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In spiritul relațiilor prietenești 
româno-turce, de bună vecinătate, 
respect reciproc și colaborare 
multilaterală, in interesul comun, al 
cauzei păcii, destinderii și securității 
in Balcani, în Europa și în lume,
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN TURCIA

începerea convorbirilor oficiale

Primire caldă, manifestări de profundă stimă 
și considerație la sosirea în Ankara

Ziua de 20 mai a înscris un nou 
țnomgnt imp.orțanț^jcy. ,a,dinei șgm-

' nificății in bogata crdffică a rela
țiilor multilaterale de colaborare 
prietenească dintre România și 
Turcia. în această zi a început vi
zita de stat în Turcia a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația președinte
lui Kenan Evren. Noua intîlnire 
româno-turcă la nivel înalt a fost 
așteptată aici cu cel mai mare in- 

.jteres, fiind apreciată ca un eveni- 
f 'ment politic deosebit, menit să dea 
fexJioi dimensiuni cooperării și colabo

rării bilaterale pe tărîm economic, 
științific, cultural și în alte dome
nii, servind, in același timp, cau
zei păcii și înțelegerii in Balcani, 
în Europa și in întreaga lume. Re
velatorie, în acest sens, este de
clarația primului ministru ture, 
Biilent Ulusu, făcută la o recentă 
conferință de presă : „Menținerea 
de relații bune cu vecinii noștri se 
înscrie printre obiectivele princi

Dineu oficial în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

oferit de președintele Kenan Evren
în onoarea președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Turcia. Kenan Evren, a oferit 
vineri un dineu oficial la Palatul pre
zidențial Ciankaya.

Au luat parte tovarășii Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al guver
nului, .Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe. loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, ambasadorul țării noastre la 
Ankara, celelalte persoane oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele 
României.

Din partea turcă au fost prezenți 
— general de armată Nurettin Ersin, 

pale ale politicii externe a Turciei. 
, ^ș dori să șublyp.ez, conțrihHțâa vi-, 
zitelor făcute de’ președintele noS- 
,tru la întărirea în continuare a re
lațiilor cu țările balcanice, intre 
care România".

Este pentru a patra oară in ul
timii 15 ani cînd poporul turc îi 
primește ca oaspeți distinși și 
stimați pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Este un fapt ce se 
constituie într-o mărturie grăitoare 
a cursului ascendent pe care l-au 
înregistrat în acest răstimp relați
ile dintre România și Turcia, a 
voinței celor două țări de a conlu
cra activ, dincolo de deosebirile lor 
de ori nd ui re socială, pentru a găsi 
noi căi și modalități de adîncire și 
aprofundare a relațiilor lor directe, 
de a-și aduce contribuția la instau
rarea unui climat de pace și înțe
legere in zona geografică în care 
se află, pe continentul european și 
in lume.

întimpinîndu-i pe distinșii soli 
ai poporului român cu cele mai 

membru ăl Consiliului Național al 
Securității, comandantul armatei te
restre, general de armată Tahsin 
Sattinkaya, membru al Consiliului 
Național al Securității, comandantul 
forțelor aeriene, general de armată 
Nejat Turner, membru al Consiliu
lui Național al Securității, comandant 
al forțelor navale. Sădi Irmak, pre
ședintele Adunării Constituante. 
Biilent Ulusu, prim-ministru, liter 
Turkmen, ministrul afacerilor exter
ne. Sermet R. Pasin. ministru de stat 
pentru relații economice^ externe. 
Haluk Bayulken, ministrul apărării 
naționale, Kemal Canturk. ministrul 
comerțului, Mustafa Aysan. ministrul 
transporturilor, Mehmet Turgut, mi

înalte onoruri', cu sentimente de 
ajeasă^tirpă și. prețuire, națiunea 
'tufSă;’’ '‘reprezentanții’' celor " mar 
diferite cercuri ale vieții politice 
și sociale din țara prietenă au 
ținut 6ă salute din nou in persoa
na președintelui Nicolae Ceaușescu 
pe conducătorul de stat ce se bucu
ră de o înaltă apreciere pe toate 
meridianele globului pentru activi
tatea sa neobosită pusă in slujba 
marilor idealuri de pace, progres 
și prosperitate ale popoarelor lumii.

în cinstea sosirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. poarta aeriană a 
capitalei turce, aeroportul „Esen- 
boga“, a îmbrăcat haine de sărbă- 

’toare. Pe frontispiciul clădirii se 
află arborate drapelele de stat ale 
României, și Turciei și urarea în 
limbile română și turcă „Stimații 
noștri oaspeți, bine ați venit !“

La ora 11,30, aeronava preziden
țială românească aterizează. La 
coborârea din avion, tovarășul
(Continuare în pag. a IlI-a)

nistrul industriei și tehnologiei. 
Fahir Ilkel, ministrul energiei și re
surselor naturale, Mustafa Gonul, gu
vernatorul Ankarei, Suleyman Onoer, 
primarul Ankarei, precum și amba
sadorul Turciei la București, alte 
persoane oficiale.

în timpul dineului, desfășurat fn- 
tr-o ambianță de caldă cordialita
te, președinții Kenan Evren și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu viu interes, 
fiind subliniate cU aplauze de cei 
prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Turcia.

Vineri, 20 mai. au început, la An
kara. .convorbirile; oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Rbrinâ- 
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Turcia. Kenan 
Evren.

La convorbiri participă :
Din partea României — tovarășa 

Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, tovarășii Ion 
M. Nicolae, viceprim-ministru ai 
guvernului, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Vasile Patilineț. ambasadorul țării 
noastre în Turcia, Romulus Neagu, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea Republicii Turcia — 
Biilent Ulusu, primul ministru al Re
publicii Turcia, Uter Turkmen, mi
nistrul de 'externe, Mehmet Turgut, 
ministrul industriei' și tehnologiei, 
Tahsin Onalp, ministrul lucrărilor 
publice și ministru ad-interim al co
municațiilor, Ercument Yavuzalp, 
subsecretar de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe, Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei în România. -

Președintele Republicii Turcia a 
adresat un călduros salut de bun so
sit președintelui Nicolae Ceaușescu și 
și-a exprimat încrederea că acest dia

înaintea dineului afield

log la nivel înalt va impulsiona dez
voltarea relațiilor de colaborare, din
tre' România și .-Turcia, va întări și 
consolida raporturile tradiționale de 
prietenie dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru invitația de 
a vizita Turcia, pentru ospitalitatea 
cu care a fost întimpinat, pentru ma
nifestările de caldă prietenie cu came 
a fost salutat de populația Ankarei. 
Președintele României a exprimat, la 
rindul său. convingerea că schimbu
rile de păreri pe care le va avea cu 
șeful statului turc vor contribui la în
tărirea continuă a legăturilor dintre 
România și Turcia, corespunzător as
pirațiilor și intereselor țărilor și po
poarelor noastre.

In cadrul întrevederii cei doi șefi 
de stat au trecut în revistă stadiul re
lațiilor româno-turce. exprimindu-și 
deplina satisfacție față de cursul 
continuu ascendent al conlucrării 
româno-turce, pe cele mai diverse 
planuri.

De ambele părți s-a evidențiat im
portanța deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor româno-turce la cel 
mai înalt nivel pentru dezvoltarea și 
aprofundarea raporturilor politice și 
economice, precum și în alte dome
nii. dintre România și Turcia.

A fost exprimată și cu acest prilej 
hotărârea de. a impulsiona, șj„ mai 
mult'dezvoltarea generală â' rapor
turilor româno-turce — și. în mod 
deosebit, a relațiilor economice, a 
colaborării și cooperării în producție 
— pe baza respectării principiilor 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne. egalității depline în drepturi 
și avantajului reciproc. în interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și colaborării în Balcani. în 
Europa și în întreaga lume.

în acest cadru, cei doi șefi de stat 
au examinat noi posibilități și noi 
domenii ce pot face obiectul colabo
rării dintre România și Turcia, pre
cum și măsuri ce se impun pentru 
intensificarea cooperării bilaterale, 
avindu-se în vedere posibilitățile 
multiple pe care le oferă economiile 
celor două țări, aflate în plin proces 
de dezvoltare. Au fost relevate po
sibilitățile existente pentru creșterea 
in continuare a schimburilor econo
mice intre cele două țări, astfel îneît 
volumul acestora să ajungă în ur
mătorii ani la 700 milioane de do
lari.

în cadrul primei runde de convor
biri româno-turce la nivel înalt s-a 
exprimat, totodată, voința comună 
de a se da un nou impuls schimbu

rilor pe planul științei și tehnicii, al 
. ,îpyățămîiițulnj_și formării, cadrelor.

ih domeniul artei și culturii, turis
mului. precum și în alte domenii de 
interes comun.

S-a stabilit ca miniștrii de resort 
din cele două țări să acționeze pen
tru găsirea modalităților concrete de 
înfăptuire a acțiunilor preconizate în 
cadrul schimbului de vederi între 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kenan Evren. să se asigure, prin a- 
corduri corespunzătoare, punerea în 
valoare a posibilităților existente de 
extindere și diversificare a colabo
rării dintre România și Turcia.

în continuare 6-a început un 
schimb de păreri în legătură cu une
le probleme ale vieții internaționale 
actuale.

în acest cadru s-a acordat o aten
ție deosebită problemelor dezarmării, 
în primul rind ale dezarmării nuclea
re. ale dezvoltării colaborării în Bal
cani și soluționării problemelor care 
mai există în această regiune, opri
rii amplasării rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa, înlăturării 
pericolului de război și promovării 
păcii și destinderii pe continentul 
european și în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de cordialitate și priete
nie, de stimă și înțelegere reciprocă.

Toastul președintelui 
Kenan Evren

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,Sînt foarte satisfăcut de a putea saluta din nou, în țara noastră, pe eminentul om de stat, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu distinsa doamnă Ceaușescu și membrii delegației oaspete.Amintirile caldei ospitalități și rezultatele fructuoase ale convorbirilor pe care le-am avut în cursul vizitei noastre de anul trecut în frumoasa dumneavoastră țară îmi sînt vii îil memorie.Adresîndu-vă din nou urarea de bun venit, doresc 

să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a vizita țara noastră și sperăm ca această vizită să ne ofere prilejul să răspundem ospitalității arătate nouă în România.Sper că și vizita actuală, pe carâ o faceți în Turcia, va constitui o nouă etapă de întărire a prieteniei tradiționale turco-române și de dezvoltare a colaborării fructuoase dintre țările noastre.
Stimate domnule președinte,' Pentru noi constituie o deosebită satisfacție dezvoltarea crescîndă a relațiilor dintre Turcia și România

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,o ■ : • ■ ' ■ i i ,Doresc să exprim satisfacția noastră de a ne afla din nou pe pămîntul ospitalier al Turciei, de a ne reîntîlni cu dumneavoastră și a continua dialogul rodnic început anul trecut la București. îmi este plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, domnule președinte, guvernului și poporului turc un salut călduros și cele mai bune urări.Vă mulțumesc pentru primirea cordială și prietenească pe care ne-ați făcut-o. Exprim, în același timp, populației Ankarei calde mulțumiri pentru manifestările prietenești cu care ne-a întimpinat. Noi vedem în aceasta o expresie a sentimentelor de stimă și prietenie ce și le nutresc reciproc popoarele noastre. Dorim să adresăm, din toată inima, locuitorilor Ankarei, poporului turc prieten salutul nostru călduros, al locuitorilor capitalei României, al întregului nostru popor, împreună cu cele mai bune urări de progres, prosperitate și fericire.Vizita pe care o facem constituie o nouă ilustrare a cursului pozitiv al relațiilor dintre România și Turcia — relații cu vechi tradiții, care au cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare puternică pe toate planurile.

(Continuare în pag. a Xll-a)
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN TURCIA
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa ’Elena Ceausescu semnînd în cartea de onoare a Muzeului Ataturk

La Mausoleul Ataturk

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a plecat vineri dimineața 
într-o vizită de stat in Turcia, la 
invitația președintelui Republicii 
Turcia, Kenan Evren.

