația
Internațională, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și tovarășul Gustav
Husak, secretar general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace, au relevat impor
tanța și valabilitatea trainică a principiilor conținute
in Declarația româno-cehoslovacă adoptată la nivel
inalt in iunie 1977 la București.
Cei doi conducători de partid șl de stat și-au
exprimat îngrijorarea în legătură cu agravarea
situației internaționale, care generează mari peri
cole pentru menținerea păcii și continuarea pro
cesului destinderii, pentru securitatea și colaborarea
internațională, pentru independența popoarelor și
progresul in lume. Aceasta este o urmare a poli
ticii imperialiste de forță, confruntare și intensi
ficare a cursei înarmărilor.

în același timp se creează noi și noi obstacole
în calea restructurării relațiilor economice interna
ționale pe bază de egalitate in drepturi și echitate.
In lupta pentru resurse energetice și de materii
prime se folosește tot mai des forța sau amenin
țarea cu forța impotriva țărilor in curs de dezvol
tare. Aceasta . generează instabilitate in relațiile
interstatale, duce la apariția unor noi focare de
încordare.
Totodată, cei doi conducători de partid și de stat
au evidențiat că se afirmă tot mai puternic voința
popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste,
colonialiste și neocolonialiste de a-și hotări singure
soarta.
Republica Socialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă, împreună cu celelalte țări socia
liste, se pronunță ferm impotriva tuturor tentati
velor de a submina destinderea, de a împiedica
dezvoltarea colaborării dintre state, împotriva ori
căror pași de natură să complice situația, pentru ca
toate statele să-și unească eforturile în scopul
opririi accentuării încordării, pentru continuarea
politicii de destindere și colaborare pașnică.
Părțile au subliniat importanța Declarației de la
Varșovia din 15 mai 1980 și a Comunicatului de la
Moscova din 5 decembrie 1980 adoptate de statele
participante la Tratatul de la Varșovia și actuali
tatea propunerilor pe care acestea le conțin privind
continuarea politicii de destindere și colaborare,
oprirea cursei inarmărilor, trecerea la dezangajare
militară și Înfăptuirea dezarmării, in primul rind a
dezarmării nucleare, pentru eliminarea folosirii
forței in relațiile internaționale și soluționarea nu
mai pe cale pașnică a litigiilor dintre state, pentru
întărirea păcii, independenței și securității tuturor
popoarelor.
Republica Socialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă sint hotărite să acționeze, îm
preună cu celelalte state participante la Tratatul
de la Varșovia, cu alte țări socialiste, cu toate sta
tele iubitoare de pace, cu forțele democratice și
progresiste din întreaga lume pentru traducerea in
viață a propunerilor formulate in documentele adoptate la Varșovia și la Moscova.
Cele două țări acordă o importanță deosebită în
tăririi prieteniei, solidarității și colaborării cu ce
lelalte țări socialiste. Ele reafirmă hotărîrea lor de
a acționa, în continuare, pentru extinderea relații
lor in toate domeniile cu aceste țări, pentru lăr
girea colaborării reciproc-avantajoase și a întra
jutorării. Cele două țări sint hotărite să facă totul
pentru aprofundarea permanentă și dezvoltarea re
lațiilor, intărirea unității și coeziunii dintre țările
socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismu
lui. solidarității internaționale și egalității in drep
turi, colaborarea lor pe plan internațional, ceea ce
reprezintă o contribuție importantă la crearea unor
relații noi în Europa și in lume. Aceasta are o în
semnătate deosebită in perioada cind tot mai multe
popoare se pronunță pentru edificarea unei noi
orinduiri sociale.
România și Cehoslovacia reafirmă politica lor
consecventă de întărire continuă a colaborării cu
statele care și-au dobindit independența, cu țările
în curs de dezvoltare și nealiniate. Ele se pronun
ță, de asemenea, pentru extinderea relațiilor cu
țările capitaliste dezvoltate, in spiritul coexistenței
pașnice. Ele sint convinse că singura bază trainică
a raporturilor dintre state o constituie respectarea
consecventă a principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drepturi, integrității
teritoriale și inviolabilității frontierelor, renunțării
Ia folosirea forței sau la amenințarea cu forța, a
dreptului fiecărui popor de a-și alege și dezvolta
liber sistemul politic, economic și social, fără nici
un amestec din afară.
Cele două părți s-au pronunțat și cu acest pri
lej pentru respectarea strictă și consecventă a tu
turor prevederilor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa. Ele acordă
o atenție deosebită încheierii cu succes a actualei
reuniuni de la Madrid, astfel incit aceasta să adopte
un document final care să dea un nou și puternic
impuls înfăptuirii tuturor prevederilor și principii
lor Actului final de Ia Helsinki, adincirii procesului
destinderii și care să conțină măsuri practice pri
vind aspectele militare și politice ale securității
europene și continuarea procesului general-european început-da Helsinki.
Ele au reafirmat hotărîrea fermă de a acționa
eficient pentru convocarea Conferinței pentru de
zangajare militară și dezarmare în Europa, ca parte
esențială a evoluției procesului multilateral general-european început la Conferința de la Helsinki.
O bază bună, de natură să conducă la realizarea,
in cadrul negocierilor care au loc, a unei înțelegeri
pentru convocarea acestei conferințe, oferă propu
nerea prezentată Ia Congresul al XXVI-Iea al
P.C.U.S. privind extinderea zonei de aplicare a mă
surilor de întărire a încrederii în domeniul militar.

Cele două părți consideră necesar ca Ia reuniunea
ocupate în 1967, soluționarea problemei poporului
de la Madrid să se ajungă la un acord privind dez
arab al Palestinei prin recunoașterea dreptului său
voltarea relațiilor politice, economice, tehnico-ști
la autodeterminare, inclusiv constituirea unui stat
ințifice, culturale și in alte domenii între statele
propriu, independent și asigurarea independenței și
participante, precum și pentru eliminarea oricăror
integrității tuturor statelor din această regiune.
manifestări de neonazism și șovinism, a acțiunilor
Republica Socialistă România și Republica So
teroriste, in scopul îmbunătățirii climatului poli
cialistă Cehoslovacă și-au reafirmat sprijinul hotărit
tic pe continent.
pentru lupta popoarelor din Asia. Africa și Ame
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Gustav
rica Latină împotriva imperialismului, colonialis
Husak au subliniat din nou că oprirea neintirziată
mului și neocolonialismului, a discriminării rasiale
a cursei înarmărilor, realizarea unor măsuri con
și politicii de apartheid, a dominației străine și
crete de dezarmare, in primul rind de dezarmare
exploatării, pentru respectarea dreptului fiecărui
nucleară, reprezintă problema centrală a relațiilor
popor de a dispune în mod suveran de bogățiile
internaționale actuale, de care depind pacea, secu
naționale, de a se dezvolta liber și independent,
ritatea și progresul omenirii. în acest context, cele
fără nici un amestec din afară, pe calea progresului
două părți au reafirmat sprijinul lor pentru pro
social. Ele și-au reafirmat solidaritatea cu lupta
punerile Uniunii Sovietice privind dezarmarea, in
dreaptă a poporului din Namibia pentru libertate
primul rind dezarmarea nucleară, care oferă o bază
și independență, sub conducerea organizației
reală pentru negocieri și obținerea unor rezultate
S.W.A.P.O., cu lupta poporului din Republica
concrete substanțiale în direcția frînării cursei înar
Sud-Africană pentru lichidarea regimului de apart
mărilor și înfăptuirii dezarmării pe baza respectării
heid și de discriminare rasială.
stricte a principiului ncprejudicierii securității niciCele două părți au subliniat rolul important al
unei țări, a asigurării echilibrului de forțe militare
mișcării țărilor nealiniate ca factor pozitiv activ al
la niveluri tot mai scăzute.
politicii internaționale contemporane in lupta îm
Cele două părți consideră că hotăririle N.A.T.O.
potriva imperialismului, colonialismului și neocoloprivind amplasarea in Europa a unor noi mijloace
nialismului, pentru pace și securitate, pentru
nucleare americane cu rază medie de acțiune agra
destindere și dezarmare, pentru democratizarea
vează și mai mult pericolele existente pentru pa
relațiilor internaționale.
cea pe continent, pentru inseși viața și civilizația
România și Cehoslovacia acordă o mare imporpopoarelor europene. Ele sprijină propunerea
tanță creșterii rolului și contribuției O.N.U. Ia întăU.R.S.S. privind înghețarea cantitativă și calitativă
rirea păcii și destinderii, la realizarea dezarmării,
a armelor racheto-nucleare în Europa și începerea
Ia asigurarea securității, independenței naționale șl
negocierilor pentru oprirea producției și amplasării
colaborării tuturor popoarelor.
acestor arme, reducerea și lichidarea lor treptată.
In același timp, cele două părți au subliniat ne
cesitatea urgentării realizării de progrese concrete
în cadrul convorbirilor a avut loc, de asemenea,
la negocierile de la Viena privind reducerea for
un schimb de păreri privind principalele probleme
țelor militare și a armamentelor în Europa centrală
ale mișcării comuniste și muncitorești internațio
și au relevat eforturile depuse și propunerile pre
nale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
zentate in acest scop de țările socialiste partici
Gustav Husak au subliniat că mișcarea comunistă
și
muncitorească internațională se întărește și se
pante. Pentru obținerea unui progres real în ca
extinde permanent, că influența sa asupra soluțio
drul acestor negocieri este necesar ca și țările oc
nării problemelor internaționale majore crește
cidentale participante să manifeste voința politică
necontenit.
spre soluționarea problemelor dezbătute.
Cele două părți au reafirmat hotărîrea partidelor
România și Cehoslovacia se pronunță consecvent
lor comuniste de a contribui în continuare la întă
rirea unității și colaborării tovărășești a partidelor
pentru adoptarea unor măsuri efective spre asi
comuniste și muncitorești, pe baza principiilor
gurarea nu numai pe plan european, ci și pe plan
marxism-leninismului, solidarității internaționale și
global a unei cotituri in soluționarea problemelor
sprijinului reciproc, prin respectarea independenței
limitării și încetării cursei înarmărilor, pentru în
și egalității in drepturi, a neamestecului în trebu
făptuirea unor măsuri de dezarmare, in primul
rile interne și a dreptului fiecărui partid de a-și
rind de dezarmare nucleară.
elabora in mod autonom politica, de a-și alege
calea transformărilor revoluționare, corespunzător
Părțile acordă o mare importanță interzicerii dez
condițiilor specifice in care iși desfășoară activi
voltării unor noi tipuri și sisteme de arme de dis
tatea.
trugere in masă, interzicerii totale și generale a
In acest context, cele două părți au apreciat
experiențelor cu arma nucleară, interzicerii armei
actualitatea și importanța obiectivelor și principiilor
radiologice, interzicerii armei chimice și distrugerii
stabilite în documentul Conferinței partidelor comu
stocurilor existente, nefolosirii armei nucleare îm
niste și muncitorești din Europa, care a avut Ioc,
potriva statelor nenucleare care nu au arme nucle
la Berlin, in iunie 1976, și au reafirmat hotărirea
are pe teritoriul lor, încheierii unui acord pri
de a acționa în continuare pentru traducerea lor
vind reducerea bugetelor militare șl a forțelor ar
in viață.
mate ale statelor, precum și desființarea bazelor
Ambele partide și-au exprimat convingerea că, in
militare aflate pe teritoriile altor state. In acest
condițiile complexe ale situației internaționale
context, cele două părți au evidențiat poziția ex
actuale, este necesar ca toate partidele comuniste
primată in Declarația statelor participante la Tra
și muncitorești să depună eforturi pentru mobili
tatul de la Varșovia din 15 mai 1980, privind lichidarca concomitentă a blocului militar N.A.T.O. « zarea și unirea celor mai largi forțe politice și
sociale, a maselor populare, a opiniei publice, în
și a Tratatului de ia Varșovia.
lupta impotriva politicii imperialiste, colonialiste și
România și Cehoslovacia acordă o mare impor
neocolonialiste pentru pace, destindere, dezarmare,
tanță celei de-a doua sesiuni speciale a Adunării
independență națională și progres social, pentru
Generale a O.N.U. consacrate dezarmării și iși exdezvoltarea colaborării între popoare.
primă convingerea că aceasta va contribui la reaCele două părți au subliniat importanța dezvol
lizarea de progrese concrete în domeniul dezartării dialogului și colaborării partidelor comuniste
mării generale și complete și va sprijini convocacu partidele socialiste și social-democrate, cu toate
rea unei conferințe mondiale penlru dezarmare,
organizațiile progresiste și democratice, cu alte
Cele două țări vor participa activ la pregătirea teforțe
și mișcări sociale care acționează pentru înce
meinică a acestei sesiuni.
tarea cursei inarmărilor și înlăturarea pericolului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav
de război, pentru pace, destindere și înțelegere
Husak au subliniat din nou că Republica Sociaintre popoare.
listă România și Republica Socialistă Cehoslovacă
Ele și-au exprimat solidaritatea cu mișcările de
vor acționa ferm pentru restructurarea relațiilor
eliberare națională și cu țările care s-au eliberat
economice pe o bază justă, democratică și echita
de sub dominația colonială și luptă pentru intărirea
bilă, inclusiv a relațiilor economice dintre țările so
independenței lor naționale, pentru dezarmare și
cialiste și țările capitaliste dezvoltate, pentru înlă
pace.
turarea tuturor barierelor șl măsurilor discrimina★
torii in comerțul exterior. Cele două țări acordă o
Cele două părți și-au exprimat deplina satisfacție
importanță specială realizării unei înțelegeri con
în legătură cu rezultatele vizitei și convorbirilor
structive privind începerea negocierilor globale in
avute, precum și convingerea fermă că acestea
cadrul O.N.U. asupra problemelor colaborării eco
reprezintă o nouă contribuție importantă la apro
nomice a căror soluționare ar contribui la edifica
fundarea continuă a relațiilor de prietenie frățească
rea unei noi ordini economice internaționale, inclu
și dezvoltarea colaborării multilaterale dintre Parti
siv sprijinirea eforturilor țărilor in curs de dezdul Comunist Român și Partidul Comunist diu
voltare de a accelera ritmurile dezvoltării lor ecoCehoslovacia, dintre Republica Socialistă România
nomice.
și Republica Socialistă Cehoslovacă, ceea ce cores
Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea față
punde pe deplin aspirațiilor fundamentale ale po
de evoluția situației din Orientul Apropiat. Ele se
poarelor celor două țări, intereselor cauzei generale
pronunță pentru reglementarea politică, prin mij
a socialismului și progresului, întăririi păcii, destin
loace pașnice, a acestui conflict și instaurarea unei
derii și dezvoltării colaborării internaționale.
păci juste și trainice, care poate fi realizată nu
mai prin retragerea Israelului din teritoriile arabe
Praga, 21 mai 1981
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tn numele sfîntului Părinte, vă exprim aprecierea sa plină de recunoș
tință pentru sentimentele de solidaritate pe care Excelența Voastră i le-a
adresat in împrejurarea in care el, mesager neobosit al păcii universale, a
fost lovit de un deplorabil act de violență.
Vă transmit urările Sfinției Sale pentru progresul spiritual și material
al țării dumneavoastră.

Cardinal AGOSTINO CASAROLI
Secretar de Stat — Vatican

Cronica

zilei

Academicianul Anghelos Angheiopoulos, guvernator de onoare al
Băncii naționale a Greciei, care ne
vizitează țara la invitația Consiliului
Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a avut convorbiri
cu Vasile Răuță, guvernatorul Băn
cii naționale a Republicii Socialiste
România, cu Gheorghe Crăiniceanu,
vicepreședinte al Băncii române de
comerț exterior, precum și cu Con
stantin Caloianu, secretar de stat la
Comitetul de Stat al Planificării.
Oaspetele s-a intilnlt, de aseme
nea, cu Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și
politice, unde a făcut o expunere
despre „Criza economică mondială și
implicațiile ei“, care a fost urmă
rită cu un viu interes de membrii
academiei, cercetători, ziariști etc.
A fost prezent Michel Cottakis,
ambasadorul Republicii Elene la
București.
*
Joi ■ fost semnat Programul de
cooperare și schimburi intre Guver
nul Republicii Socialiste România și
Guvernul Statelor Unite ale Americii
in domeniile educației, culturii, știin
ței și tehnologiei pe anii 1981—1982,
Programul prevede dezvoltarea în
continuare a unor acțiuni de conluc’- > in sferele științei, tehnicii, ale
»
țămintului, culturii, presei șl
i,,.ioteleviziunii.
Documentul a fost semnat de am
basadorul Dumitru Aninoiu, director
în Ministerul Afacerilor Externe, și
Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A.
la București.
Erau prezenți Maria Groza, adjunct
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai M.A.E., membri ai Am
basadei americane la București.

oaspetele unor colective de oameni
ai muncii din agricultura județului
Arad. Cu acest prilej, parlamentarii
chinezi au vizitat complexul de sere
al Asociației economice de stat și
cooperatiste Arad, întreprinderea „Avicola" Arad și unități de produc
ție din cadrul Consiliului unic agro
industrial Pecica.
In cursul acestei vizite, oaspeții
chinezi au fost însoțiți de Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N. A
fost prezent ambasadorul R.P. Chi
neze la București, Chen Shuliang.
Seara, delegația Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a
R.P. Chineze s-a înapoiat in Capi
tală.

★

Cu prilejul apropiatei aniversări a
Zilei naționale a Republicii Argen
tina, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, joi după-amiază, in Capita
lă, o manifestare culturală. Cu această ocazie, Anca Voican, redac
tor la revista „Lumea", a înfățișat
asistenței impresii de călătorie din
Argentina, după care a fost prezen
tat un program de filme documen
tare din această tară.
La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentant! ai M.A.E. Si ai C.C.E.S., oa
meni de cultură și artă, un numeros
public.
Au fost prezenți Federico Carlos
Barttfeld. ambasadorul Republicii Ar
gentina la București, membri ai
ambasadei.
(Agerpres)

★

vremea

Delegația Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze, condusă de Yang Shangkun,
membru al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, vicepreședinte și se
cretar general al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, care face
o vizită in țara noastră, la invitația
Marii Adunări Naționale, a fost joi

Timpul probabil pentru zilele de 23,
24 și 25 mai. In țară : Vremea v» ti în
general instabilă și răcoroasă în estul
șl sudul țării, unde cerul va fi mai mult
noros și vor cădea ploi locale, ce vor
avea si caracter de aversă, însoțite de

Un nou pasaj pe șoseaua
București — Constanța

ÎN PRIMUL AN Al CINCINALULUI CALITĂȚII ȘI EFICIENTEI

Constructorii de la I.C.H. Con
stanța au finalizat înainte de terme
nul prevăzut noul pasaj denivelat de
la kilometrul 194 al șoselei Bucu
rești — Constanța, care dă astfel cale
liberă circulației rutiere in noul se
zon estival pe cea mai frecventată ar
teră de circulație, către litoral, pre
cum și spre aeroportul internațional
M. Kogălniceanu. Noul pasaj are
patru benzi de circulație, o lungime
de 50 de metri și este prevăzut cu
tablier metalic lateral. La execuția lui,
constructorii au folosit tehnologii noi,
care le-au permis devansarea terme
nului de finalizare și obținerea unor
importante economii de ciment, me
tal și energie electrică. (G. Mihâescu)

Planul și angajamentele asumate în întrecere

- exemplar îndeplinite I
PANflOi MICTOfi

tv

Continuăm, să publicăm re
zultatele obținute in primele
patru luni ale anului 1981 **) de
alte colective fruntașe de oa
meni ai muncii, sub condu-

PROGRAMELE X și 2
In Jurul orei 12 — transmisiune
directa : ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Ghana, dr.
Hilla Limann, care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, efectuează o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră

Locul I : întreprinderea de foraj și lu
crări geologice speciale București, cu
301.4 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
după cum urmează : volumul lucrărilor geologice
cu 24.1 la sută, volumul fizic al forajului cu
sondeze cu 17,6 la sută ; viteza medie de lucru
Ia forajul cu sondeze a fost depășită cu 20,3 la
sută, productivitatea muncii cu 24,3 la sută, iar
beneficiile cu 100,5 la sută.

PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Emisiune în limba germană
La volan
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea economică
Dosarele istoriei
Film artistic : Misiunea judecăto
rului Dennyson. Premieră pe țară.
Producție a studiourilor americane
21,55 Cu bucurie în inimi
32.13 Telejurnal
PROGRAMUL l

Locul II: întreprinderea de prospecțiuni și ex
plorări geologice Harghita.
Locul III : întreprinderea de prospecțiuni geo
logice și geofizice pentru hidrocarburi Bucu
rești.