Șeful statului român este însoțit in 
această vizită de tovarășii Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, mi- 

• nistrul industriei.. construcțiilor., de 
mașini, de alte- persoane oficiale. ; I 

j .Iia-. plecare3>' tovârășul. ■■■ Nibola^ 
’’ Ceaușescu. tovarășă Elenă' Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășii Constan
tin 'Dăscălescu. Emil Bobu, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter. Gheorghe Stoica.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, generali.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri a.i. al Republicii Turcia la 
București, Vefik Fenmen, și membri 
ai ambasadei.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
salonului oficial al aerogării se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapelele 
partidului și statului.

Numeroși bucureșteni veniți la 
aeroport au aclamat îndelung pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Exprimînd gîndurile întregului nos
tru popor, ei au urat un călduros 
„drum bun !“ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu și succes deplin în vizita 
de stat pe care o întreprind în 
Turcia, eveniment care se înscrie ca 
un moment important în .dezvoltarea

TELEGRAMĂ DE LA

relațiilor dintre cele două țări, în 
interesul popoarelor noastre, al cau
zei păcii, securității, înțelegerii și 
colaborării in Balcani, in Europa și in 
întreaga lume.

La scara avionului, un grup de 
.pionieri au oferit flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La ora 10,10, aeronava preziden- 
, țială a decolat, îndreptindu-se spre 
Ankara. ' ....

BORDUL AVIONULUI

Tovarășului TODOR JTVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare BulgariaSOFIA
Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria. îmi este deosebit de 

plăcut să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și prieten, noi 
succese în construcția societății socialiste, în dezvoltarea economico-socială 
a patriei.

îmi exprim, și pe această cale, convingerea că tradiționalele relații de 
prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
continuu, pe multiple planuri, in spiritul înțelegerilor și hotăririlor convenite 
in cadrul întilnirilor și convorbirilor purtate împreună, spre binele popoarelor 
român și bulgar, in interesul cauzei generale a socialismului, a colaborării, 
înțelegerii și păcii în Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU •
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

„Profund respect față de președintele 
Nicolae Ceausescu, prieten al Turciei, 
luptător pentru pace si dezarmare"

ANKARA 20 (Agerpres). - In ptesa turcă și la tele
viziune a fost publicată la loc de frunte declarația 
făcută de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU agenției 
turce de presă, „TURK HABERLER AJANSI" :

„Vizita pe care o voi întreprinde în Turcia repre
zintă o expresie a relațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre, relații care au 
cunoscut șl cunosc o dezvoltare continuă — pe baza 
deplinei egalități, stimei și respectului reciproc — in 
interesul și spre binele celor două popoare. Dorim ca, 
în continuarea dialogului început la București cu pre
ședintele Kcnan Evren, să examinăm împreună căile 
și posibilitățile de a întări și mai mult aceste relații, 
de a adăuga noi elemente colaborării și conlucrării 
reciproc avantajoase româno-turce.

Avem în vedere, de asemenea, -să.efectuăm un larg 
schimb de păreri asupra problemelor complexe ale

întreaga presă turcă de vineri 
acordă spații largi vizitei de stat pe 
care președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează în. 
Turcia, la invitația președintelui 
Kenan Evren,

Cotidianul de limbă engleză 
„TURKISH DAILY NEWS" anun
ță pe prima pagină începerea vizi
tei, subliniind că între cei doi șefi 
de stat vor avea loc importante 
convorbiri oficiale în probleme pri
vind relațiile bilaterale și aspecte 
ale vieții Internationale, un loc deo
sebit ocupînd situația din Balcani.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este considerat prietenul Turciei. 
Există un profund respect fată de 
eforturile sale de pace in Orientul 
Mijlociu și fată de poziția sa con
structivă in problemele regionale si 
ale dezarmării" — relevă ziarul.

Același cotidian dedică României 
toată pagina a doua, inserind arti
colele „Industria constructoare de 
mașini la al VIII-lea Tirg interna
țional.de la București" și ..Legătu
rile culturale româno-turce". pre
cum și un amplu documentar des
pre tara noastră.

In primul articol se face o am
plă prezentare a paletei foarte largi 
de produse ale industriei construc
toare de mașini, de inaltă tehnlci-

REVISTA PRESEI TURCE
tate. realizate în prezent de econo
mia românească și exportate în 
numeroase țări ale lumii, inclusiv 
in cele puternic dezvoltate.

în ce privește relațiile culturale, 
ziarul arată că ele se bazează pe o 
îndelungată tradiție. Se evocă, in
tre altele, scrierile domnitorului 
Dimitrie Cantemir referitoare la 
Imperiul Otoman și lucrările valo
roase privind Turcia ale marelui 
istoric Nicolae Iorga.

Ziarul subliniază apariția in 
Turcia a unor volume consacrate 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
care sînt elogiate marile realizări 
ale poporului nostru în ultimii 20 
de ani și „eforturile admirabile 
pentru pace în lume" ale șefului 
statului român.

în același timp, precizează ziarul, 
în România au fost publicate nu
meroase cărți și articole ce pre
țuiesc realizările lui Kemal Ata- 
tiirk, fondatorul Republicii Turcia.

Prezentind numeroasele traduceri 
din literaturile celor două țări, 
schimburile cultural-artistice. frec
vente, cotidianul scoate în eviden
ță că asemenea relații trebuie să

vieții internaționale, îndeosebi în ce privește dezar
marea, și în primul rînd dezarmarea nucleară, oprirea 
amplasării in Europa a rachetelor cu rază medie de 
acțiune și trecerea la retragerea și distrugerea celor 
existente, la diminuarea pericolului de război și apă
rarea păcii — obiectivul fundamental dorit de toate 
popoarele. Avem convingerea că vom ajunge la con
cluzii care să servească întăririi încrederii și colabo
rării intre toate țările din Balcani, asigurării păcii și 
securității in Europa și in întreaga lume.

Așteptînd cu plăcere să revăd Turcia, să cunosc noi 
aspecte din„ activitatea poporului prieten turc pentru 
dezvoltarea sa economico-socială, doresc ca, prin in
termediul agenției dumneavoastră de presă, să transmit 
și cu acest prilej locuitorilor orașului Ankara, tuturor 
cetățenilor Turciei prietene un cald salut și cele mai 
bune urări de progres, bunăstare și fericire !“

fie un exemplu pentru toate țările 
și că ele trebuie să contribuie la 
realizarea păcii nu numai în Bal
cani. ci în întreaga lume.

Cotidianele de mare tiraj „CUM
HURIYET", „HURRIYET", „TUR- 
KIYE" au publicat comentarii, în
soțite de fotografii ale șefului sta
tului român, cu titluri ca „Pre
ședintele României, Nicolae 
Ceaușescu, sosește astăzi la Anka- 

„La întrevederile româno-turce
se va analiza situația din Balcani", 
„România : O economie care s-a 
dezvoltat chiar in condițiile crizei 
mondiale din ultimii doi ani".

Ziarul „GUNEȘ" inserează pe 
prima pagină comentariul 
„Ceaușescu : Scopul nostru comun 
este realizarea dezarmării".

De asemenea, ziarul „BARIȘ" 
publică știri și comentarii, insera
te sub titlul „Stimate domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu. bine afi 
venit in tara noastră !“, care con
stituie, în același timp, urarea ce 
i-a fost adresată șefului statului ro
mân, prin acest ziar, de Necip Al- 
pan, autorul volumului „Ceaușescu 
și România de ieri, de azi și de 
mîine", apărut în Turcia.

POSTURILE DE RADIO Șl TE
LEVIZIUNE au transmis relatări 
despre momentele principale ale 
primei zile a noii solii de prietenie 
și colaborare a României socialiste.

în cursul după-amiezii de vineri, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o coroană 
de flori la Mausoleul Atatiirk, în 
semn de profund omagiu adus ma
relui-om de stat, fondatorul Repu
blicii Turcia.

La ceremonie au asistat tovărășii 
Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte ministrul apărării 
naționale. Haluk Bayulken, guverna
torul regiunii Ankara, comandantul 
garnizoanei, primarul orașului An
kara. alți reprezentanți ai-organelor 
locale, generali, ofițeri superiori.

Au fost, de asemenea, de față am
basadorul Turciei la București și 
ambasadorul țării noastre la Ankara.

Mausoleul, situat pe o colină din 
apropierea centrului modern al ora
șului ■ Ankara, se compune dintr-un 
jfpșț iedljieijiț -în stil clasic, ce adă
postește marea sală de onoare, exe
cutată, in’ granit, marmură și •traver
tin, ornamentată cu desene și mo
zaicuri unde se află, piatra funerară 
sub care este înmormintat Mustafa 
Kemal Atatiirk. în fața mormîntulul. 
intr-o mică vitrină, se află „Medalia 
independenței", decernată lui Kemal 
Atatiirk. iar sub vitrină este așezat 
un buchet, decorativ de flori din 
bronz.

în fata clădirii monumentale a 
mausoleului se intinde o esplanadă 
de mari proporții, pavată cu dale 
de terasit și marmură. în apropiere 
se află Muzeul Atatiirk. Din această 
esplanadă se merge spre mausoleu 
pe o alee triumfală, decorată cu lei 
sculptați în granit. în stil neo-hittit. 
Intrarea in mausoleu este străjuită 
de basoreliefuri impresionante, sim- 
boltzînd viața, activitatea și rolul 
marelui dispărut in construirea 
Turciei modeme.

In acordurile) unui imn funebru 
este depusă coroana, pe ale cărei 
panglici tricolore sint înscrise cuvin
tele : „Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu".

Cei prezenți păstrează un moment 
de reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu semnează 
apoi în cartea de onoare a mausoleu
lui, in care au fost înscrise cuvin
tele : „Cu prilejul vizitei în Repu
blica Turcia, aducem un cald oma
giu memoriei lui Mustafa Kemal 
Atatiirk, fondatorul statului turc 
modern. 20 mai 1983".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu persoanele oficiale care 
ii însoțesc au vizitat Muzeul Atatiirk, 
care adăpostește obiecte reprezenta
tive și documente ce au aparținut 
marelui om de stat al Turciei.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN TURCIA

La reședința oficială rezervată inalților oaspeți români

Vizită

, Președintele Republicii 
te România. tovarășul 
Ceaușescu. împreună cu

protocolară
Sosirea la Ankara
(Urmare din pag. I)

La sosirea pe aeroportul din Ankara

Dineu oficial în onoarea președintelui Nicolae Geaușescu și a

TOASTUL PREȘEDINTELUI
KENAN EVREN

Socialis-
Nicolae 

tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut, vineri 
după-amiază. la Palatul prezidențial 
Ciankaya, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Turcia. Kenan 
Evren.

întrevederea dintre cei doi șefi de

stat, premergătoare convorbirilor 
oficiale, a decurs intr-o atmosferă 
de cordialitate și stimă reciprocă, 
sub semnul relațiilor prietenești care 
s-au statornicit și se dezvoltă între 
țările și popoarele noastre, spre bi
nele lor, al cauzei păcii, securității, 
colaborării și înțelegerii in Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

tovarășei Elena Ceaușescu oferit de președintele Kenan Evren

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU(Urmare din pag. I)pe baza legăturilor istorice și principiilor de respect reciproc, atașament și prietenie tradițională. După cum a rezultat și în timpul convorbirilor pe care am avut j>riț~. lejul să le începem astăzi, întră’ țările noastre nu există nici o problemă care să nu poată fi rezolvată. Tratativele purtate pentru o și mai mare lărgire a sferei colaborării economice și comerciale existente între țările noastre constituie o parte a eforturilor noastre, avînd ca obiectiv prosperitatea celor două țări și por bare, progresul lor. Dorința sin.iră a Turciei este ca, folosin- du-se și de avantajele apropierii geografice, să valorificăm și mai bine potențele economice și tehnice și, pornind de la această bază, să dezvoltăm la nivelul dorit colaborarea economică și comercială.Considerăm că eforturile pe care le depunem pe calea extinderii și mai largi a legăturilor noastre vor servi nu numai intereselor popoarelor turc și român, ci și dorinței noastre de a crea un cadru armonios, bazat pe interes și respect reciproce în raporturile dintre țările noastre, care în decursul istoriei au fost scena multor neînțelegeri și ciocniri.După cum cunoașteți și dumneavoastră, unul din obiectivele de bază ale politicii externe a Republicii Turcia, încă din primele momente ale existenței sale, a fost consolidarea legăturilor cu țările balcanice. Turcia a sprijinit toate inițiativele vizînd lărgirea relațiilor de prietenie și colaborare în regiunea noastră, acționînd în a- celași timp pentru soluționarea pe căi pașnice a neînțelegerilor dintre țările vecine.