16.30 O viață pentru o idee. David Em
manuel (1834—1941)
Blocnotes — informații utilitare
CMntarea României
Telejurnal
Concertul orchestrei filarmonice
„George Enescu". Transmisiune di
rectă de la Ateneul Român. Dirijor:
Răzvan Cemat. Solist: Dezso Ranki
— R. P. Ungară
21.45 Cercetări,
inițiative. Documentar
realizat de studiourile franceze
22.13 Telejurnal
22.30 închiderea programului

17,00
17,20
19.00
19,23

în unitățile producătoare
de rulmenți, mașini-unelte,
mecanică fină și scule
Locul I : întreprinderea „Steaua roșie
**
din București, cu 629 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 53.3 la sută la producția netă, 1,6 la sută la
producțiâ fizică, 29,2 la sută la export ; produc
tivitatea muncii planificată a fost depășită cu
51,8 la sută, beneficiile cu 16,1 la sută, iar planul
de Investiții cu 0,5 la sută ; consumurile normate
au fost reduse cu 20,5 la sută.

descărcări electrice. Tn rest, vremea va
fi caldă, cu cer variabil și ploaie izola
tă. Vînt moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, cele
maxime între 16 și 26 grade. In București:
Vremea va fl în general instabilă șl ră
coroasă, cu cer schimbător. Vor cădea
ploi de scurtă durată.' Vînt moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 șl 13 grade, cele maxime intre
20 și 23 de grade.
(Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

Locul II : întreprinderea de scule și echipa
ment hidraulic din Focșani.
Locul III : întreprinderea de mașini-unelte din
Suceava.

în întreprinderile
producătoare de tractoare
și mașini agricole,
autocamioane și turisme

Urgențe ale acestor zile în agricultură

Locul I : întreprinderea de mașini agri
cole „Semănătoarea
**
din București, cu
130.4 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 2.9 la sută la producția fizică, 0,2 la sută la
producția notă, 0,5 la sută Ia export, 0,3 la sută
la productivitatea muncii. 2,5 la sută la investiții;
cheltuielile totale la 1000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 0,1 la sută, iar cele materiale
cu 1,7 la sută.

PLANTAREA LEGUMELOR
pe întreaga suprafață, pină la ultimul hectar!
La indicația conducerii partidului,
au fost stabilite măsuri organizato
rice și tehnice menite să asigure in
acest an producții mari de legume,
intr-un sortiment variat, in vede
rea bunei aprovizionări a popu
lației cu astfel de produse. Pină
acum, din cele 287 700 hectare pre
văzute a se cultiva cu legume in
acest an. au fost insămințate și
plantate 247 961 hectare. O bună par
te din legumele ce sint destinate
consumului din timpul verii și
toamnei — 114 580 hectare — se plan
tează in luna mai. Această lucrare
s-a și executat pe 82 933 hectare. în
județele Bihor, Mehedinți și in sec

torul agricol Ilfov, programul de
plantări pe luna mai a fost înche
iat. Luerarea este pe terminate și
in județele Teleorman, Timiș,
Vaslui, Alba și altele. Pentru a se
obține producții mari de tomate,
ardei și vinete, care să ajungă la
maturitate înainte de apariția bru
melor, plantarea lor trebuie înche
iată pină la sfirșitul acestei săptămini. Or, în județele Călărași, Tulcea, Prahova, Gorj, Neamț, Iași Și
altele, această lucrare a mai rămas
de executat pe sute de hectare.
Timpul se menține favorabil ac
tivității in grădini și, de aceea, este
necesar să se muncească din zori

se încheie plantarea tomatelor pe
toate cele 2 830 hectare planificate.
Au mai rămas de plantat 110 hectare
cu ardei și 50 hectare cu vinete. Con
comitent, se acționează pentru pregă
tirea condițiilor de efectuare a cul
turilor succesive și duble, asigurîndu-se răsadurile necesare pentru
2 000 hectare ce vor fi cultivate cu
tomate, morcovi, castraveți și varză.
De asemenea, maximă grijă se acor
dă realizării sortimentelor de legu
me planificate, pentru ca cerințele
pieței să fie cit mai bine satisfăcute.
Nu sint neglijate nici alte acțiuni de
perspectivă apropiată. Bunăoară, se
desfășoară pregătiri pentru campa
nia de recoltare a mazărei păstăi,
care se estimează să înceapă in ju
rul datei de 10 iunie.
Există însă posibilități care, dacă
vor fi valorificate la un nivel supe
rior, așa cum s-a manifestat tendința
in ultimele zile, se poate aprecia că
greutățile provocate de timpul nefa
vorabil vor putea fi pe deplin înlătu
rate, astfel incit recolta de legume să
fie pe măsura cerințelor din acest an.

Comellu IFRIM
corespondentul Scinteii"

IAȘI Experiența bună din solarii să fie
aplicată și la ’culturile din cîmp!
în vederea bunei aprovizionări a
populației, in județul Iași au sporit
cu 50 de hectare suprafețele o'cupate
cu sere și solarii și cu 1 000 de hec
tare cele cultivate cu legume în cimp.
Ca urmare, suprafața totală a solariilor a ajuns la 330 hectare, iar aceea
cultivată in grădinile unităților agri
cole și ale gospodăriilor populației —
la 6 000 hectare. Au fost amenajate
solarii noi și extinse cele existente,
îndeosebi în cooperativele agricole
Podu Iloalei, Miroslava. Balș, Țibănești, Cozmești, Țuțora, Răchiteni,
precum și la asociația legumicolă din
Bivolari, recent constituită. Aceste
unități, împreună cu cooperativele agrjcole din Prisăeani, Răchițeni,

cinema
• Probleme personale: SCALA —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 30, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18;
20,15, MODERN — 9; |1; 13; 15;
17; 19
• Punga eu libelule: CAPITOL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 J
80,15

în industria produselor
refractare
Locul I : Întreprinderea de produse
refractare „Pleașa", județul Prahova, cu
1 237,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 18,6 la sută la producția netă, 11,6 la sută
la producția fizică. 11,1 la sută la productivitatea
muncii, 57,4 la sută la beneficii, 24,1 la șută la
investiții ; consumurile normate au fost reduse
cu 5,1 la sută.

\

Locul II : întreprinderea „Industria iutei
**
din
București.
Locul III : întreprinderea „Arta textilă" din Ti
mișoara.

Locul II : întreprinderea „Carbochim” din ClujNapoca.
Locul III : întreprinderea de produse refrac
tare „Răsăritul" din Brașov.

Locul I : întreprinderea de transporturi
auto Gorj, cu 220,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 12,4 la sută la producția netă, 14 la sută
la productivitatea muncii, 0,9 la sută la volumul
mărfurilor transportate, 13,8 la sută la beneficii;
normele la consum au fost reduse cu 5,1 la sută;
iar costurile la 1000 lei venituri brute cu 1,3
la sută.

») Indicatorii privind producția netă, produc
tivitatea muncii, costurile de producție și benefictile sint calculate pe trei luni.

în industria de prelucrare
a cauciucului, maselor
plastice, firelor și fibrelor
sintetice
Locul I : întreprinderea de fire și fibre
„Melana" — Botoșani, cu 977,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 13,2 la sută la producția netă, 7,2 la sută
la export, 16.6 la sută la productivitatea muncii,
17,6 la sută la investiții ; producția fizică pre
văzută în plan a fost realizată integral ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producțid-marfă și cele
materiale au fost reduse cu 7,2 la sută.
Locul II : întreprinderea de anvelope „Victo
ria" din Florești, județul Prahova.
Locul III : întreprinderea de fire artificiale „Viscofil" din București.

în industria exploatării
lemnului
Locul I : întreprinderea forestieră de
exploatare și transport Rîmnicu Vilcea,
cu 221,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 1,6 la sută la producția netă, 2,8 la sută la
producția fizică, 0,6 la sută la productivitatea
muncii, 11 la sută la investiții și 99,6 la sută la
beneficii.
Locul II : întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Piatra Neamț.
Locul III : întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Suceava.

în industria cimentului
și a materialelor
de construcții
Locul I : întreprinderea de materiale
izolatoare din București, cu 380,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
eu 6.3 la sută la producția netă, 4.3 la sută la
produeția fizică, 5,2 la sută la export, 6,7 la
sută la productivitatea muncii, 10,5 la sută la
beneficii.
Locul II : întreprinderea de produse ceramice
din Zalău, județul Sălaj,
Locul III : întreprinderea de materiale de con
strucții Doaga-Focșani.

în industria textilă subramura lină, mătase, in,
cînepă
Locul 1 : întreprinderea „Postăvăria
română din București, cu 456 puncte.
**
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 12 la sută la producția netă, 10 la sută la
productivitatea muncii, 1 la sută la beneficii,
1,5 la sută la livrările de mărfuri la fondul
pieței ; producția fizică și sarcinile de export au
fost realizate integral ; cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă și cele materiale au fost
reduse cu 7 la suta.

în transporturile rutiere

Locul II : întreprinderea de transporturi auto
Dolj.
'
Locul III : întreprinderea do transporturi auto
comerciale București.

în industria alimentară subramura industrializării
cărnii și a peștelui
Locul I : întreprinderea de industriali
zare a cărnii București, cu 633,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 58,9 la sută la producția netă, 59.3 la «ută Ia
productivitatea muncii și cu 0,6 la sută la pro
ducția fizică ; cheltuielile totale la 1 000 lei proaucție-marfă au fost reduse cu 0.6 la sută, cele
materiale cu 3,5 la sută, iar consumurile nor
mate cu 4,2 la sută.
Locul
peștelui
Locul
serve de

II : întreprinderea de industrializare a
Macin, județul Tulcea,
III : întreprinderea de prepargte șl con
carne București.

în domeniul circulației
mărfurilor - întreprinderi
comerciale cu ridicata
Locul I : întreprinderea comercială cu
ridicata pentru mărfuri textile-incălțăminte Craiova, cu 241,5 puncte.
Principalii indicatori au fost depășiți cu 0,8
la sută la livrări de mărfuri cu ridieata, 5,8
la sută la beneficii ; viteza de circulație a mărfu
rilor s-a îmbunătățit, fiind redusă cu 5 zile. Iar
cheltuielile de circulație la 1 000 lei livrări an
fost diminuate cu 5,1 la sută.
Locul II :
cata pentru
Locul III ;
cata pentru

Întreprinderea comercială cu ridi
mărfuri alimentare Tirgu Jiu.
întreprinderea comercială cu ridi
mărfuri metalo-chimice Galați.

In domeniul gospodăriei
; comunale și prestărilor
de servicii
Locul I : întreprinderea județeană de
gospodărie comunală și locativă Vilcea,
cu 568 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți
cu 22.5 la sută la producția și prestările de
servicii, 5,5 la sută la prestările de servicii pen
tru populație, 12,6 la sută la volumul lucrărilor
de întreținere, reparații curente și prestări in
construcții pentru populație, 81,4 la sută la
beneficii ; cheltuielile totale Ia 1 000 lei pro
ducție și prestări de servicii au fost reduse cu
3,2 la sută, iar cele materiale cu 4,3 la sută.
Locul II : întreprinderea județeană de gospo
dărie comunală și locativă Brăila.
Locul III : întreprinderea județeană de gospodarie comunală și locativă Olt.
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BHAILA Lucrările - în grafic și de calitate
Județul Brăila se situează, prin
cele peste 9 000 de hectare destinate
cultivării legumelor, printre impor
tantele bazine legumicole ale țării.
Datorită ploilor din ultimele săptă
mini, stagnările de apă și bălti
rile s-au produs pe mai bine de 50
la sută din suprafața planificată a fi
cultivată cu legume, iar in prezent
se mai află in această situație 900 de
hectare.
Prin urmare, evacuarea apei re
prezintă acum prima urgență. Se ac
ționează cu mijloace mecanice (dra
gline și motopompe) in special in zo
nele mai afectate — Viziru, Bertești, Movila Miresii și Șuțești, dar
și manual, executindu-se decolmatări de canale și adinciri de șanțuri.
Pe terenurile evacuate de apă s-a
trecut îndată la plantarea legumelor,
în primele rinduri se află specialiștii
și lucrătorii Stațiunii de cercetări și
producție de legume Tudor Vladimirescu — unitate înființată in această
primăvară, care cultivă peste 1200
hectare cu legume — precum și cei
din Asociația economică de stat și
cooperatistă Jirlău (900 hectare) și
I.A.S. Dunărea (450 hectare).
Eforturile depuse in cursul acestei
săptămini au făcut posibil ca ieri să

și pină seara la plantat, astfel in
cit, această lucrare să se incheie in
timp scurt. Dealtfel, aceasta este o
condiție hotăritoare pentru înde
plinirea sarcinii ca fiecare județ
să-și asigure consumul local din
producția proprie. Este de datoria
organelor județene de partid și agricole, a consiliilor populare și
consiliilor agroindustriala să acțio
neze energic in vederea încheierii
in cursul acestei săptămini a plan
tării legumelor in cimp, pentru
executarea lucrărilor de întreținere
a culturilor legumicole, asigurmd
realizarea și depășirea producțiilor
mari prevăzute pentru anul 1981.

Potrivit punctajului general,
stabilit pe baza indicatorilor
prevăzuți in criteriile de orga
nizare a întrecerii socialiste, la
sfirșitul lunii aprilie pe pri
mele trei locuri se situează :

cerea organelor și organizații
lor de partid, in îndeplinirea
planului și a angajamentelor
asumate în întrecerea socia
listă.

în domeniul prospecțiunilor
și explorărilor geologice

18,00
16,05
16.30
18,35
18.30
19 00
19,25
19.45
20,15

pe primele patru luni ale anului ]

Focuri, Coarnele Caprei, Grozești,
Gorban, Tirgu Frumos, Costuleni și
altele, dețin ponderea suprafețelor
cultivate cu legume In solarii și in
cimp. Au fost create astfel condiții
ca județul Iași să-și asigure din pro
ducție proprie cantități îndestulătoa
re de legume, incepind de la cele
timpurii și pină la cele tîrzii, de
toamnă.
După cum ne spunea ing. Con
stantin Stîrcu, inginer-șef la I.L.F.
Iași, lucrările de grădinărit se
desfășoară intens. Plantările în so
larii s-au Încheiat ; in prezent se execută lucrările de combatere a bu
ruienilor, tratamentele fitosanitare,
precum și palisatul la tomate. Nu de
• Spectacolul ipectacolelor: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20
• Croaziera t
BUZEȘTI — 15,30;
17,45; 19,45, VIITORUL
— 15,30;
17,30; 19,30
• Detașamentul „Concordia
;
*
CIU
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15
• Stele de iarnă: PROGRESUL —
16; 18; 20
> Dragostea mea călătoare: COS
MOS - 15,15; 17,30; 19,45, STUDIO
— 18; 20
• Avarul: CULTURAL — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 10; 80,15

mult ș-a terminat și acțiunea de
completare a golurilor, precum și
aceea de plantare a culturilor aso
ciate — ridichi și salată printre to
mate și varză — prin care se urmă
rește să se realizeze in plus, in acest
an, cel puțin 300 tone de astfel de
legume.
Aceeași atenție trebuie să se acorde
și realizării programului de plantări
la legumele cultivate in cimp, spre a
se asigura aprovizionarea populației
în lunile de vară și toamnă. După
plantarea verzei timpurii și de vară,
grădinarii și-au concentrat eforturile
la executarea celui mai mare volum
de lucrări: plantarea răsadurilor de
tpmate, ardei și vinete. Potrivit pro
gramului întocmit de organele de spe
cialitate, zilnic trebuie să se planteze
250—300 hectare, incit lucrările să se
încheie în această săptămină pe în
treaga suprafață. Pină in seara zilei
de 20 mai, din cele 5 750 hectare pre
văzute s-au plantat, pe ansamblul
județului, aproape 5 000 hectare, între
care 620 hectare cu tomate de vară
și toamnă, din cele 750 hectare pla
nificate. Se apreciază că in cîteva
zile plantările in cimp vor fi înche
iate. în grădinile cooperativelor agricole Plugari, Ftnttnele, Gorban.
Grozești, Victoria ș.a.. unde lucrează
un riiare număr de cooperatori, plan
tările se apropie de sfirșit. La Plu
gari, de exemplu, in sprijinul legu
micultorilor au venit la plantarea le
gumelor numeroși alți cooperatori,
precum și elevii după orele de școală.
La Grozești, In ajutorul legumiculto
rilor au sosit și lucrătorii de la secto
rul industrial — care au organizat, de
fapt., un al doilea schimb. Cu totul
altfel stau lucrurile la cooperativele
agricole Valea Seacă, Movlleni. Gropnița, Deleni, Răchiteni, unde la plan
tări lipsesc chiar și cei repartizați să
lucreze efectiv în fermele legumicole.
Este necesar ca în aceste unități să
fie instaurat cu fermitate spiritul de
ordine și disciplină, să se organizeze
întrajutorarea cu formații de muncă
din alte sectoare, incit lucrările de
plantare să se încheie cit mai
repede.
Manole CORCACI
corespondentul Scinteii"

• Tristan șt Isoldai SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 20. MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Campionul: PATRIA — 9; 11,30;
14; 16,45; 19,30,
BUCUREȘTI
—
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30, MELO
DIA — 8.45; 11,30; 14,15; 17; 19,45
• Ani tumultuoși: CENTRAL —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• indienii din Vetrov: TIMPURI
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30
• Dot șt cangurul: VICTORIA —
10; 18; H; 19; 18; 20

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Finale la 14 sporturi în concursurile
de masă ale „Daciadei“
In plină desfășurare, etapa de vară
a „Daciadei" angajează, în aceste zile,
zeci și zeci de mii de tineri și tinere,
numeroși oameni ai muncii de toate
viratele care, în întrecerile de masă
sau de performanță, își măsoară for
țele, intr-o atmosferă entuziastă, pe
terenurile de sport de la orașe și
sate. Conform regulamentului marii
competiții naționale, în sportul de
masă se dispută finale pe țară la 14
discipline. După „Crosul tineretului",
care a avut loc la începutul acestei
luni, fruntașii întrecerilor de atletism
se vor Intîlni la Oradea în finalele
pentatlonului atletic școlar (simbătă
23 și duminică 24 mai) și la Baia
Mare, in cadrul campionatului pe
echipe al școlilor generale (16—18 iu
nie). Celelalte finale au loc astfel :
baschet 16—28 iunie, la Tg. Mureș
(copii de la 8 la 10 ani și 11—13 ani)
și 30—31 mai. la București (14—19
ani) ; fotbal : 22—26 iulie, la Tg. Jiu
(13—14 ani) și 6—9 august, la Dej
(13—16 ani) ; gimnastică : 16—18 iu
nie, la București (campionatul școli

lor generale) ; handbal : 30—31 mai,
la București (pentru tinerele intre 14
și 19 ani) ; oină : 1—15 august, la Man
galia (elevi între 11 și 14 ani) și 3—9
septembrie, la Prundu Bîrgăului (ti
neri de 15—19 ani din mediul
rural) ; orientare turistică : la Bis
trița (7—9 august, fete și băieți între
11 și 14 ani) și la Galați (6—8 august,
între 15 șj 19 ani) ; popice : 30—31
mai. la Tg. Mureș ; tenis de cimp :
11—12 septembrie, la Timișoara, in
cadrul cupei „Scinteii tineretului" ;
tir : 6—8 august, la Galați (tineri și
tinere de 14—19 ani) ; trintă: 5—6 de
cembrie, la Galați (pentru tinerii de
15—26 ani din mediul rural).
La sporturile tehnico-aplicative cu
prinse în „Daciadă", finalele sint pre
văzute pentru 28 iunie, la Reșița
(motociclism pe motorete „Mobra",
pentru tinerii de peste 18 ani), 6—8
august, la Galați (karting, 14—19 ani)
și 18 septembrie, la Pitești (automo
bilism, tineri și tinere de peste 18
ani).

IN CÎTEVA EÎNDURI
• Tn turul doi al turneului inter
național feminin de tenis care are
loc în Berlinul occidental, jucătoarea
româncă Lucia Romanov a învins-o
cu 6—1, 6—3 pe Bana Strachonova
(Cehoslovacia).
In primul tur al probei de dublu,
Lucia Romanov și Corinne Vanier au
întrecut cu 7—5, 6—3 pe Jeanne Du
val, Ivonne Vermaak.
• După cum s-a mai anunțat. în
preliminariile campionatului mondial
de fotbal (grupa a 4-a europeană),
la Oslo, echipa Ungariei a învins cu

• Aii Baba șl cel 40 de boți:
DACIA - 9: 12; 16; 19, AURORA
_ g•
• 16 • 19
• Logodnica: MUNCA — 16: 18; 20
• Ultima romanță de dragoste;
STUDIO — 10; 12; 14; 1«
• Kojak la Budapesta: FLACARA
— 10; 17,15; 19,45
• Pline, aur, nagan: FLAMURA —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Talismanul toreadorului: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,30;
17,45; 19,45, EXCELSIOR — 9; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 13,43; 18; 20,13

2—1 (0—0) selecționata Norvegiei. Jo
cul a fost urmărit de aproape 35 000
de spectatori. După o repriză albă,
gazdele au deschis scorul in minu
tul 55, prin Thoresen care a înscris
spectaculos. Oaspeții au marcat apoi
două puncte prin Kiss, in minutele
75 ți 78. După cum transmit agen
țiile internaționale de presă, arbi
trul meciului a sancționat cu 5 car
tonașe galbene pe unii jucători ai
Ungariei.
Următorul meci din această gru
pă va avea loc la 30 mai : Elveția —
Anglia.