Stimate domnule președinte,Din păcate, nu pot face aceeași constatare pozitivă ca în raporturile noastre bilaterale, atunci cînd mă'refer la situația internațională încordată, urmărită cu multă atenție de toate țările lumii. Turcia, în mod deosebit, urmărește cu multă îngrijorare evoluția raporturilor internaționale din ultimii ani. Evoluția negativă a evenimentelor din Europa și din celelalte regiuni ale lumii, deteriorarea climatului de încredere, sporirea crescîndă a focarelor de neînțelegere și încordare, precum și dificultățile întîmpinate în aplanarea divergențelor vechi nu sint fapte care să ne ofere o atmosferă de optimism.Turcia este o țară care, dorind să aibă relații bune cu toți vecinii, cu țările lumii, și-a însușit principiile de respectare a independenței, suveranității, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și al avantajului reciproc, care trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele.Turcia consideră că pacea, securitatea și stabilitatea vor putea fi asigurate numai atunci cînd ’în politica externă toate țările vor

respecta . angajamentele și obligațiile pe care și le-au asumat. Toate 'țările, mici și mari, au obligația de a depune toate eforturile, într-un spirit ‘ de responsabilitate, în vederea diminuării încordării
Turciei, continuă să constituie un motiv de îngrijorare pentru noi. Sprijinim toate eforturile pentru a se pune capăt acestui război prin găsirea unei soluții echitabile, sa-

(Urmare din pag. I)
creseînde a relațâilor^intemațipna^ambel°rT_-----r----- _■ ------_ Dorința noastră cea rriăi' maițeeste de a se găsi în cel mai scurt timp posibil o soluție pașnică, pe cale politică, problemei Afganistanului, care constituie o piedică importantă în calea realizării păcii și securității internaționale. Poporul afgan trebuie să-și redobîn- dească dreptul de a decide singur asupra viitorului său. Forțele străine trebuie să părăsească a- ceastă țară, astfel ca cei aproape 4 milioane de refugiați să poată să se întoarcă la căminele lor.

le. în acest sens, o normalizare a. raporturilor dintre Vest și Est poate să contribuie la crearea unui climat pozitiv pe arena politică internațională.Măsurile privind micșorarea posibilității unei ciocniri militare, de creare a unei atmosfere de încredere reciprocă, precum și realizarea dezarmării generale sub control internațional eficient buie să. constituie obiectivul al tuturor țărilor. Rezultatele crete obținute la tratativele au loc în prezent în diferite organisme internaționale, precum și încetinirea cursei înarmărilor, fără a se periclita echilibrul actual de forțe sau securitatea vreunei țări, capătă o deosebit de mare importanță. Ti a din condițiile obligatorii ale — staurării în lume a unui clim; de tiei e tre țările industrializate și cele în curs de dezvoltare.Credem în necesitatea convenirii unor măsuri radicale și constructive cu privire la problemele economice internaționale și considerăm că viitoarea conferință U.N.C.T.A.D., care va avea loc, în cursul lunii -iunie, la Belgrad și care va aborda aceste chestiuni, va fi în măsură să ducă la realizarea unei atmosfere de colaborare internațională eficientă.

un tre- final con- care

î pace și înțelegere este, anea, înlăturarea prăpas- omice tot mai adînci din-

Domnule președinte,

Domnule președinte,Doresc să mă refer și la problema Ciprului, a cărei evoluție o cunoașteți îndeaproape. Insula Cipru are realitățile și particularitățile cunoscute. Pe primul loc al acestor realități se află dreptul celor două comunități de a trăi în regiunile lor și de a conviețui sub propria lor administrație. O soluție federală trebuie căutată pornind de la această realitate. Este necesar ca cele două comunități, cu drepturi egale, să restabilească cadrul de asociere printr-un acord între ele. Urmărim cu părere de rău ultimele evenimente, care a- fectează în mod negativ atmosfera tratativelor dintre cele două comunități și periclitează viitorul a- cestora. Cei care încearcă să exploateze în alte scopuri această situație fac cel mai mare rău cauzei Ciprului.Soluționarea pe căi pașnice a încordării în orice parte a lumii, lume care devine tot mai mică în actualele condiții, va constitui o contribuție importantă la realizarea păcii mondiale. Privită sub a- cest aspect, situația din Orientul Mijlociu, care stagnează de multă vreme, precum și ocuparea Libanului de către Israel au fost factori de natură să lărgească și mai mult dimensiunile gravei crize din zonă. Viitorul Libanului prezintă o importanță deosebită pentru întreaga regidne. în vederea asigurării independenței, integrității teritoriale și restabilirii securității Libanului este absolut necesar ca forțele israeliene și celelalte forțe străine să fie retrase de urgență din această țară. Restabilirea păcii în regiune va putea fi posibilă numai prin găsirea unei soluții echilibrate și durabile în întreg Orientul Mijlociu. Pentru realizarea acestui obiectiv se impune retragerea imediată a forțelor israeliene din teritoriile ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalim, recunoașterea dreptului inalienabil al poporului palestinian de a for- m»^/ stat independent și garantară.’,', independenței și integrității teritoriale a tuturor țărilor din această regiune.Războiul dintre Irak și Iran, ambele țări vecine și prietene ale

Domnule președinte,Contactele devenite tradiționale între țările noastre sînt foarte utile și prin faptul că ele oferă o- cazia conducătorilor de cel mai înalt nivel de a se cunoaște reciproc, de a putea lua act de succesele repurtate, pe drumul dezvoltării, de țările lor și de alte probleme de interes reciproc, cu care sînt confruntați.Vizita Excelenței Voastre în țara noastră va constitui o etapă foarte importantă în contactele dintre țările noastre. în timpul șederii Excelenței Voastre în Turcia, veți avea prilejul de a vedea în afara orașului Ankara și coasta Mării Mediterane, iar prin contactul pe care-I veți avea, la sfîrși- tul convorbirilor cu poporul turc, veți cunoaște bunele sentimente ale poporului nostru față de dumneavoastră personal și față de poporul român.Cu convingerea că vizita dumneavoastră va constitui o etapă nouă in direcția consolidării eforturilor depuse pentru întărirea legăturilor prietenești turco-române, ridic paharul în sănătatea Excelenței Voastre, a doamnei Elena Ceaușescu, pentru prosperitatea și fericirea poporului român și pentru viitorul legăturilor dintre țările noastre ! (Aplauze).

S-au intensificat schimburile economice reciproce, s-au desfăștirat cu succes o serie de acțiuni de cooperare în producție și s-au inițiat altele noi, s-au înregistrat progrese, evidente în lărgirea colaborării tehnico-științifice și culturale. Sînt convins că, în cursul vizitei, al convorbirilor pe care le-am început astăzi, vom identifica noi căi și posibilități de a impulsiona conlucrarea dintre țările noastre — ceea ce corespunde intereselor de progres și dezvoltare independentă ale celor două popoare și, totodată, servește cauzei destinderii, colaborării și păcii în lume.Ca țări situate.în aceeași regiune geografică, România și Turcia au multe interese comune. Ele sînt interesate să conlucreze activ pentru ca, în zona în care trăiesc și în întreaga lume, să fie instaurat un climat trainic de încredere și colaborare, care să le permită să-și consacre plenar eforturile în direcția dezvoltării lor economice sociale, în condiții de liniște pace.Sîntem profund preocupați actuala situație internațională, care continuă să fie deosebit de complexă și gravă. Asistăm la intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor, la creșterea cheltuielilor militare care împovărează tot mai greu popoarele, sporind continuu pericolul unei catastrofe nucleare. Se mențin și’ se agravează vechile conflicte, apar altele noi; se recurge cu prea multă ușurință la forță și la amenințarea cu folosirea forței, continuă să se manifeste politica de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență. Se manifestă, de fapt, multe forme de contradicții din timpul „războiului rece". Toate acestea au dus la o încordare extremă în viața internațională, ceea ce pune tot mai grav în pericol libertatea și independența popoarelor, securitatea și pacea întregii lumi.Pornind de la aceste realități, este mai necesar ca oricînd ca popoarele să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai strîns în vederea opririi agravării situației internaționale, a cursului spre confruntare și război, spre prăpastie, pentru promovarea fermă a unei politici de pace, de colaborare, de respect al independenței naționale.Acționînd . în acest spirit, România participă activ la viața internațională, la eforturile pentru întărirea colaborării și încrederii între state, pentru securitate și pace. Acordăm — cum este și firesc — o atenție deosebită situației de pe continentul european, milităm consecvent pentru ca reuniunea de la Madrid să se încheie cu rezultate pozitive, să ducă la convocarea unei conferințe consacrate încrederii și dezarmării pe continent, la asigurarea continuității procesului de colaborare și securitate început la Helsinki.Sîntem preocupați de faptul că Europa a devenit un uriaș arsenal de arme, îndeosebi nucleare, de perspectiva amplasării în acest an a rachetelor americane cu rază medie de acțiune — ceea ce va duce la dezvoltarea celor existen-

șiȘide

te și va spori considerabil pericolul războiului. De aceea, ne pronunțăm în modul cel mai hotărît pentru oprirea amplasării pe continent a noilor rachete, pentru retragerea și distrugerea celor exis- f tente, pentru o' Europă unită — a ’ colaborării și păcii, fără arme nucleare.In cadrul eforturilor pentru înfăptuirea securității europene, a- cordăm o atenție deosebită situației din Balcani. Ne pronunțăm ferm pentru dezvoltarea unei largi colaborări bilaterale și multilaterale în Balcani, pentru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor dintre țările acestei regiuni, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și colaborării, lipsita de arme nucleare. Considerăm că este în interesul profund al păcii și securității în Balcani să fie intensificate eforturile pentru a se ajunge la o soluție politică în problema Ciprului, pornindu-se de la necesitatea asigurării independenței și suveranității acestei țări, a conviețuirii pașnice a celor două comunități cipriote. România consideră că organizarea unei -întîlniri Ia nivel înalt a statelor din această regiune, care să discute căile întăririi încrederii și colaborării în Balcani, ar fi deosebit de utilă și s-ar înscrie ca un important act pozitiv în viața întregului continent.Problema fundamentală a epocii contemporane este aceea a dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru reducerea cheltuielilor militare, a armamentelor, începînd cu cele nucleare, pentru realizarea unui echjlibru la un nivel cît mai scăzut, prin reducerea radicală a armamentelor existente. România își va aduce, și în continuare, întreaga contribuție la cauza dezarmării, a apărării dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor, la viață, la pace, la existență liberă și demnă.în lumea de azi există numeroase probleme litigioase, conflicte și stări de încordare, care pot degenera în înfruntări armate, cu consecințe imprevizibile pentru întreaga omenire. De aceea, trebuie să se facă totul pentru a se renunța la calea armelor, pentru a se asigura soluționarea tuturor conflictelor numai și numai pe calea pașnică, prin tratative, por- nindu-se permanent de la interesele păcii și colaborării internaționale, de la dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent. în acest spirit, România militează activ pentru ca în Orientul Mijlociu să se realizeze o pace trainică și justă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din rea problemei nian pe baza tulul său lainclusiv la crearea unui stat național propriu, independent —, la asigurarea independenței, suveranității și integrității tuturor statelor din această regiune a lumii.Considerăm, de asemenea, că trebuie să se pună capăt confruntării militare dintre Iran și Irak

social, să beneficieze de larg Ia cuceririle știin- tehnicii moderne. în acest doresc să subliniez în- apropiatei conferințe

— care dăunează intereselor ambelor popoare și constituie o amenințare pentru pacea in regiune și în lume — și să se treacă la tratative în vederea soluționării politice a conflictului, a restabilirii relațiilor de bună vecinătate și prietenie întfe' cele două țări.Sîntem, de asemenea, preocupați de situația economică gravă existentă în lume, de adîncirea decalajelor dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Apreciem că trebuie să se acționeze cu mai multă fermitate în direcția realizării unor înțelegeri între aceste țări în vederea edificării noii ordini economice mondiale, a sprijinirii mai active a țărilor în curs de dezvoltare — aceasta constituind o condiție fundamentală pentru depășirea crizei și relansarea generală a activității economice, pentru realizarea unor relații bazate pe egalitate și echitate, care să permită fiecărui popor să înainteze mai rapid pe calea progresului economic și acces ței și sens,semnătatea a U.N.C.T.A.D., care va avea loc Ia Belgrad, și să exprim speranța că ea va contribui la impulsionarea eforturilor pentru găsirea de soluții practice problemelor economice dificile cu care sînt con- ' fruntate popoarele, și îndeosebi țările în curs de dezvoltare.Soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane cere participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire și, în mod deosebit, a țărilor mici și mijlocii, care sînt direct interesate într-o politică de colaborare, independență și pace. Ne pronunțăm pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, în soluționarea democratică a tuturor problemelor de care depinde asigurarea păcii și progresului popoarelor.Doresc să subliniez, cu satisfacție, colaborarea bună dintre România și Turcia în cadrul O.N.U. și în alte organisme internaționale și să exprim convingerea că această conlucrare se va amplifica și mai mult în viitor în interesul ambelor popoare, al cauzei destinderii și păcii în întreaga lume.