• 101 dalmațieni — 9,15; 11; 12,45;
14,30; 16,13: Am intflnit țigani feri
ciți — 18: 20: DOINA
• Pe aripile viatului: GRIVITA
— 9; 14; 18,15
• Explozia: EFORIE — O; It,U;
13,30; 15,45; 18; 20,13
• Superman: LIRA — 15.30; 1»,
FLOREASCA — 8,43; 1LS0; H,15;
17; 19,45. ARTA - 9! 12ț 16; 19
• Jandarmul și extraterestrii: FE
RENTARI — 10,30; 15,30; 17,30;
19,30
• tml sare țandăra: COTROCENI
15; 17,30; 20

Epilog
în „Cursa Păcii“
Tradiționala competiție ciclistă in
ternațională „Cursa Păcii" s-a În
cheiat joi. odată cu disputarea ulti
melor două etape, programate Intr-o
singură zi. Etapa a 13-a a avut loc
in cursul dimineții la Lodz, constind
intr-o probă contracronometru indi
vidual, pe distanța de 20 km. ciștigată
de Olaf Ludwig (R.D. Germană), cu
timpul de 24’13”. Dintre concurenții
români cel mai bun timp l-a realizat
Mircea Romașcanu — 26’27”.
După-amiază s-a desfășurat etapa
a 14-a, pe traseul Lodz—Varșovia,
etapă încheiată cu sosirea in capitala
poloneză a unui pluton masiv și cu
un spectaculos sprint final, in care
ciclistul român Mircea Romașcanu a
reușit să ocupe locul al 3-lea și să
urce pentru a doua oară pe podiumul
de premiere, după ce in prima săp
tămină a cursei cucerise locul 1 in
etapa a 5-a, Gera—Karlovi-Vary.
Etapa a revenit sportivului sovietic
Șahit Zagretdinov, cronometrat pe
distanța de 115 km în 3h 48’25”, timp
cu care au fost creditați tn afara lui
Romașcanu și cicliștii noștri Cftauțașu,
Lăutaru. C. Nicolae. Sîrbu și Antal.
La actuala ediție a cursei, deci, se
lecționata țării noastre a ocupat locul
5 in clasamentul final pe echipe —
rezultat superior celor din edițiile
precedente — clasindu-se înaintea
unor reprezentative bine cotate, cum
sint cele ale Franței, Bulgariei,
Belgiei ș.a. Să socotim aceasta un
progres față de trecut, dar și o pro
misiune pentru mai mult în viitor.
Ciștigătorul „Cursei Păcii" din
acest an este tinărul ciclist sovietic
Șahit Zagretdinov (22 de ani). Pri
mul dintre cicliștii români este cla
sat Constantin Căruțașu — pe locul
19,. la 26’52”.

• Omul și fiara: PACEA — 10,30;
15,30; 18,30
• Sacrificiul dtn dragoste: VOLGA
— 9; 12; 16; 19, POPULAR — 11,15;
14,15; 17; 19,43

teatre
• Teatrul Național (sala mieă):
Romulus cel Mare — 19,30; (sala
Atelier): Cartea lui Ioviță — 19

• Filarmonica „George
Enescu"
(Ateneul Român): Concert simfo
nic. Dirijor: Răzvan Cernat. So
list; Deszo Ranki
(R.P. Ungară)
— 19.31)
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu):
Anchetă asupra unui tinăr
care
nu a făcut nimic — 19,30;
(sala
Grădina Icoanei): Interviu — 19,30
• Teatrul Mic: Niște țărani
—
19,30
• Teatrul Foarte Mie: Stop
pe
autostradă — 20
• Teatrul de comedie: Concurs de
frumusețe — 19,30

In magazinele cooperației
de consum

DECADA
„BUCURIA COPIILOR"
Tradiționala decadă „Bucu
ria copiilor", care se desfă
șoară in fiecare an intre 23
mai — 1 iunie, este un plăcut
prilej pentru părinți — și nu
numai pentru ei — de a le
oferi celor mici daruri dintre
cele mai atrăgătoare.
In acest scop, magazinele
cooperativelor de consum din
toată țara s-au pregătit din
timp. Astfel, raioanele cu arti
cole pentru copii din cadru!
unităților mari tip „Supercoop"
și „Supermagazin", ca și maga
zinele specializate, dispun de
un sortiment bogat șl atră
gător de articole destinate co
piilor. Magazinele respective
sint aprovizionate cu o gamă
diversă de confecții, articole de
galanterie, tricotaje, încălță
minte pentru copii de diferite
virate. Librăriile cooperative
lor de consum oferă ultimele
apariții editoriale din colecțiile
pentru preșcolari și elevi, pre
cum și articole de papetărie.
Raioanele cu articole sportive,
muzică și foto prezintă, de ase
menea, numeroase atracții. Tot
din magazinele cooperativelor
de consum se pot procura di
verse jucării, jocuri distractive,
păpuși și, bineînțeles, dulciuri.
Bine aprovizionate, „Supercoopurile" și „Supermagazinele
**
aparținind cooperației de con
sum — organizate pe prin
cipii moderne de expunere și
servire — asigură satisfacerea
în tot mai bune condiții a cere
rilor cumpărătorilor.

• Teatrul „Nottara" (sala Magheru): srintu Mitică Blajinul —
19,30; (Sala Studio): Sentimente și
naftalină — 19
• Teatrul GiuleștI (sala Majestic):
Woyzeck — 19,30:
(la Clubul
IREMOAS): Jean, fiul lui Ion —
13,30
• Teatrul „Constantin Tănase"
(sala Savoy): Dai un... Biban, dar
facei — 19.30; (sala Victoria): Mo
lul femeilor — 19,30
• Teatrul „Ion Vasilescu": Nu »ă
aseundeți după uși — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă": irtaa șt
Topki — 10; Snoave cu măști — 17

**

a

A

Astăzi sosește în țara noastră

președintele Republicii Ghana,
dr. mila limann
(Urmare din pag. I)
în istoria bunelor raporturi de con
lucrare româno-ghaneze se înscrie ca
moment de referință vizita în Ghana
a președintelui Nicolae Ceaușescu In
februarie 1977. Importantele docu
mente semnate cu acest prilej, ca și
cele ulterioare — între care Decla
rația solemnă comună, Protocolul co
mercial și Protocolul cu privire la
dezvoltarea cooperării economice din
tre cele două state — au creat cadrul
necesar extinderii și diversificării re
lațiilor româno-ghaneze. în același
timp, dialogul Ia nivel înalt a scos în
evidență voința României și Ghanei
de a colabora activ pe arena interna
țională, contribuind la victoria lup
tei împotriva colonialismului și im
perialismului, pentru soluționarea po
litică șl echitabilă a marilor proble
me ale contemporaneității, în intere
sul păcii și progresului tuturor sta
telor. Totodată, cele două părți se
pronunță și acționează pentru lichi
darea gratmlui fenomen al subdez
voltării, pentru instituirea unei noi
ordini economice în lume, pentru în
tărirea cooperării, solidarității și uni
tății țărilor mici și mijlocii, în curs
de dezvoltare șî nealiniate, pentru
creșterea rolului acestora în viața in

ternațională. în realizarea unei po
litici de pace și colaborare.
Referindu-se la relațiile românoghaneze, TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU releva cu prilejul pri
mirii, în februarie anul acesta, a scri
sorilor de acreditare a ambasadoru
lui acestui stat african prieten :
„Există toate premisele pentru ca re
lațiile româno-ghaneze să fie extinse
și diversificate și mai mult in viitor,
îndeosebi in domeniul schimburilor
comerciale și cooperării economice,
in avantajul reciproc al țărilor noas
tre. al cauzei păcii și colaborării in
întreaga lume".
în acest spirit, nutrind profunda
convingere că vizita înaltului oaspete
ghanez în țara noastră, dialogul la
nivel înalt Ce va avea loc cu acest
prilej se vor înscrie ca o nouă con
tribuție de seamă la extinderea și
diversificarea continuă a bunelor ra
porturi statornicite între cele două
țări și. în același timp, la cauza păcii
și conlucrării internaționale, poporul
român îl întîmpină pe președintele
Ghanei, dr. Hilla Limann, cu senti
mente de profundă stimă și prietenie,
adresindu-i căldurosul și tradiționa
lul salut de „Bun venit pe pămintul
României socialiste
-----------------------(

Sesiunea Comisiei mixfe guvernamentale
de cooperare economică și tehnică
dintre România și Bangladesh
'i

DACCA 21 (Agerpres). — La 20 mai
s-au încheiat la Dacca lucrările se
siunii a IV-a a Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economi
că și tehnică dințre România și Ban
gladesh.
Lucrările au fost conduse de loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții
române în comisia mixtă, și de
Saifur Rahman, ministrul finanțelor,
președintele părții Bangladesh in co
misie. Au fost identificate noi posi
bilități de extindere a cooperării
economice bilaterale, in vederea pu
nerii in aplicare, in continuare, a în
țelegerilor realizate cu ocazia întilnirilor anterioare dintre președinții
celor două țări.
în cadrul lucrărilor au fost înche
iate un acord de cooperare economi
că și tehnică pe termen lung intre
Guvernul României și Guvernul R.P.
Bangladesh și un protocol al sesiu
nii comisiei mixte, prin care au fost
stabilite o serie de obiective impor
tante ce urmează a fi construite, prin

cooperare, de România în cadrul ce
lui de-al doilea plan cincinal de dez
voltare a Republicii Populare Ban
gladesh.
Acțiunile de cooperare sint prevă
zute in domenii de importanță eco
nomică majoră ca industria construc
țiilor de mașini, chimia și petrochi
mia, industria textilă, transporturi,
agricultură și industria alimentară.
S-a convenit, de asemenea, ca Româ
nia să acorde asistență necesară pen
tru trecerea, în mod treptat, la pro
ducerea în Bangladesh, prin coope
rare, a unor mijloace de transport ca
autobuze, camioane, autoturisme de
teren, precum și nave de pescuit și
instalații de foraj pentru țiței și apă.

★

Ministrul român a avut întrevederi
cu Jamaluddin Ahmed, viceprim-ministru și ministru al industriilor, cu
alți membri ai guvernului. La între
vederi au participat Iosif Chivu, am
basadorul țării noastre la Dacca, și
Shamsul Alam, ambasadorul R. P.
Bangladesh la București.