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deosebi
tă cordialitate de președintele 
Kena-n Evren și fiica sa, doamna 
Senay Gurvit, care le .urează un 
călduros bun venit in Turcia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor persoanele ofi
ciale române care îl insoțesc in 
această vizită de stat : Ion M. 
Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului,' Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, pe celelalte persoane 
oficiale.

O gardă alcătuită din unități ale 
armatei turce prezintă onorul.

Se intonează imnurile de stat ale 
României și Turciei. Sint trase. în 
semn de salut, 21 de salve de arti
lerie.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ■ și 
președintele Kenan Evren trec in 
revistă garda de onoare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sint 
prezentate oficialitățile din țara- 
gazdă venite in intîmpinare : 
general de armată Nurettin Ersin, 
membru al Consiliului Național al 
Securității, comandantul armatei 
terestre, general de armată Tahsin 
Sattinkaya, membru al Consiliului 
Național al Securității, comandan
tul forțelor aeriene, general de ar
mată Nejat Turner, membru al 
Consiliului Național al Securității, 
comandant al forțelor navale, Sădi 
Irm'ak, președintele Adunării Con
stituante, Biilent Ulusu, prim-mi- 
nistru, Uter Turkmen, ministrul â- 
facerilor externe, Sermet R. Pasin, 
ministru de stat pentru relațiile e- 
conomice externe, Haluk Bayulken, 
ministrul apărării naționale, Kemal 
Canturk, ministrul comerțului, Mus
tafa Aysan, ministrul transporturi
lor. Mehmet Turgut, ministrul in
dustriei și tehnologiei, Fahir Ilkel, 
ministrul energiei și resurselor 
naturale. Mustafa Gonul, guverna
torul Ankarei. Suleyman Onoer, 
primarul Ankarei, alte persoane 
oficiale.

Sînt de față Vasile Patilineț, 
ambasadorul țării noastre la An
kara, și Nahit Ozgiir, ambasadorul 
Turciei la București, precum și 
membri ai ambasadei române.

_ Copii ai membrilor ambasadei 
țării noastre la Ankara și copii 
LarcL °^era. cu dragoste tovarășului 

și tovarășei 
președintelui 

acestuia, 
frumoase

1967, la soluționa- poporului palesti- recunoașterii drep- autodeterminare —

Domnule președinte,Convins că vizita pe care o întreprindem în Turcia, convorbirile pe care le purtăm împreună și înțelegerile la care vom ajunge se vor înscrie ca o nouă și importantă contribuție Ia întărirea prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre, doresc să toastez :— în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte al Republicii Turcia !— Pentru progresul și prosperitatea poporului turc prieten !— Pentru dezvoltarea continuă a bunelor relații dintre țările și popoarele noastre !— Pentru pace și colaborare în întreaga lume !— în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! ’(Aplauze).

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, 
Kenan Evren și fiicei 
doamna Senay Gurvit, 
buchete de flori.

Răspunzind invitației 
inalții soli ai poporului 
opresc pentru citeva minute îri sa
lonul de onoare al aeroportului.

Cei doi șefi de stat iau loc în- 
tr-o mașină escortată de o gardă 
de motocicliști, coloana oficială în- 
dreptîndu-se. de la aeroport, spre 
reședința ce le-a fost rezervata 
inalților oaspeți pe timpul șederii 
la Ankara. De-a lungul întregului' 
traseu străbătut, împodobit sărbă
torește in cinstea sosirii Inalților; 
soli ai poporului român cu drape-' 
lele de stat ale României și Turciei, 
cu portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Kenan Evren. popu
lația Ankarei face o caldă și entu
ziastă primire tovarășului Nicolae' 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. aclamă cu entuziasm, 
aplaudă îndelung pe cei doi șefi 
de stat, flutură stegulețe. buchete 
de flori, aruncă în fața mașinii 
oficiale petale de flori, exprimîn- 

. du-și astfel satisfacția 
pentru noua reîntîlnire 
turcă la 
că ea se 
tre cele 
intr-un 
analele 
prietenească' româno-turce. '

Mulțimea scandează pentru prie
tenia româno-turcă. Grupuri de 
tineri, îmbrăcați in frumoase cos- 

itume populare sau in costumații 
sportive, elevi, studenți, întreaga 
populație aflată la acea oră pe tra
seul străbătut de coloana oficială 
scandează „Turcia—România, prie
tenie !“, „Trăiască Ceaușescu — 
Trăiască România !“.

Sint străbătute artere importante 
ale acestui oraș modern. între care 
Bulevardul Kemal Ataturk, ce 
trece prin centrul capitalei. Ală
turi de edificii cu valoare istorică, 
amintind de etapele importante 
parcurse de națiunea turcă in 
realizarea statului său modern, se 
află edificii noi ce dau măsura 
exactă a amplului efort constructiv 
ce se desfășoară în Turcia.

Momentul intrării în reședință 
este marcat de onorul prezentat 
de o gardă militară în uniformă de 
paradă.

Președintele Nicolae Ceadșescu 
si tovarășa Elena 
tretin cordial 
Kenan Evren și 
Gurvit. luîndu-și 
oină la întilnirea

gazdelor, 
român se

deosebită 
româno- 

nivel înalt, convingerea 
va solda cu rezultate din- 
mai bune, constituindu-se 
moment de referință in 
relațiilor de colaborare

Ceaușescu se în- 
cu președintele 

doamna Senay 
apoi rămas bun 
de duoă-amiază.
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Zi și noapte, cu toate forțele de la sate, prin toate mijloacele INVESTIȚIILE-in funcțiune

IRIGAREA CULTURILOR PE SUPRAFEȚE ClT MAI MARI 

- o acțiune vitală pentru recolta acestui an
GIURGIU

Cu aspersoarele, prin brazdă, cu gălețile, 
apa este adusă la rădăcina plantelor

Ritmul irigării culturilor crește 
de la o zi la alta și in județul 
Giurgiu. Față de 7 590 hectare cit 
prevede graficul zilnic, s-a ajuns la 
aproape 8 000 hectare, iar măsurile 
întreprinse vor asigura realizarea 
capacității zilnice de 11 150 hecta
re. Ca urmare, pină acum prima 
udare a fost făcută pe o suprafață 
de 100 000 hectare, iar cea de-a 
doua — pe 50 000. Acest rezultat 
se datorește bunei organizări a 
muncii, atît în sistemele mari, cit 
și în cele locale. Pretutindeni unde 
există o sursă de apă cit de mică, 
ea este folosită pentru a potoli se
tea plantelor. Cîteva exemple sînt 
edificatoare în acest sens.

La Herești, cooperatorii au săpat 
un canal lung de aproape 200 me
tri, prin care apa din Argeș este 
adusă la grădina de legume. De a- 
semenea, la Bolintin Vale, cu aju
torul constructorilor de la trustul 
județean, o draglină a adîncit o 
largă porțiune din albia Argeșului, 
astfel incit pompele pot aspira apa 
necesară grădinilor de legume și 
culturilor de furaje. Cooperatorii 
din S'obozia cunosc bine efectele 
binefăcătoare ale irigării. An de an, 
beneficiind de apa adusă prin con
ductele subterane ale sistemului 
ce irigații Giurgiu-Răzmirești, ob
țin recolte bune. Desigur, este ușor

transmise de corespondenții „Scînteii
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SPRIJIN MUNCITORESC. Din unitățile industriale ale 
județului Prahova au sosit la sate peste 20 de motopompe cu întreg 
echipamentul de funcționare, 7 autocisterne, ateliere de intervenție și 
altele. Pentru a putea fi puse in funcțiune rapid, odată cu ele au 
sosit și motopompiștii, conducătorii auto și mecanicii necesari. Colec
tivele respective, care cunosc bine valoarea „aurului negru" pentru că 
lucrează în vecinătatea sondelor și rafinăriilor, n-au cerut în plus 
nici uri strop de motorină; Dimpotrivă; au umplut"butoaiele cu car
buranți din economiile realizate .în acest an și le-au trimis la sate, 
împreună «cu utilajele. în prezent, alte unități industriale pregătesc 
utilaje necesare pentru irigații. Vrednici oameni, lăudabilă acțiune ! 
(Constantin Căpraru).

ROATA GRĂDINARULUI. Mai în jos de satul Lăceni 
din Teleorman, trei meseriași — Constantin Ași, Oprea Soare și Ștefan 
Nicula — au meșterit o roată din lemn, mult mai mare decît roata 
carului. Minată de apele rîului Teleorman, ea pune în mișcare o pompă 
cu ajutorul căreia se irigă, în 24 de ore, culturile de pe trei hectare, 
economisindu-se 60 litri de motorină la fiecare zece ore. O idee sim
plă, dar practică și mai ales valoroasă pentru legumicultorii satului. 
(Stan Ștefan).

OBLIGAȚII... FACULTATIVE ? în județul Mureș începe 
să se resimtă lipsa precipitațiilor. Unele culturi, cum sînt legumele, 
solicită acum tot mai multă apă. După cite aflăm însă la întreprin
derea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, din progra-

să irigi cînd ai apa la robinet, adusă 
cu prețul unor mari eforturi. Dar 
ei au hotărit să irige suprafețe mai 
mari. Descoperind, la cîteva sute 
de metri de grădină, un izvor de 
apă, ei l-au captat, au făcut un 
canal și acum irigă prin brazde o 
suprafață de 15 hectare cu cartofi 
și 10 hectare cu tomate și vinete.

în majoritatea comunelor din 
județ, în sprijinul cooperatorilor au 
Venit numeroși elevi, în frunte cu 
profesorii lor. Cu găleți, cu stropi
tori, fiecare după puterile lui aduce 
la rădăcina plantelor apa atît de 
necesară. Elevii Liceului agroindus
trial Călugăreai dau o mină de a- 
jutor legumicultorilor de la Uzunu. 
Alte cîteva sute de elevi din Giur
giu au acum ore de practică pe 
terenurile de la Vedea, Malu, Slo
bozia, Daia și Frățești. Un tablou 
impresionant oferă în aceste zile 
cimpul, unde mii și mii de oameni 
dau o adevărată bătălie cu gălețile 
în mîini. Personalul direcției agri
cole județene a preluat de la 
C.A.P. Călugăreai o suprafață cul
tivată cu porumb pe care o irigă 
cu gălețile, Cisternele cară apa 
pină la marginea tarlalei și, de aici, 
oamenii o duc cu gălețile la plan
te. Este un exemplu care ar trebui 
să fie urmat de cit mai mulți coo
peratori din Călugăreni, intrucit 

este vorba de recolta unității din 
care fac parte.

în acțiunea de irigații s-au afir
mat o serie de inițiative gospodă
rești. Cooperatorii din Remuș au 
amenajat o stropitoare • originală. 
La o vidanje de 5 tone au instalat 
o țeavă găurită, lungă de doi metri, 
care distribuie apa la rădăcina 
plantelor. Pe această cale au fost 
irigate zeci de hectare cu lucernâ. 
Ideea a fost rapid preluată de alte 
unități din consiliul agroindustrial 
Frățești. Cu asemenea „stropitori" 
se udă zi și noapte plantele fura
jere.

Există acum în județul Giurgiu o

BACĂU

Programele se îndeplinesc, dar posibilitățile 
sînt mult mai mari

Ca urmare a acțiunilor energice 
întreprinse de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, mii și 
mii de oameni participă, zi și 
noapte, la udarea culturilor. Pen
tru extinderea suprafețelor irigate 
au fost scoase în cimp un mare 
număr de mașini și utilaje din uni
tățile neagricole: pompe, mo to pom
pe, cisterne, vidanje. în sprijinul 
agricultorilor au fost trimiși un 
mare număr de mecanici, șoferi și 
alte forțe calificate care să asigure 
bună funcționare a acestor utilaje, 
în Lunca Sinetului a fost dat in 
funcțiune, cu o lună mai devreme. 

mul de irigații pe luna mai, din 6 557 hectare au fost irigate abia 846 
hectare — adică 13 la sută din suprafață. Oare cei care au obligația de 
a executa aceste lucrări așteaptă să le vină alții în ajutor pentru a le 
îndeplini sarcinile ? (Gheorghe Giurgiu).

ÎN FUNCȚIE, DAR NU FUNCȚIONEAZĂ. Baza de 
aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură din Botoșani este 
bine aprovizionată cu utilaje și diferite echipamente necesare iriga
țiilor. Beneficiind de acest sprijin, cooperativele agricole din Flămînzi, 
Drăgușeni, Stăuceni și din alte comune au extins terenurile irigate. 
Dar președinții altor unități — Vîrfu Cîmpului, Brăești, Leorda și 
Nicșeni — nici nu se gîndesc să întreprindă ceva pentru a trece și ei 
la irigat, deși plantele au acum mare nevoie de apă. „Cum vă rabdă 
inima, să lăsați mindrețe de culturi fără apă ?“ — i-â întrebat pe unii 
un specialist de la direcția agricolă a județului. „Nu irigăm pentru că 

■noi n-avem sarcină de plan". Și specialistul a plecat, președinții sînt 
mai departe în funcție, numai irigațiile nu funcționează... (Silvestri 
Ailenei).

CÎND NU FACI UN LUCRU LA TIMP... în județul 
Alba se lucrează de zor pentru repunerea iii funcțiune a sistemulqi.de 
irigații Lunca Mureș. Adică se face o lucrare neglijată pină deunăzi. 
Străduindu-se să recupereze timpul pierdut, membrii unităților agri
cole din zonă au curățat canalele deschise, iar întreprinderea de spe
cialitate a început să înlocuiască jgheaburile Suspendate și degradate 
cu tuburi îngropate. Bine și acum, dar mult mai bine era să fi făcut 
la timp această lucrare ! (Ștefan Dinică).

FÎNTÎNI ARTEZIENE? Zilele trecute, pe o solă cu grîu 
a C.A.P. Traian, județul Brăila, o coloană de udare zăcea de 3—4 zile 
nefolosită. în alte parcele, unde aripile de ploaie erau totuși în func
țiune, apa țîșnea ca din... fîntîni arteziene. împroșcau apa fără rost, 
deoarece instalația era defectă/ motiv pentru care stația de pompare 
a și fost oprită. Sînt și locuri unde aripile de ploaie nu pot fi mon
tate la hidranți. intrucit unii sînt astupați cu dopuri din lemn. Oare 
cei care răspund de irigațiile din acest sistem nu cunosc că un strop 
de apă în plus acum înseamnă un plus de recbită la toamnă ? (Tran
dafir Simpetru, corespondent voluntar).

largă mobilizare pentru folosirea 
tuturor resurselor de apă, pentru 
extinderea sistemelor locale de iri-- 
gații. Comitetul județean de partid 
a luat măsuri operative pen
tru o și mai puternică mobilizare 
a .oamenilor la lucrările de irigații, 
pentru extinderea udărilor la toate 
culturile. în fiecare localitate, un 
activist al comitetului județean de 
partid, prezent zi și noante la da
torie, conduce întreaga activitate de 
irigații, o activitate de mare răs
pundere pentru recoltă.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

un nou sistem de irigații. Toate a- 
cestea au făcut ca suprafața pre
văzută în programul de udări pe 
această săptămînă să sporească cu 
circa 3 000 hectare.

Am urmărit zilele acestea cum se 
lucrează la irigații in unități'e agri
cole din consiliile agroindustriale 
Filipești și Traian. Bine organizat 
se muncea la ferma Iteștl a 
I.A.S. Bacău. Aici,. toate utilajele 
și echipamente'e de udare funcțio
nează fără întrerupere, asigurind 
cite 500—600 mc de apă la hectar. 
Pentru aceasta a fost pusă în 
funcțiune o stație de pompare ac-
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ționată electric. Oamenii repartizați 
la irigații • sînt cazați în cimp, iar 
specialiștii sînt prezenți în perma
nență acolo unde se udă culturile. 
Șeful fermei, tovarășul Ion Lu- 
pașcu, ne spunea că au fost udate 
pină acum, de cite două sau chiar 
trei ori, toate culturile de cartofi 
și de sfeclă pentru sămință. Drept 
rezultat, 6tadiul de vegetație a cul
turilor se prezintă bine, de parcă 
aici ar fi plouat la comandă.

Cu forțe sporite se lucrează și în 
cooperativele agricole Berești-Bis- 
trița, Filipești și Săucești din con
siliul agroindustrial Filipești, ca și 
în multe alte unități cooperatiste 
și de stat din consiliile agroindus
triale Traian, Sascut și Răcăciuni, 
unde programul săptăminal de 
udări este îndeplinit si depă
șit. în perioada de la 15—20 
mai au fost udate culturile pe cir
ca 8 500 ha. cu 500 ha mai mult de
cît prevedea programul. La Fiii- 
pești. de exemplu. în afara sistemu
lui amenajat pe Valea Șiretului, oa
menii au barat apele piraielor care 
brăzdează comuna, după care cu 
motopompe și cisterne au udat cul
turile de sfeclă de zahăr lucernă 
și legume pe circa 520 hectare. Pre
ședintele unității. Ion Iordache, nu 
era mulțumit de modul în care 
funcționează utilajele. Din cele opt 
motoare de acționare a pompelor 
pentru irigații doar patru di.sprin 
de dispozitive de pornire, celelalte 
fiind nevoite să aștepte Ore în șir 
un tractor cu o baterie de acumu
lator care să le pună în funcțiune. 
La acestea se adaugă și faptul că 
unele, utilaje stau defecte de cîteva 
zile din lipsa unor piese de schimb.

Tot ca urmare a deficiențelor a- 
părute in funcționarea utilajelor, la 
ferma legumicolă din Buhoci pro
gramul de udări nu a putut fi în
deplinit. Trei din cele șase aripi 
de ploaie, aflate în dotarea fermei, 
n-au funcționat timp de'două zile. 
Conductele respective au stat sti
vuite la marginea șoselei, fiind ui
tate pur și 6implu de conducerea 
asociației economice horticole Tra
ian, de care aparține ferma din 
Buhoci. Pauze mari, nedorite în 
funcționarea utilajelor și mașinilor 
repartizate să lucreze la irigarea 
culturilor, se înregistrează și in co
operativele / agricole din Tamași, 
Răcăciuni și în alte unități. De aici 
reiese că, în pofida îndeplinirii pro
gramului săptăminal de udări, po
sibilitățile existente în județ sînt 
mult mai mari.

Directorul direcției agricole, to
varășul Alexandru Dănilă, care 
ne-a însoțit în raid, a luat măsuri 
pe loc - pentru’punerea în funcțiune : 
al tuturor utilajelor’, dar unele de
fecțiuni nu au putut fi înlăturate 
imediat și pentru motivul că fac
torii care răspund de irigații in 
unitățile respective nu se aflau la 
datorie. Pornindu-se de la această 
constatare, a doua zi, în analiza 
care a avut loc la fața locului, s-au 
stabilit răspunderile ce revin fie
cărui cadru de conducere, adoptîn- 
du-se totodată măsuri menite să 
pună capăt unor asemenea acte de 
indisciplină. Fapt este că la „ope
rativa" de a doua zi, unitățile res
pective au raportat realizări foar
te apropiate de cele stabilite prin 
programul săptăminal.
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Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

la termenele planificate!
De ce o dispută prelungită întîrzie 
REALIZAREA UNOR IMPORTANTE 

COMBUSTIBILECONOMII DE

nr. 2, 
termen 
re în 
luna 
a.c..

va utiliza energia termică 
din gazele anse de la cup- 
feroaliaje. Metalurgiștii 
soluția optimă ar fi ca 
25 MW să fie amplasată

într-un articol publicat în urmă cu 
o jumătate de an („Scinteia" nr. 
12 460) era criticat faptul căi zilnic, 
in unitățile economice din munici
piul Tulcea, din cauza nevalorificării 
resurselor energetice recuperabile, 
se risipesc 300 tone de combustibil. 
Astfel, se arăta că au fost identi
ficate o serie de resurse energetice 
recuperabile, care puse in valoare 
echivalează cu o economie de 75 000 
tone combustibil convențional pe an 
la combinatul metalurgic și de 86 000 
tone combustibil convențional la în
treprinderea de alumină.

De la bun început trebuie să pre
cizăm că punerea în aplicare a so
luțiilor tehnice de recuperare si uti
lizare a resunselor respective se ter
giversează in continuare in mod 
ne justificat. La combinatul metalur
gic, lucrările de investiții la instalația 
de recuperare a ■________ _____
căldurii ' gazelor 
arse de la cup
toarele de fero
aliaje din secția

care are 
de pune- 
funcțiune 
octombrie

. nici nu au 
început. Motivul 1 
Cu toate că in
vestiția este cu
prinsă în plan încă din anul 1982, 
finanțarea nu a fost deschisă.

Ministerul Industriei Metalurgice, 
forul de resort al combinatului, nu 
s-a pus de acord cu Ministerul In
dustriei Chimice, care are in subor
dine întreprinderea de alumină, asu
pra locului de amplasare a turbinei 
pentru producerea energiei ..electrice, 
turbină ce 
recuperată 
toanele de 
susțin că 
turbina de 
in centrala termoelectrică existentă , 
în curtea întreprinderii de alumină. 
Din calcule rezultă că astfel s-ar eco
nomisi fonduri de investiții, nefiind 
nevoie să se realizeze toate utilitățile 
și clădirile necesare unei noi centrale 
termoelectrice și s-ar scurta cu citeva 
luni timpul de execuție. Conducerea 
întreprinderii de alumină susține, 
dimpotrivă, că ar fi necesar să se 
realizeze o altă centrală termoelec
trică în curtea combinatului vecin 
care să folosească doar resursele 
energetice recuperabile. Substratul 
unui asemenea punct de vedere este 
acela că astfel ar scăpa de o grijă în 
plus : urmărirea lucrărilor de inves
tiții la extinderea centralei termo
electrice-existente. :

Fiecare' are argumentele sale, mai ' 
mult sau- mai puțin plauzibile. Cert 
este că din cauza acestei neînțele
geri, care a generat și tergiversări în 
elaborarea documentației de execuție, 
începerea lucrărilor s-a întîrziat mai 
bine de un an. în timpul documen
tării am aflat ca în mai multe rinduri 
reprezentanți ai celor două ministere 
6-au deplasat la Tulcea. au analizat. 
cu conducerile celor două unități po
sibilitățile de montare a turbinei, 
dar problema a rămas tot la stadiul 
de discuție, fără să se hotărască con
cret ceva.