întrevederi ale șefului delegației române
la reuniunea ministerială a „Grupului celor 77"
CARACAS 21 (Agerpres). — Cu
prilejul lucrărilor reuniunii ministe
riale a „Grupului celor 77“, consacra
tă identificării modalităților de pro
movare a cooperării dintre țările în
curs de dezvoltare, șeful delegației
române, Dumitru Bejan. ministru
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, a avut con
vorbiri cu șefii delegațiilor R.S.F.I.,
irakului, Guyanei, Namibiei, Malayeziei, Angolei, Surinamului, cu
Manuel Perez Guerrero, președin
tele „Grupului celor 77“, cu secre-

tarul permanent al S.E.L.A. șl cu
reprezentanți ai unor ministere de
resort și firme economice venezuelene. Au fost efectuate schimburi de
păreri asupra problemelor dezbătute
la conferință, aspecte legate de lăr
girea și diversificarea cooperării eco
nomice între țările in curs de dezvol
tare in general. Totodată, s-au sub
liniat bunele relații dintre România
și țările respective, examinîndu-se
posibilități și modalități pentru
dezvoltarea continuă a raporturilor economice, comerciale și de coope
rare.

PARIS

Ceremonia învestiturii noului președinte
al Franței, Francois Mitterrand
• Pierre Mauroy numit prim-ministru
PARIS 21 (Agerpres). — Franțois
Mitterrand a devenit joi noul pre
ședinte al Republicii Franceze pentru
următorii șapte ani. Ceremonia în
vestiturii, prin care pentru prima
dată în ultimele decenii la magistra
tura supremă a Franței se află o per
sonalitate din rindul Partidului Socia
list Francez, s-a desfășurat, conform
tradiției, la Palatul Elysee — sediul
Președinției Republicii. Noul șef al
statului a fost întîmpinat de președin
tele al cărui mandat s-a încheiat, Va
lery Giscard d’Estaing.
în sala de festivități a Palatului
Elysee, Roger Frey, președintele Con
siliului Constituțional, a proclamat
rezultatele oficiale ale celui de-al
doilea tur de scrutin al alegerilor
prezidențiale, de la 10 mai, după care
președintele Francois Mitterrand a
primit Marele Colier și însemnele
Marelui Cordon al Legiunii de Onoa
re, precum și Marea cruce a ordinu
lui. Ceremonia s-a desfășurat în pre
zența președinților Adunării Națio
nale și Senatului, a primarului Pa
risului, a altor personalități politice,
a autorităților militare și civile.
Momentele solemne au fost mar
cate prin 21 salve de tun.
în prima sa alocuțiune de șef de
stat, Francois Mitterrand a evocat
memoria a milioane de bărbați și fe
mei care au făurit istoria Franței
prin muncă și jertfe de singe, fără
să aibă acces la ea. El a dat asigu
rări celor prezenți că se deschide
acum o nouă epocă, pentru prima
dată „majoritatea politică reprezentind majoritatea socială".
La scurt timp după preluarea func
ției de șef al statului, Franțois
Mitterrand l-a numit pe Pierre Mau
roy prim-ministru al Franței, însărcinîndu-1 cu formarea noului guvern.
Numirea primului ministru a fost
anunțată de Pierre Beregovoy, care a
fost desemnat secretar general al
Președinției Republicii.
Potrivit protocolului tradițional,
șeful statului, însoțit de noul primministru, a parcurs o porțiune din

cunoscuta arteră Champs Elysâes,
îndreptindu-se spre Arcul de Triumf
din Piața Charles de Gaulle, unde a
aprins flacăra de la Mormintul
eroului necunoscut. A-fost intonată
„Marseilleza", după care Francois
Mitterrand a depus o jerbă de flori.
După-amiază, președintele Franței
a făcut o vizită protocolară la Pri
măria Parisului. In semn de oma
giu, Jacques Chirac, primarul capi
talei Franței, i-a remis noului șef
al statului Medalia de aur a ora
șului.
Tot în cursul
după-amiezîî,
Francois Mitterrand a vizitat un
Ioc simbolic al republicii — Pantheonul, unde sint înmormîntați
eroii Franței. El a păstrat un
moment de reculegere în fața
mormintelor lui Jean Jaures, fonda
torul partidului socialist din Franța,
asasinat în ajunul primului război
mondial, Jean Moulin, conducătorul
mișcării de rezistență împotriva
ocupanților naziști, asasinat de
Gestapo, și Victor Schoelcher, care,
în 1848, a hotărit abolirea sclaviei
în coloniile franceze.

★
Pierre Mauroy, deputat-primar da
Lille, membru al conducerii P.S.F.,
în virstă de 52 de ani, a intrat in rîndurile socialiștilor la o virstă foarte
tinără. La 21 de ani devine secretar
național al Tineretului socialist, iar
în 1951 fondează una dintre cele mai
importante mișcări franceze de edu
cație populară, pentru ca spre sfîrșitul anilor ’50 să se consacre activi
tăților sindicale. în 1971 i se alătură
lui Francois Mitterrand, cînd Con
venția Instituțiilor Republicane fu
zionează cu Partidul Socialist, sub
denumirea de Partidul Socialist
Francez. Mauroy participă, de ase
menea, activ la campania electorală
a președintelui ales.
Compoziția noului guvern condus
de Pierre Mauroy urmează să fie
anunțată vineri.

NAȚIUNILE UNITE

Reducerea bugetelor militare—pe agenda
Comisiei O. N. U. pentru dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — La New York au început lu
crările sesiunii de fond din acest an a Comisiei O.N.U. pentru dezarmare
— organism important in cadrul mecanismului Națiunilor Unite de dezba
tere și negociere a acestor probleme, stabilit de prima sesiune extraordi
nară a Adunării Generale consacrate dezarmării, din care fac parte toate
statele membre ale organizației. In acest an. România a fost aleasă in
unanimitate vicepreședinte al comisiei.
Pe ordinea de zi a reuniunii sînt
înscrise puncte esențiale, cum ar fi
dezarmarea nucleară șl eliminarea
riscului unui război nuclear, reduce
rea bugetelor militare, dezarmarea în
domeniul convențional. După cum
este cunoscut, examinarea probleme
lor reducerii bugetelor militare — te
mă care suscită preocuparea crescîndă a statelor — are loc ca urmare a
unei inițiative a României, promova
tă in mod constant de-a lungul ani
lor. La această sesiune, comisia este
chemată, potrivit unei rezoluții a
Adunării Generale, inițiată tot de
România in 1980, să Înceapă elabo
rarea principiilor care să guverneze
acțiunile statelor în domeniul înghe
țării și reducerii bugetelor militare.
în cadrul O.N.U., al altor foruri in
ternaționale, reprezentanții a nume
roase state și popoare au exprimat
profunda lor îngrijorare față de es
caladarea cheltuielilor militare și a

cursei Înarmărilor, care periclitează
pacea și securitatea, reprezentînd o
povară tot mai insuportabilă pentru
toate popoarele lumii.
Se impune Ca acest organism deli
berativ, Comisia O.N.U. pentru de
zarmare, întregul mecanism de ne
gocieri în acest domeniu să-și exer
cite pe deplin rolul în stimularea
negocierilor, astfel incit să se asigu
re începerea unui proces real de re
ducere a cursei înarmărilor, de de
zarmare.
Pentru a facilita lucrările comisiei,
pentru a le imprima un caracter con
structiv, delegațiile României și Sue
diei, continuind conlucrarea lor
strinsă din anii anteriori, au prezen
tat impreună, la actuala sesiune, un
document de lucru in legătură cu
principiile care ar urma să stea la
baza acțiunilor viitoare ale statelor
in domeniu) înghețării și reducerii
bugetelor militare.

INTENSĂ ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 1N CADRU
MISIUNII SPAȚIALE R0MÂN0-S0V1ET1CE
MOSCOVA 21. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite :
Pină la sfirșitul zilei de joi, com
plexul orbital „Saliut-6" — „Soiuz
T-4" — „Soiuz 40“, avind la bord
echipajul comun româno-sovietic,
format din Prunariu, Popov, Kovalionok și Sasinih, a efectuat 113
rotații in jurul Pămintului.
In a șasea zi de activitate in spa
țiu, Prunariu și Popov au desfă
șurat intense cercetări științifice,
completate cu observări vizuale, fo
tografice și TV. Din estimările pre
liminare ale specialiștilor români
și sovietici — impreună cu care ur
mărim, de la Centrul de dirijare a
zborurilor, evoluția misiunii spați
ale româno-sovietice — se poate
desprinde concluzia că programul
se îndeplinește integral. Graficul
de activități zilnice este, de regulă,
depășit, Psihologii și medicii evi
dențiază, pe baza datelor parvenite
de la bord, că Prunariu se simte
bine. Dealtfel, pe Prunariu l-am
văzut in citeva emisiuni de televi
ziune, l-am ascultat prin sistemul
de legături radio „Zaria" demonstrînd că acționează cu siguranță și
dezinvoltură,
răspunde
prompt
solicitărilor felurite și condițiilor
stării de imponderabilitate. El
muncește cu spor și pasiune, cot la
cot cu colegii săi Popov, Kovalionok și Savinih. Fapt subliniat și de
colegii săi sovietici in transmisiu
nile TV, care au relevat seriozita
tea și buna pregătire profesională
ale tui Dumitru Prunariu.
In perioada care a trecut de la
Începutul misiunii s-au încheiat ex
perimentele „Capilar", „Astro" (1
și 2), „Imunitatea". Experimentul
complex de fizică și tehnologie

Deschiderea Tîrgului
internațional de carte
de la Varșovia

velul la care să ne putem pune
problema producerii de energie In
spațiul cosmic și transmiterii ei pe
Pămint.
In cursul dimineții de joi au fost
controlate, de asemenea, sistemele
de la bordul navei „Soiuz 40". Au
fost ambalate și transportate in
capsula de coborire aparatele și
rezultatele cercetărilor din timpul
zborului comun româno-sovietic.
Au fost testate sistemele de orien
tare și de dirijare ale navei „So
iuz 40".
In legătura directă, realizată prin
televiziune, in după-amiaza zilei de
joi, de la Centrul de dirijare a zbo
rurilor, cei patru cosmonauți au
raportat încheierea activităților co
mune — cohstind din cercetări și
experimente, multe dintre ele
propuse de specialiști din România,
observații vizuale, astrofizice etc.
Ei au dat expresie bucuriei și
satisfacției că au putut realiza in
tegral programul de zbor, subliniind
încă o dată atmosfera de lucru care
a domnit in timpul zborului româ
no-sovietic la bordul complexului
orbital „Saliut-6“ — „Soiuz T-4" —
„Soiuz 40“.
Cosmonautul român Dumitru
Prunariu, mulțumind încă o dată
pentru încrederea ce i-a fost acor
dată de a efectua acest zbor. a
spus : „Să ne vedem cu bine pe
Pămint !“.
La fel ca și In zilele precedente,
datele telemetrice și informație^
primite prin sistemul „Zaria" dt?
legătură directă Pămint-Orbită, de
la bordul complexului orbital „Sa
liut-6" — „Soiuz T-4" — „Soiuz 40",
dovedesc că zborul se desfășoară
normal.