în ce privește valorificarea resur
selor energetice refolosibile proprii, 
la întreprinderea de alumină s-a mai 
făcut cite ceva. Este vorba de recu
perarea căldurii apei rezultate din 
aburul conden-sat, apă folosită în pro

Din nou despre construcția 
unor obiective ale indus
triei reciclării resurselor 
energetice refolosibiie din 

municipiul Tulcea

cesul tehnologic. Astfel, pe această 
cale, se vor economisi anual peste 
15 000 tone combustibil. Este insă 
foarte puțin. Numai in această Între
prindere mai rămîn de recuperat re
surse energetice; identificate dealt
fel, care echivalează cu aproape 
71 000 tone de combustibil conven
țional pe an. în articolul publicat 
anterior arătam că la cuptorul nr. 
2 de calcinare au început lucrările Ia 
o instalație de recuperare a căldurii. 
Dar după zece luni instalația nu a 
fost finalizată. Iar la celelalte cup
toare nici nu a început confecțio
narea instalațiilor respective.

Realiști, văzînd că disputa asupra 
rezolvării de fond a problemei utili
zării energiei refolosibile nu se mai 
termină, specialiști de la combina
tul metalurgic au căutat soluții sim
ple de valorificare a căldurii gazelor 

arse de la cup
toarele de fero
aliaje. Pe baza u- 
nui proiect întoc
mit de IPROMET. 
plecînd de la 
propunerile unor 
ingineri din com
binat, s-au con
fecționat. din ma
teriale recupera
bile. registry de 
preluare rr 'căl- 
buncărele de se-durii gazelor în 

parare a prafului. Este vorba de o 
rețea de conducte prin care circulă 
apa. care. în contact cu gazele arse, 
preia o parte din căldura degajată.

— într-un an — ne spune ingine
rul Roman Ancuț, director tehnic al 
combinatului — cu instalația pusă în 
funcțiune la cuptorul nr. 3 de la 
secția a doua vom asigura o economie 
de 2 300 tone de combustibil conven
țional. în următoarele luni astfel de 
instalații vor fi montate la toate cup
toarele de la secția nr. 2 de feroalia
je, asigurindu-se in felul acesta o 
economie de peste 11 000 tone de com
bustibil convențional pe an. Apa cal
dă produsă de prima instalație este 
folosită acum pentru nevoile combi
natului. Odată cu finalizarea rețelei 
de transport, aflată acum in con
strucție, surplusul de apă caldă va 
fi livrat centralei termoelectrice a 
întreprinderii de alumină.

Măsurile întreprinse pe plan local 
pentru recuperarea unor resurse 
energetice, deși lăudabile, nu rezolvă 
definitiv problema valorificării ener
giei refolosibile în cele două unități. 
De aceea.'revine Ministerului Indus
triei Metalurgice, Ministerului Indus
triei Chimice, organelor locale de 
partid obligația ,să, se decidă neîn- 

. tîrziat asupra amplasamentului și să 
asigure începerea lucrărilor de in
vestiții la instalațiile de recuperare 
de la uzina de feroaliaje. Aici există 
documentație de execuție, iar o par
te din utilaje au început să sosească. 
Chiar dacă termenul de punere în 
funcțiune a primei capacități (un 
cazan recuperator), stabilit pentru 
luna octombrie anul acesta, nu va 
putea fi respectat, specialiștii de aici 
apreciază că, '
exemplară a forțelor existent^t>e 
șantierul combinatului, există c edi
ții ca în iarna viitoare instalația să 
furnizeze energie termică pentru 
apartamentele din orașul Tulcea. Cu 
condiția ca, fără alte tergiversări, să 
se treacă imediat la lucru.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul „Scînteii"

printr-o mobiljzare 
jrțelor existentei

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
transporturi, din unități agricole și turism.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor pre- 
văzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 aprilie *),  pe 
primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Ilba, .județul Maramureș, cu 736,9 
puncte.
' Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro
ducția netă, 5,1 la sută la produc
ția fizică, 1,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 2,9 la 
sută la productivitatea muncii. 30,8 
la sută la volumul de pregătiri mi
niere, 8,5 la sută la volumul de 
deschideri miniere ; consumurile de 
materiale de bază au fost mai mici 
decît cele normate cu 14,9 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 5 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș.

Locul III : întreprinderea Salina 
Tg. Ocna, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați cu 497,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la Bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; cheltuielile 
prevăzute în buget au fost mai mici 
decît cele planificate cu 7,8 la sută, 
iar consumul tehnologic de energie 
electrică a fost mai mic decit cel 
normat cu 3,9 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale București.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Borzești.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 944,2 puncte.

») Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe trei luni.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,1 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice. 14,9 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 7,2 la sută la viteza me
die de lucru la forajul cu sondeze, 
11,5 la sută la volumul fizic la lu
crările miniere ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la volumul pro
ducției pe o persoană și beneficii; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normâte cu 40,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
prosoecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Maramureș.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 
.METALURGICE

Locul I : întreprinderea „Cablul 
românesc“-Ploiești cu 444,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția netă. 7,4 la sută la export, 
3 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată. 2,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 1,3 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 12,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea „La- 
romet“-București.

Locul III : Combinatul metalur
gic Cîmpia Turzii, județul Cluj.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 
MOTOARE ȘI MATERIALE 

ELECTROTEHNICE
Locul I : întreprinderea de con

ductori electrici emailați Zalău cu 
768,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,5 la sută la pro
ducția netă, 5,5 la sută la produc

ția fizică, 3,2 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată. 3,8 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri importante de plan au mai 
fost obținute la export și benefi
cii ; consumurile de energie elec
trică și combustibili au fost mai 
mici decît cele normate cu 9,4 
la sută.

Locul II : întreprinderea de ce
lule electrice prefabricate Băilești, 
județul Dolj.

Locul III : întreprinderea de apa- ‘ 

Planul și angajamentele
asumate in întrecere

— exemplar îndeplinite
rataj electric auto și motoare elec
trice Sf. Gheorghe.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria“-FIorești. județul 
Prahova, cu 939,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,7 la sută la pro
ducția netă, 1,2 la sută la export, 
6,2 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată. 9,2 la sută la pro
ductivitatea muncii. 29.6 la sută la 
beneficii, 37,7 la sută la livrări de 
mărfuri Ia fondul pieței ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele norma
te cu 7,6 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 9,1 
la sută.

Locul II : întreprinderea de an
velope „Danubiana“-București.

Locul III : întreprinderea1 chimi
că ,.Prodcomplex“-Tg. Mureș.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heliade"- 
București cu 670,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,1 la sută la pro
ducția netă, 9.8 la sută la producția 
fizică, 7,2 la sută la export. 4,5 la 
sută la productivitatea muncii. 15,5 
la sută la beneficii. 6 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro-

Panoul fruntașilor 

pa primele patru luni

ducție-marfă au fost mai mici de
cît cele planificate cu 2,5 la sută, 
iar cele materiale cu 3.2 la sută ; 
consumurile de materii prime si 
materiale au fost mai mici decit 
cele normate cu 3,4 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 7,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III t întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Iași.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CÎNEPA, LÎNA)
Locul I : întreprinderea „Liber- 

tatea“-Sibiu cu 895,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,3 la sută la pro
ducția netă. 13,8 la sută la export. 

2,6 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția fizică, livrări 
la fondul pieței și beneficii ; chel
tuielile totale la 1 000 lei producțle- 
marfă au fost mal mici decît cele 
planificate cu 1,1 la sută, iar cele 
materiale cu 5,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de pos
tav. „Proletarul“-Bacău.

Locul III : întreprinderea de in și 
cinepă Negrești Oaș, județul Sa tu 
Mare.

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE, STICLEI 

ȘI CERAMICII FINE
Locul I : Întreprinderea „Meta- 

lica“-Oradea cu 1 053,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5.8 la sută la pro
ducția netă. 5,5 la sută la produc
tivitatea muncii și 29,1 la sută la 
export ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la livrări la fondul 
pieței și beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1,5 la sută, iar cele materiale cu 
4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Meta- 
loglobus“-București.

Locul III : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase Brașov cu 806,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,4 la sută la
producția netă și la productivita
tea muncii, 14,7 la sută la produc
ția fizică. 8,2 la sută la producția- 
marfă vîndută'’ și încasată, 16 la 
sută la beneficii. 4,9 la sută la li
vrări la fondul pieței : cheltuielile 
totale și materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 2,5 la sută, 
iar consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 11.6 la sută.

Locul II : întreprinderea de in
dustrializarea sfeclei de zahăr Bod. 
județul Brașov.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 714 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 27 la sută la pro
ducția de carne și la livrările la 
fondul de stat. 11.1 la sută la pro
ducția de ouă și 7,2 la sută la li
vrările la fondul de stat. 18,3 la 
sută la Afectivele de păsări la sfîr- 
șitul perioadei ; depășiri importan
te de plan au fost obținute la be
neficii.

Locul II : întreprinderea 'avicolă 
de stat Piatra Neamț.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații București cu 
886,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 15,5 la sută la numărul lo
cuințelor date în folosință și la 
producția de construcții-montaj 
terminată. 23,4 la sută la beneficii; 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili și carburanți au fost mai 
mici decît cele normate.

Locul II : Trustul de construcții 
pentru economia forestieră și ma
teriale de construcții Buzău.

Locul III : Grupul de service și 
montaj cazane .,Vulcan“-București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — 
STAȚII DE CALE FERATĂ

Locul I : Stația Ișalnița cu 370,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la vo
lumul de transport și Ia producti
vitatea muncii. 7,7 la sută la vagoa
ne intrate-ieșite, 1,1 la sută Ia 
greutatea medie brută a trenuri
lor de marfă și la utilizarea mij
loacelor de transport ; staționarea 
vagoanelor de marfă la încărcare- 
descărcare a fost redusă cu 13,4 lă 
sută.

Locul II : Stația Bacău.
Locul III : Stația Brașov-Triaj.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Vîlcea cu 501,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 52 la sută la înca
sări valutare, 2 la sută la prestări 
servicii pentru populație, 6 la sută 
la desfaceri de alimentație publică. 
11,8 la sută la beneficii, 9 la sută 
la încasări medii pe un lucrător, 
5 la sută la coeficientul de utili
zare a capacității de cazare ; chel
tuielile de întreținere și reparație 
a bazei materiale au fost mai mici 
decît cele planificate.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Vrancea.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Mehedinți.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Argeș cu 1 087 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31 la sută la pro
ducția netă. 18 la sută la venituri 
brute. 38 la sută la productivitatea 
muncii. 17 la sută la numărul de 
călători transportați ; deoășiri im
portante de plan au fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile mate
riale la 1 000 lei venituri brute au 
fost mai mici decît cele planificate, 
ca și consumurile de carburanți și 
energie electrică.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Tulcea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Brăila.

(Agerpres)
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CONGRESULUI PARTIDULUI 
SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCA

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dum

neavoastră, participanților la Congresul Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, și prin dumneavoastră tuturor militanților săi, un cordial salut 
de prietenie și solidaritate din partea Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea partidului 
dumneavoastră consacrată promovării intereselor oamenilor muncii, împli
nirii aspirațiilor lor de bunăstare, progres și pace.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția față de bunele 
raporturi de Colaborare ce se dezvoltă între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Popular din Danemarca.

Sintem încredințați că extinderea relațiilor dintre partidele noastre va 
contribui. în continuare, la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două 
popoare și țări, va sluji cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în Europa 
și in lume.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și conlucrare dintre 
partidele și popoarele noastre se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, stimați 
tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră, 
în activitatea viitoare, consacrată apărării intereselor fundamentale .ale oame
nilor muncii danezi, cauzei securității, independenței naționale și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prîm-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe B. F. Bratcenko, ministrul 
industriei cărbunelui al U.R.S.S.

în spiritul hotăririlor și înțelege
rilor convenite cu prilejul întîlni.ri- 
lor româno-sovietice la cel mai înalt 
nivel, au fost evidențiate bunele ra
porturi de prietenie și colaborare 
existente între țările și popoarele 
noastre. în context, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a cooperării și specializării 
in producția de utilaj minier. între 
România și U.R.S.S., a colaborării 
tehnico-științifice bilaterale in rezol
varea unor probleme comune refe
ritoare la extracția .și valorificarea

Plenara Consiliului Național
Vineți 20 mai. a avut loc Plena

ra CorU-tljului Național al Organiza
ției Pionierilor care a hotărât elibe
rarea tovarășului Mihai Hirjău din 
funcția de președinte al Consiliului

Consfătuiri județene
Secția de propagandă a comite

tului județean de partid a organi
zat o consfătuire județeană cu un 
larg caracter de schimb de experien
ță la care au luat parte secretari ad- 
juncți cu propaganda din întreprin
deri. președinți a-i comitetelor de 
sindicat, președinți ai consiliilor in
ginerilor și tehnicienilor, președinți 
ai comisiilor de creație, secretari de 
U.T.C.. responsabilii cabinetelor teh
nice. inovatori și inventatori, stu- 
denti ai Facultății de mecanică din 
Sibiu. Tema consfătuirii : „Rolul și 
locul propagandei tehnico-economice 
în mobilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor de plan și in
troducerea operativă în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii moder
ne". Cu prilejul consfătuirii, la Casa 
de cultură a sindicatelor din Sibiu 
a fost deschisă Expoziția județeană 
de creație tehnico-științifică. (Ni
colae Brujan).

*
In zilele de 19 și 20 mai. la Iași 

a avut loc a III-a consfătuire pe 
tară „Chimia analitică și controlul 
de calitate", manifestare științifică.
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„CURSA PACII“
• C jliștii noștri — din nou pe podium, în etapa de ieri : echipa 

României pe locul întii ; Mircea Romașcanu, pe locul doi
Cea de-a 10-a etapă a „Cursei 

Păcii" s-a desfășurat vineri între lo
calitățile cehoslovace Usti și Prib
ram, pe un traseu muntos și pe o 
vreme călduroasă, ciclistul român 
Mircea Romașcanu fiind unul dintre 
protagoniștii întreceri}, clasat pe lo
cul doi in final și cîștigător al ma
jorității sprinturilor intermediare. 
Sosit detașat, cu aproape 3 minute, 
împreună cu francezul Madiot. Mir
cea Romașcanu. prin timpul cîștigat. 
a făcut ca echipa României să se 
claseze din nou pe primul loc in 
această etapă formația tării noastre 
fiind la a treia victorie de la înce
putul întrecerii.

Etapa a avut un debut neașteptat : 
la km 6, după un sprint de cățărare 
pe care l-a cîștigat, Madiot împreu
nă cu Romașcanu se desprind de plu
ton și. pedalînd susținut, reușesc 
să-și creeze un avans ce va crește 
la un moment dat la peste 9 mi
nute. Cu 14 km înainte de sosire, 
plutonul se apropiase la 5 minute, 
cei doi fugari cedind încă un minut 
piuă în apropierea stadionului din 
Pribram, unde a avut loc sprintul 
final. Madiot. mai tînăr (20 ani) și 
mai proaspăt în finalul etapei. îl în
trece la mare luptă, cu o roată, pe 
Mircea Romașcanu, ambii înregis
trat! Pe 167 km cu timpul de 
4 h 38’06”; Pe locul trei a sosit Olaf 
Ludwig, cu timpul de 4 h 41’02”. In 
primul pluton s-au aflat, de aseme
nea, Ionel Gancea și C. Paraschiv.

Mexicul — gazda turneului final 
al campionatului mondial de fotbal din 1986

întrunit la Stockholm. Comitetul 
Executiv al Federației Internațio
nale de Fotbal (F.I.F.A) a hotăiât 
să atribuie organizarea turneului 
final al Campionatului mondial de 
fotbal federației din Mexic, care 
devine, astfel, pentru a doua oară, 
gazdă a „Cupei Mondiale", după ce, 
în 1970, a organizat, de asemenea, 
turneul final. Totodată, Mexicul este 
prima țară ce primește de două ori 

cărbunelui, exprimîndu-se convinge
rea că amplificarea acestor reiat?! 
este în interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei socialismului și 
comunismului, servește păcii și co
laborării internaționale. De aseme
nea, au fost discutate și convenite 
direcțiile principale ale dezvoltării 
specializării și cooperării în produc
ție în domeniul construcțiilor de 
mașini pentru industria, cărbunelui 
dintre cele două țări.

La întrevedere a participat Ion 
Lăzărescu. ministrul minelor.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

al Organizației Pionierilor
Național al Organizației Pionierilor 
și alegerea în această funcție a to
varășei Poliana Cristescu, secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

organizată de către Consiliul Națio
nal al Inginerilor și Tehnicienilor, 
împreună cu consiliul județean al 
sindicatelor din localitate. Numero
șii participant — oameni de știin
ță și cadre didactice universitare, 
specialiști din Unitățile de profil din 
întreaga țar-ă — au susținut. în plen 
și pe secțiuni, aproape 100 de co
municări și referate, abordînd o lar
gă și variată tematică, de mare ac
tualitate teoretică și practică, pri
vind asimilarea de noi produse chi
mice care să reducă importurile, in
troducerea și generalizarea unor 
tehnologii și procedee moderne de 
mare eficiență, a noi metode de a- 
naliză chimică menite să conducă la 
un riguros control de calitate al pre
paratelor chimice. De asemenea, au 
fost dezbătute unele probleme refe
ritoare la condiționarea înaintată a 
materiilor prime destinate procese
lor de sinteză, a controlului opera
țiunilor în procesele chimice, noi 
metode de analiză a apei industria
le si potabile, protecția mediului în
conjurător și altele. (Manole CorcaCi).

în clasamentul etapei, locul întii 
pe echipe l-a ocupat România, ur
mată de Franța. R. D. Germană, 
U.R.S.S. și Cehoslovacia.

Lider al Clasamentului individual 
se menține Boden (R.D.G.), urmat 
de Ciujda (U.R.S.S.) — la 32”. Lud
wig (R.D.G.) — la 56”.

în clasamentul general, pe echipe 
conduce R. D. Germană, urmată în 
ordine de Polonia. Cehoslovacia. 
U.R.S.S.. Olanda. Bulgaria. România. 
S.U.A., Cuba. Ungaria. Belgia. Fran
ța. Portugalia. Finlanda. Anglia și 
R. P. Mongolă.

Astăzi se dispută penultima etapă, 
a 11-a. Pribram — Tabor (163 km).

Finalele „Daciadei" 
la handbal

La București și Arad au început 
ieri finalele -pe tară ale „Daciadei" 
la handbal (sport de performantă).

în Sala Rapid din Capitală. în care 
se dispută meciurile competiției 
masculine, reprezentativa municipiu
lui București a întrecut cu 32—18 
echipa județului Cluj, iar selecțio
nata Doljului a obținut victoria, cu 
32—17. în fata formației județului 
Satu Mare. La Arad, in Sala sportu
rilor. in întrecerea echipelor femi
nine : București — Vaslui 32—13 ; 
Timiș — Dolj 31—20 ; Mureș — Cluj 
31—24. , 

găzduirea fazei finale a campiona
tului mondial.

Votul de vineri al celor 21 de 
membri ai Comitetului Executiv al 
F.I.F.A. a fost unanim, observatorii 
apreciind că recomandarea subcomi
siei forului fotbalistic mondial, dată 
în urmă cu două luni în favoarea 
Mexicului, a fost decisivă. După 
cum se știe, au mai candidat fede
rațiile din Canada și S.U.A.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe președinte,
Sint deosebit de fericit să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru 

mesajul de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia realegerii 
mele ca secretar, general al partidului.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre partidele noastre sînt de 
natură să consolideze sentimentele de prietenie și cooperare dintre popoarele 
noastre, și aceasta in interesul păcii, libertății și cooperării între popoare în 
vederea edificării unei lumi mai bune,

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre cele mai bune mulțumiri pentru amabilele 
urări pe care a binevoit să mi le adreseze cu ocazia Zilei naționale a 
Norvegiei.

OLAV R.

Cronica
La București s-au încheiat lucră

rile sesiunii a XXlII-a a Subcomi
siei de colaborare tehnico-științifică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză.

în conformitate cu hotărârile și 
sarcinile stabilite la recenta întîlni- 
re la nivel inalt, în cadrul se
siunii s-a examinat modul de în
deplinire a -hotărârilor adoptate la 
sesiunea precedentă, apreciindu-se 
în mod pozitiv rezultatele obținute 
in lărgirea și diversificarea colabo
rării tehnico-științifice dintre cele 
două țări, îndeosebi în domeniile 
industriei construcțiilor de mașini, 
electronicii și electrotehnicii, indus
triei chimice, metalurgiei, agricultu
rii, industriei ușoare, transporturilor, 
fizicii • și informaticii. Au fost con
venite noi acțiuni de cooperare in 
domeniile menționate.

Protocolul sesiunii subcomisiei a 
fost semnat, din partea română, de 
Mihail Florescu, ministru secretar 
de stat la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, iar din partea 
chineză, de Feng Bohua. adjunct ai 
ministrului industriei chimice.

Tovarășul Feng Bohua, președin
tele părții chineze in subcomisie, și 
membrii delegației participante la 
lucrările celei de-a XXTII-a sesiuni 
a Subcomisiei mixte de colaborare 
tehnico-științifică au fost primiți de 
tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, care a parti
cipat la semnarea Protocolului se
siunii.

La semnarea Protocolului sesiunii 
a fost de fată Li Zewang. amba
sadorul R.P. Chineze în România.

★
în Capitală, la Institutul român 

pentru relațiile culturale ou străi
nătatea, s-a deschis, vineri, o ex
poziție de artă populară si artiza
nat din R.P. Chineză.

Expoziția reunește o mare diver
sitate de lucrări : statuete, broderii, 
tablouri, sculpturi miniaturale, 6- 
biecte de uz gospodăresc, articole de 
îmbrăcăminte, dintr-o largă gamă de 
materiale. reprezentând mărturii 
grăitoare ale hărniciei și talentu
lui poporului chinez, ale dezvoltă
rii pe care creația populară chine
ză. cu tradiții milenare, a cunos- 
cuț-o îrrmoile condiții -ate'construi
rii societății socialiste.

Relevînd faptul că organizarea a- 
cestei expoziții se adaugă numeroa
selor manifestări culturale ce au a- 
vut loc în decursul anilor în Româ
nia si China, sub egida asociațiilor 
de prietenie dintre cele două țări, 
publicistul Ioan Grigorescu a subli
niat, în alocuțiunea rostită la festi-

încheierea lucrărilor colocviului internațional cu tema: 
„Cooperarea balcanică multilaterală și perspectivele ei“

Vineri s-au încheiat lucrările coloc
viului international, organizat de 
Asociația de drept international și 
relații internaționale (A.D.I.R.I.), pe 
tema ..Cooperarea balcanică multila
terală și perspectivele ei". La lucrări 
au participat specialiști din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia. România șl Turcia.

S-a apreciat că securitatea și coo
perarea in Balcani sînt o parte inte
grantă a procesului de edificare a 
securității și dezvoltare a cooperării 
in Europa început de conferința de 
la Helsinki. S-a relevat. totodată, 
că. in eforturile de pace, înțelegere, 
bună vecinătate și cooperare în 
Balcani, dezvoltarea relațiilor bilate
rale. cit și conlucrarea multilaterală 
sînt deopotrivă de importante. Ana- 
lizind stadiul actual al colaborării 
'balcanice, participantii au subliniat 
necesitatea de a se întreprinde noi 
acțiuni menite să sporească încre
derea și dialogul politic între țările 
din regiune, să diversifice — ,1a ni
vel guvernamental și neguvernamen
tal — colaborarea economică, tehni- 
co-științifică. culturală si in alte do
menii. Participantii au relevat, de

De la Ministerul Sănătății
în perioada 25—30 mai 1983 se va 

continua în întreaga tară imunizarea 
antipoliomielitică a copiilor născuti 
intre 1- septembrie 1982 și 31 ianua
rie 1983, cărora li se va administra 
a doua doză de vaccin, și a copiilor 
născuti în lunile februarie si martie 
1983, care vor primi o singură doză 
de vaccin antipoliomielitic. Tot
odată, se va efectua și revaccinarea 
antipoliomielitică a copiilor născuți 
intre 1 septembrie 1981 și 31 au
gust 1982.