Secretarul general al O.N.U. despre necesitatea

soluționării

VARȘOVIA 21 (Agerpres) — In
prezența reprezentanților conducerii
de partid și de stat a R.P. Polone, la
Varșovia a avut loc ceremonia des
chiderii oficiale a celei de-a 26-a edi
ții a Tirgului internațional de carte.
Țara noastră participă cu un stand
cuprinzind circa o mie de lucrări din
literatura tehnică și de specialitate,
politică, beletristică, albume și pu
blicații.
La loc de frunte sînt expuse lucră
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
In ziua deschiderii, standul româ
nesc a fost vizitat de tovarășii Jerzy
Waszczuk, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
P.M.U.p., Jpzef Țejchma, ministrul
culturii și artelor al R.P. Polone, de
alte oficialități poloneze. Ei au fost
intimpinați de Ion Cosma, ambasado
rul României la Varșovia.

Conferința internațională
asupra sancțiunilor

„Capilar", propus de oamenii de
știință și specialiștii de ia Institu
tul de fizică și tehnologie a apara
telor cu radiații din cadrul Institu
tului central de fizică din Bucu
rești și realizat în colaborare
cu specialiști din Moscova, a trezit
interes, fiind vorba de o activitate
de pionierat
in acest domeniu,
vizindu-se elaborarea unei tehno
logii pentru obținerea în spa
țiul cosmic de monocristale cu
profil determinat prin folosirea
efectului de capilaritate.
Specialiștii români și sovietici au
subliniat că se așteaptă multe răs
punsuri la întrebări care-i frămintă de multă vreme. Una dintre acestea ar fi posibilitatea realizării,
direct la bordul unei stații orbita
le, pe instalațiile „Cristal" și
„Splav", a monocristalelor de sili
ciu sub formă de panglică, respec
tiv de plăci foarte subțiri cu su
prafața mare, care poate deschide
perspective frumoase producerii, in
viitor, direct în Cosmos, a baterii
lor solare, calculele atestind că această metodă ar oferi o producti
vitate foarte mare.
încercările făcute pe Pămînt nu
au dat rezultate atit de bune din
cauza unor factori care limitează
productivitatea, in primul rind gra
vitația terestră. In condițiile de microgravitație, potrivit calculelor,
productivitatea poate fi mult mai
mare. In viziunea celor care au elaborat experimentul, benzile de
siliciu ce se vor realiza la bordul
navei cosmice vor servi, printr-o
prelucrare ulterioară, la construirea
direct in Cosmos de baterii solare
cu suprafețe foarte mari, care să
permită o captare de energie la ni

prin
lumii

tratative

a

problemelor

contemporane

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— în cadrul unei conferințe de
presă organizate la sediul din New
York al Națiunilor Unite, secretarul
general al O.N.U., Kurt Waldheim,
subliniind că una din problemele
esențiale care stau in fața O.N.U.
este cea a apărării păcii și securității
internaționale, și că pentru aceasta
organizația trebuie să depună toate
eforturile necesare, a adresat un
apel pentru „intensificarea la maxi
mum" a dialogului Est-Vest, precum
și între marile puteri. El a declarat
că din recentele întîlniri pe care le-a
avut, la Washington și la Moscova,
cu conducătorii de stat ai S.U.A. și
U.R.S.S., a reținut faptul că. deși
raporturile dintre cele două țări au
devenit mai încordate în ultimul
timp „țște clșr că ambele părți do
resc să evite o confruntare militară".
Cele două mari puteri — a adăugat
secretarul general al O.N.U. — este
esențial să aibă o înțelegere clară și
realistă a pozițiilor reciproce. Alt
minteri. consecințele unei erori de
apreciere ar putea fi dezastruoase
pentru întreaga lume. în perioada
de tensiune în creștere — a subliniat
el — trebuie să se acționeze pentru
desfășurarea unui dialog intens.

Secretarul general al O.N.U. a fnsistat, de asemenea, asupra impor
tanței ce se cere acordată stingerii
focarelor de tensiune și conflict din
diferite regiuni ale planetei, menționind intre acestea Orientul Mijlociu,
Libanul, Namibia. El a apreciat că
situația din Liban este una dintre
cele mai serioase probleme care stau
în fața comunității internaționale și
care provoacă o adincă Îngrijorare.
Exprimindu-și regretul in legătură
cu tergiversarea începerii negocieri
lor globale pentru restructurarea ra
porturilor economice internaționale
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, Kurt Waldheim a
subliniat că aceste negocieri sint
foarte importante pentru definirea
caracterului relațiilor dintre state in
viitor. Această chestiune se referă
nu numai la problemele Nord-Sud,
ci are o largă importanță interna
țională.
Referindu-se la combaterea tero
rismului, Kurt Waldheim a arătat
că O.N.U. va face tot ceea ce îl stă
în putință în acest domeniu, dar —
a spus el — „responsabilitatea prin
cipală o au guvernele și rezultatele
depind de cooperarea dintre ele".

împotriva R. S. A.

ORIENTUL MIJLOCIU

S.W.A.P.O. se pronunță
pentru reglementarea politică
• Recomandare privind prelungirea mandatului forțelor
a problemei namibiene
O.N.U. pe înălțimile Golan • Consultări siriano-palestiniene
PARIS 21 (Agerpres). — într-o de
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
berarea Palestinei, anunță agenția
clarație făcută la Paris, unde se des
— Secretarul general al O.N.U., Kurt
siriană de presă S.A.N.A. între
fășoară Conferința internațională aWaldheim, a prezentat Consiliului de
vederea. precizează S.A.N.A., a \
supra sancțiunilor împotriva R.S.A.,
Securitate un raport în care reco
consacrată ultimelor evenimente '
președintele Organizației Poporului
mandă
prelungirea,
cu
încă
șase
luni,
Liban.
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
■ mandatului forțelor O.N.U. de ob
Sam Nuj orna, a arătat că, pentru reservare a dezangajării militare în
DELHI 21 (Agerpres). — India șl
i glementarea politică a problemei nazona înălțimilor Golan, care va ex
R.D.P. Yemen și-au manifestat în
i mibiene este gata să accepte orgapira la 31 mai, informează agenții
grijorarea față de situația din Liban
i nizarea unei conferințe constituțio
le Associated Press și United Press
și și-au exprimat speranța că ea nu
nale de genul celei care a condus
International.
„Situația
în
regiunea
va degenera intr-un conflict mai larg.
la proclamarea independenței Zim
Orientului
Mijlociu,
luată
în
ansam

Comunicatul comun dat publicității
babwe, cu condiția ca Republica
blu, continuă să fie potențial peri
după vizita oficială de cinci zile În
Sud-Africană să-și retragă forțele
culoasă și pare să rămină așa atit
treprinsă de Aii Nasșer Mohammed,
din Namibia și să remită Națiuni
timp cit nu va putea fi realizată o
președintele R.D.P. Yemen, in India,
lor Unite administrarea acestui te
puterea lor de cumpărare se va ame
reglementare cuprinzătoare care să
relevă că cele două țări au condam
liora. Ele vor importa mai mult din
ritoriu — informează agenția ma
acopere
toate
aspectele
problemei
Onat
încălcările continue ale suvera
rocană de presă M.A.P. Este nece
țările dezvoltate, ceea ce va spori po
rientului
Mijlociu",
se
precizează
in
nității Libanului de către Israel, in
sar ca, mai întîi, sâ aibă loc retra
sibilitățile de treștere economică și
raport. Documentul menționează > că
ciuda numeroaselor rezoluții în agerea totală a trupelor regimului sudde creare de noi locuri de muncă.
Israelul și Siria au acceptat pre
cest sens ale Națiunilor Unite.
african din Namibia, după care
După calculele O.N.U., pentru a alungirea mandatului forțelor O.N.U.
O.N.U. va prelua controlul asupra te
Documentul apreciază că situația
junge la o pondere de 25 la sută din
ritoriului și va organiza conferința
din Orientul Mijlociu rămine o sur
producția industrială mondială, cit
DAMASC
21
(Agerpres).
—
Ieri,
la
privind viitorul ei constituțional. t
să de mari pericole la adresa păcii
este obiectivul convenit la reuniunea
Damasc, președintele Siriei, Hafez
După ce drapelul O.N.U. va flutura
și stabilității in regiune și cere re
O.N.U.D.I. de la Lima, țările în curs
Al-Assad,
a
avut
convorbiri
cu
Yas

deasupra Namibiei, noi vom accepta
tragerea imediată a Israelului din
de dezvoltare ar trebui să-și sporeas
ser Arafat, președintele Comitetului
o astfel de conferință — a subli
toate teritoriile arabe ocupate, in
că, pînă la sfârșitul acestui secol, de
niat
Sam
Nujoma.
Executiv
al
Organizației
pentru
Eli

clusiv din Ierusalimul arab.
peste 12 ori volumul importurilor de
mașini și utilaje din țările dezvoltate.
Aceasta ar constitui un puternic sti
mulent economic pentru statele dez
voltate, care, după aceleași surse,
și-ar putea dubla volumul produsului
național brut pînă în anul 2000.
Soluționarea problemei dezvoltării
necesită insă o abordare globală,
deoarece principalele ei aspecte —
materiile prime, energia, comerțul,
relațiile valutar-financiare — sînt
A
strîns legate între ele. Cum ar putea
fi rezolvată problema datoriei 'exter
ne, de pildă, printr-o tratare separa
tă de problemele relațiilor comerciale
și financiar-valutare, care stau la ori
ginile ei ? Tocmai de aceea, țările in
INCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI UNIUNII POPULARE AGRARE
LA PHENIAN a fost semnat un
curs de dezvoltare au propus lansa
plan de cooperare culturală și știin
BULGARE. La Sofia s-au încheiat miercuri lucrările celui de-al 34-1ea
rea unor negocieri globale Nord-Sud,
țifică pe anii ■ 1981—1982! intre
Congres a! Uniunii Populare Agrare Bulgare (U.P.A.B.). La lucrările acestui
în cadrul cărora să fie adoptate mă
guvernele R.P.D. Coreene și
i R.D.
forum au participat 1 200 de delegați din întreaga țară, precum și dele
suri eficiente în vederea atingerii oGermane — informează ;agenția
gații reprezentînd partide, mișcări și organizații agrare din străinătate.
biectivului final — edificarea unei noi
A.C.T.C.
ordini economice internaționale, che
Din țara noastră a fost prezentă o delegație condusă de Aurelian Gubanmată să asigure dezvoltarea mai ra
dru, vicepreședinte ol Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
NEGOCIERI PRIVIND _
___
ÎNDEpidă a țărilor rămase în urmă, pro
PENDENȚA TERITORIULUI BE
cole de Producție.
gresul general.
LIZE. La New York au început ne
VIZITA. Todor Jivkov, președin
cerii armamentelor nucleare din
gocieri intre delegațiile Marii Bri
Fundamentîndu-și politica externă
tele Consiliului de Stat al R. P.
Europa.
tanii, Guatemalei și teritoriului Be
pe realitățile lumii de azi. România
Bulgaria, va face, în perioada
lize privind realizarea unui tratat
socialistă, ea însăși țară în curs de
EXTINDEREA RAPORTURILOR
27—30 mai, o vizită oficială în
între Marea Britanie și Guatemala
dezvoltare, acționează consecvent
Grecia, la invitația președintelui
SOVIETO-MEXICANE. Aflat in
în legătură cu accesul teritoriului
pentru înlocuirea vechilor relații ine
Constantin Karamanlis, informează
tr-o vizită oficială la Moscova, mi
britanic Belize la independență, in
chitabile, de îmbogățire a unor state
agenția B.T.A.
nistrul afacerilor externe al Mexi
formează agențiile U.P.I. și A.P.
pe seama altora, cu relații noi, echi
cului. Jorge Castaneda, a avut o în
Negocierile, care se așteaptă să du
tabile și democratice. Este convinge
CONVORBIRI
REAGAN
—
trevedere cu ministrul de externe
reze peste o săptămină, au drept
rea fermă a României, a președintelui
SCHMIDT. Aflat intr-o vizită ofi
sovietic, Andrei Gromiko. După
obiect examinarea proiectului de
Nicolae Ceaușescu că aceasta va co
cială de două zile la Washington,
cum relatează agenția TASS, cei
tratat, propus de Marea Britanie in
respunde atit intereselor țărilor în
cancelarul R. F. Germania, Helmut
doi miniștri au exprimat satisfacția
cursul recentelor convorbiri de la
curs de dezvoltare, cit și ale celor
Schmidt,
a
avut
o
convorbire
la
in legătură cu evoluția raporturilor
Londra pe această temă.
dezvoltate, contribuind la progresul
Casa Albă cu președintele Ronald
dintre U.R.S.S. și Mexic și s-au
întregii umanități. Tocmai în lumina
Reagan. După cum s-a precizat ofi
REDUCEREA ACTIVITĂȚII LA
pronunțat pentru extinderea în
acestor cerințe esențiale ale vremu
„VOLKSWAGEN — U. S.“. Socie
continuare a acestora. Au fost
rilor noastre România se pronunță
cial, au fost examinate in principal
examinate, de asemenea, unele
tatea „VOLKSWAGEN — U.S." a
pentru lansarea cit mai curind posi
probleme actuale ale vieții interna
anunțat că va inchide in prima săp
probleme internaționale, cei doi
bilă a negocierilor globale, care tre
ționale. Agenția Associated Press
miniștri relevînd pericolele genera
tămină a lunii iunie uzina de mon
buie să fie expresia utilității re
remarcă faptul că Helmut Schmidt
taj de la Westmoreland, din cauza
te de înrăutățirea climatului mon
ciproce, a interesului comun și a res
va insista în cadrul convorbirilor
dial
și
necesitatea
unor
măsuri
reducerii vtnzărilor, ceea ce va de
ponsabilității fiecărui partener față
de la Washington pentru începerea
pentru reluarea politicii de destin
termina concedierea temporară a
de destinele omenirii.
unor negocieri în problema redudere.
aproximativ 300 de muncitori.
Gh. CERCELESCU

NECESITATEA IMPERIOASĂ A NEGOCIERILOR GLOBALE NORD-SUD:

DEZVOLTAREA -prin eforturi comune, convergente
Unul din fenomenele aparent pa
radoxale ale lumii de azi constă in
faptul că, deși procentul de creștere
a producției de alimente depășește,
pe ansamblu, sporul demografie, nu
mărul infometaților, in loc să scadă,
devine tot mai mare. în anul 1980.
arată statisticile O.N.U., populației
Africii i-a revenit o rație alimentară,
în medie, cu zece la sută mai mică
decit in 1970. Din aceleași statistici
rezultă că foametea și malnutriția
s-au extins pe continentul negru în
condițiile în care ajutoarele in aii;
mente acordate țărilor în cauză, și
în special importurile lor de cereale,
au sporit considerabil. Cum se expli
că o asemenea situație ?

Foametea ține pasul cu
subdezvoltarea. Douăzeci de
milioane de copii din țările „lumii a
treia", relevă sursele amintite, pri
mesc la școală un ajutor alimentar
extern. Dar marea majoritate a copii
lor lumii sărace nu au posibilitatea să
meargă la școală. Așa că le revinedoar o zecime din ajutor. Cit privește
alimentele importate, pe piețele lo
cale ele sint suficient de scumpe
pentru a-i împiedica pe consumatori
să le obțină și suficient de ieftine
pentru a-i descuraja pe producători
6ă-și sporească recoltele.
Cu alte cuvinte, foametea care bîntuie pe zone tot mai întinse ale glo
bului nu este o problemă a lipsei de
hrană pe plan mondial. Alimente
există, și încă din abundență, dar mi
lioanele de înfometați din Asia, Africa și America Latină mor alături
de ele, deoarece, pur și simplu, n-au
bani să le cumpere. Foameteq ține
pasul cu sărăcia și. prin urmare, era
dicarea ei este o problemă a dezvol
tării economico-sociale.
S-a spus că nici o economie nu
poate înainta rapid decit sprijinindu-se pe ambele picioare. Intr-ade
văr, țările avansate au dezvoltată nu
numai industria, ci și agricultura ; în
timp ce țările rămase în urmă, eu
femistic numite „esențialmente agrare", au atrofiați ambii piloni de
susținere a economiei. între cele
două sectoare de bază ale economiei
există strinse raporturi de interde
pendență, ceea ce face practic im
posibilă dezvoltarea unuia în absen
ta progresului celuilalt. De aici aprecierea specialiștilor O.N.U. potri
vit căreia nereaiizarea obiectivelor
înscrise in Strategia internațională

pentru al doilea Deceniu al dezvol
tării (1971—1980) se explică, in bună
parte, prin slabele rezultate înregis
trate de agricultura țărilor sărace.
Triplarea într-un singur deceniu a
volumului importurilor de alimente
a exercitat puternice presiuni asupra
modestelor-resurse în devize ale ță
rilor „lumii a treia". Anul trecut,
statele sărace au plătit pentru pro
dusele agroalimentare achiziționate
de pe piața mondială nu mai puțin
de 20 miliarde de dolari, sumă egală
cu aceea pe care o primesc de la ță
rile bogate sub formă de ajutor ofi
cial pentru dezvoltare. Dacă actualele
tendințe se vor menține, importurile
„lumii a treia" ar putea spori, potri
vit estimărilor O.N.U., de încă cinci
ori pină în anul 2000, în condițiile in
care prețul alimentelor ar deveni du
blu față de cel actual. în această si
tuație, se ridică întrebarea dacă ță
rile sărace vor găsi resursele nece
sare pentru a asigura fie și numai
hrana populației lor.
Consecințe deosebit de grave are
peutru săracii lumii criza energetică.
Scumpirea, in deceniul trecut, de 20
de ori a barilului de țiței a ridicat
nota petrolieră a țărilor „lumii a tre
ia" care nu dispun de prețiosul lichid
de la 7 la 70 miliarde de dolari. După
calculele Băncii Mondiale, dacă sta
tele rămase în urmă vor spori în con
tinuare producția de energie in ritmul
de pină acum (6,7 la sută pe an),
nota lor petrolieră se va ridica la 124
miliarde de dolari în 1985 și la 280
miliarde în 1990.

tor de care depinde existența majori
tății covîrșitoare a populației lor.
Practica a scos în evidență că pen
tru atingerea acestui obiectiv este ne
cesară crearea unor structuri sociale
corespunzătoare, care să permită ac
cesul la pămînt, la mijloacele de pro
ducție, la educație. Astfel de restruc
turări sînt menite să ducă la o mai
bună repartiție a veniturilor, ceea ce
ar permite sporirea acumulărilor in
terne și, implicit, a investițiilor pen
tru modernizarea agriculturii.
Paralel cu intensificarea eforturilor
proprii ale țărilor in cauză se impune
o amplă colaborare internațională, în
cadrul căreia țările dezvoltate sînt
chemate să asigure un sprijin larg și
multilateral statelor în curs de dez
voltare în vederea ridicării conside
rabile a producției agricole. Totodată,
în comerțul mondial trebuie să se adopte măsuri de natură să faciliteze
pătrunderea produselor agroalimen
tare provenite din țările subdezvoltate
pe piețele statelor dezvoltate.
Sporirea propriei producții agricole
și alocarea în scopul progresului ge
neral a importantelor fonduri utiliza
te azi pentru importul de alimente ar
da, firește, un puternic impuls indus
trializării, care este factorul esențial
al creșterii activității productive și
ocupării forței de muncă, al moder
nizării și diversificării economiei, al
dezvoltării bazei energetice și de ma
terii prime în tarile rămase în urmă.

Agricultura — problemăcheie Pen*ru 8 se menține pe „li

cirea unor vaste Zone ale globului, in
care trăiesc două treimi din omenire
a diminuat puterea de absorbție a
pieței mondiale. La rindul ei, îngus
tarea debușeelor a determinat o slăbi
re generală a pulsului economic. Re
cesiunea din țările capitaliste dezvol
tate a redus gradul de folosire a
forței de muncă, iar măsurile protecționiste pe care le-au luat statele
respective n-au făcut decit să înceti
nească și mai mult ritmul de creș
tere economică, datorită consecințelor
lor asupra comerțului internațional.
Iată de ce numeroși specialiști consi
deră că economia mondială nu va pu
tea reveni la ritmurile de creștere de
dinaintea actualei crize decit prin
dezvoltarea rapidă a țărilor „lumii a
treia". Pe măsură ce țările rămase în
urmă din Asia, Africa și America La
tină se vor dezvolta, nevoile lor de
bunuri de echipament vor crește, iar

nia de plutire", țările sărace au fost
nevoite să apeleze la noi și noi îm
prumuturi. datoria lor externă conso
lidată fiind evaluată la peste 400 mili
arde de dolari. Or, numai dobinzile la
această datorie se ridică la circa 45
miliarde de dolari. Este lesne de în
țeles că dacă țările rămase in urmă
vor continua să finanțeze importu
rile de alimente, petrol și echipa
ment industrial din împrumuturi, su
mele necesare vor crește atit de mult
incit povara datoriei externe va de
veni în curind de nesuportat.
Desigur, țările „lumii a treia" sînt
conștiente că nu există soluții mira
culoase pentru a depăși actualul im
pas. Foametea de masă din țările să
race poate fi eradicată numai prin
dezvoltarea propriei agriculturi, sec

Utilitate reciprocă, interes
COmun. t-um era de așteptat, sără
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