La această imunizare sînt invitați 
să se prezinte la dispensarele medi
cale, cu copiii din grupele de vîrstă 
arătate mai sus. atît localnicii, cit 
și familiile cu domiciliul flotant sau 
cei care, in intervalul respectiv, se 
află ocazional în alte localități decît 
cea de domiciliu.

zilei
vitatea de. deschidere, strânsele re
lații pe multiple planuri româho- 
chineze, dezvoltarea ascendentă a a- 
cestora. contribuția însemnată a 
schimburilor cultural-artistice la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la a- 
dincirea prieteniei și colaborării din
tre popoarele român și chinez.

La deschiderea expoziției au parti
cipat loan Botar, secretar al Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Ion Popescu- 
Puțuri, președintele Asociației de 
prietenie româno-chineze, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. un numeros public.

Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Cu’ prilejul împlinirii a trei ani de 

la marea răscoală din orașul Kwang
ju din Coreea de Sud, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Sin 
In Ha, a organizat, vineri seara, o 
gală de film.

Au participat activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, ziariști.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București. Todor Stoicev, 
ă oferit, vineri la amiază, u.n cocteil 
cu ocazia apropiatei Zile a invăță- 
mîntului și culturii bulgare, a scrie
rii slavone.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Găleteanu. secretar de 
stat la Consiliul' Culturii și Educa
ției Socialiste. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe 
sociale și politice, reprezentanți ai 
altor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în tara 
noastră.

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Argentina, vineri după-a- 
miază a avut loc. în Capitală, o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Cu acest pri
lej. Ziaristul Vasile Căbulea a îm
părtășit impresii de călătorie ( din Jir 
ceasta tară, după care a fost vi* * 

’ zionat un film doc-umentar argenti
nian. Au participat membri ai con
ducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public. Au fost prezenți Jorge Mar
celo Faurie. însărcinatul cu afaceri 
aa. al Argentinei la București, și 
membri ai ambasadei.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 21 mai, ora 21 — 24 mai, ora 
21. în tară : Vremea va fi caldă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi locale și 
cu caracter de averse și se vor sem
nala descărcări electrice In vestul, cen
trul șl nordul țării, precum și în zonele 
de munte. în rest, aversele șl descăr
cările electrice vor fi Izolate. Vîntul va 
sufla moderat, cu Intensificări locale. 
Temperaturile maxime vor înregistra o 
scădere ușoară și vor fi cuprinse între 
20 și 23 de grade, mai ridicate în prima 
zi, pînă la 33 de grade In sudul tării. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
8 și 18 grade. Izolat, condiții de grin
dină. în București : Vremea va fi caldă 
și va deveni ușor Instabilă. Cerul va fi 
variabil, favorabil descărcărilor elec
trice șl ploii sub formă de averse, in 
a doua parte a Intervalului. Vintul va 
sufla moderat cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 12 și 15 grade, iar maximele In 
scădere. în ultimele zile, vor oscila In
tre 26 și 23 de grade, mal ridicate la 
început. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

In seara aceleiași zile, la ora 19. 
in sala Teatrului de Operetă se va 
organiza un spectacol festiv cu 
opereta „Lăsațl-mă să cint" de 
Gherase Dendrino. dedicată vieții 
și operei lui Ciprian Porumbescu. 
Conducerea muzicală Marian Didu. 
maestru de cor Valentin Gruescu, 
direcția de scenă Toni Buiacici. co
regrafia Mihaela Atanasiu. Rolul 
lui Ciprian va fi interpretat de 
Cornel Rusu. Din distribuție mai 
fac parte Rodica Mincef. Margareta 
Niculescu, Eugen Savopol. Virgil 
Bojescu, Tiberiu Simionescu. Ga
briel Gheorghiu, Rodica Truică ș.a. 
Soliștii baletului : Elena Teodores- 
cu și Tudor Cotaibă.

© Vraciul: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19.
© Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
G Vulcanul : GRADINA LUCEAFĂ
RUL (16 87 67) — 20.30.
© Primăvară pentru o oră : DOINA 
(16 35 38) — 11; 12.45: 14.15; 16.
© Agonia ; DACIA (50 35 94) — 9; 12; 
16; 19.
© Despărțire temporară — 15; 17,30; 
împotriva curentului — 20 : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13).
O Prăpastia de aur: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19.30.
© Jandarmul și extraterestrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 29,15.
• Trompetistul ; CAPITOL (16 29 17)
— 9: 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.
© Aventură în Arabia : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15, GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 20.30.
0 Bunul meu vecin Sam : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11,45; 14,30; 17;
19.45.
• Pe căi nelegale : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20. 
© Drumul spre Rio : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
29.15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11.15:
13,30; 15,45; 18; 20.15, MODERN
(23 71 01) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GRADINA ' FESTIVAL (15 63 84)
— 20,30.
© Roberto Carlos sl diamantul roz : 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15,30: 17,45; 20.
• Tunurile din Navarone: VIITORUL 
(1148 03) — 9: 12.30: 16: 19,
0 Tess t COSMOS (27 54 95) — 9,30;
12.30; 16: 19.
® Un comando, pentru apa grea : 
ARTA (213186) — 9: 12; 16; 10, la 
grădină — 20,30, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la grădină -
20.45, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,30;
14: 17; 19.30.

asemenea, că transformarea Balcani
lor într-o zonă a păcii, bunei vecină
tăți și colaborării, lipsită de arme 
nucleare, constituie un obiectiv ma
jor de înfăptuit, care reclamă din 
partea tuturor'țărilor noi și noi efor
turi. In acest context, un loc deose
bit l-a ocupat, in cadrul lucrărilor, 
prezentarea inițiativei președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la or
ganizarea unei intîlniri la nivel înalt 
a statelor balcanice, acțiune a cărei 
pregătire trebuie să înceapă nein- 
tîrziat.

Participantii și-au exprimat recu
noștința de a fi putut participa la 
această manifestare științifică orga
nizată de A.D.LR.r. și au preconizat 
că asemenea. intîlniri să aibă loc și 
in viitor, ca o contribuție la înțele
gerea mutuală și conlucrarea dintre 
țările și popoarele din Balcani.

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Din marea carte a patriei — Căr
bunele alb al Carpaților

11,23 Film serial : „Omul din Atlantis" 
12,00 Ora de muzică
12.45 Noi in anul 2000
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I)

O Telesport
ÎS.13 Păstrători de legi și datini
18.30 Săptămînă politică
13.45 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 La sfîrșit de săptămînă (II)
a,15 Meridianele umorului șl ale cln- 

teculul
22,15 Telejurnal • Sport
22.30 Un cîntec pentru flecare

PROGRAMUL 8
19,00 Telejurnal
19,20 Desene animate
19.45 Un zîmbet la... Brăila — spectacol 

de varietăți
20,40 Forum politico-ideologic.
20,53 Portret componistic — Irina Odă- 

gescu
22,15 Telejurnal • Sport
22,30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !

B A intrat în exploatare la Brăi
la o linie de cale ferată, care face 
legătura intre stația C.F.R. Lacu 
Sărat și importante unități econo
mice ale municipiului. Totodată, a 
fost dezafectată vechea linie de cale 
ferată care traversa orașul, stran- 
gulînd circulația rutieră la bariere
le de pe șoselele spre Buzău și Slo
bozia.

■ 200 milioane lei economii de 
materiale și o creștere a produc
tivității muncii de șase ori. lată e- 
fectele economice ale aplicării me
todei de etanșare a fundației incin
telor indiguite ale barajelor hidro
centralelor de pe riul Olt, in oval 
de Slatina, ca urmare ă folosirii in
stalației de execuție cu ecrane sub
țiri. Instalația a fost creată de un 
colectiv de specialiști de la Grupul 
de șantiere „Olt interior”.

B In comunele Roznov și Bozieni 
din județul Neamț au început să 
producă noi brutării construite 'de 
Uniunea județeană a cooperative
lor de producție, achiziții și desfa
cere, care vor asigura aproviziona
rea cu pîine a încă 11 localități din 
împrejurimi.

B Prin eforturi proprii, colectivul 
Combinatului de celuloză și hîrtie 
din Drobeta-Turnu Severin a reușit 
să asimileze în producție 830 pie
se de schimb care se aduceau din

Ghidul candidatului la admiterea 
in invățămintul superior

Revistele „Viața studențească" și 
„Amfiteatru" au editat recent su
plimentul „Preuniversitaria". cu
prinzând o nouă fasciculă (a patra) 
a Ghidului candidatului la admite
rea în învățămintul superior. Des
tinat celor interesați asupra modu
lui de organizare și desfășurare a 
apropiatului concurs de admitere, 
ghidul înfățișează, pe parcursul a 
64 de pagini, o suită de specializări 
(Căi ferate, drumuri și poduri. 
Tehnologia firelor și țesăturilor. 
Silvicultură și exploatări forestiere. 
Inginerie geologică și geofizică, 
Chimie-fizică, Petrochimie. Medici
nă veterinară. Economia serviciilor 
de alimentație publică și turism. 
Farmacie. Matematică-mecanică. 
Biologie. Actorie. Educație fizică 
ș.a.), condiții generale și speciale

Manifestări consacrate
Cu prilejul împlinirii a 130 de 

ani de la nașterea compozitorului 
Ciprian Porumbescu și a 100 de ani 
de la moartea acestui precursor de 

seamă al școlii muzicale românești, 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, împreună cu Uniunea 
compozitorilor și muzicologilor și 
Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu" organizează în Ca
pitală un șir de manifestări oma
giale.

Luni, 23 mai. la ora 9 dimineața, 
în sala „George Enescu" a Conser
vatorului, din strada Știrbei Vodă 
nr.t 33, se va desfășura un simpo
zion in cadrul căruia va fi amplu 
evocată personalitatea compozito

teatre
0 Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Ploșnița — 15; Generoasa fun*.  
dație — 20: (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19: (sala mică a Pa
latului) : Gimnastică sentimentală
— 19.
0 Opera Română (13 10 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) ; Se
cretul lui Marco Polo — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 15: O zi de odihnă
— 19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Poezia muzicii tinere — 15; 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 0-5) : 
Miriiala — 20.
© Teatrul de comedie . (16 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 19.30.
@ Teatrul ,.Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30-; (sala 
Studio) : Omul care face minuni
— 19.
© Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19; 
(sala Giulești, 16 04 85) : Jean, fiu) Iui 
Ion — 18.
® Teatrul satirlc-muzieal „C. Tânase" 
(15 56 78, Grădina Boema) : Vorba lui 
Tânase — 20; (la sala Palatului) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19.

j @ Ansamblul „Rapsodia română4' 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
@ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Diogene clinele — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă4' (50 26 55) : 
Și dacă se învîrtește — 17. 

import. S-au economisit astfel im
portante fonduri valutare.

H A fost dat în exploatare un 
impunător pasaj care face legătu
ra, peste linia ferată, între zona in
dustrială și ansamblurile de locuin
țe din partea vestică a municipiu
lui Bistrița. în preajmă, edilii au a- 
menajat un frumos spațiu de agre
ment, precum și locuri de parcare 
pentru autovehicule.

B La întreprinderea de piese 
auto din Sibiu a fost realizată și 
pusă în funcțiune o instalație mo
dernă pentru fabricarea arcurilor 
spirale de suspensie la autoturis
mele „Dacia”. Noua instalație asi
gură o creștere substanțială o pro
ductivității muncii și o calitate su
perioară acestor piese.

■ Pentru publicul călător din 
București, I.T.B. a pus în vînzare a- 
bonamente și tichete prin interme
diul a 180 centre proprii și 1 320 
unități comerciale.

H Receptivitatea față de nou este 
la ea acasă și la întreprinderea de 
producție industrială pentru con
strucții căi ferate Miercurea-Ciuc. 
La solicitarea partenerilor externi, 
harnicul și talentatul colectiv al 
acestei intreprinderi fruntașe pe țară 
a început producția de serie a unui 
nou tip de menghină-banc rotativă, 
cu caracteristici superioare.

ele admitere- pentru acest an. re
trospective ale admiterii (număr de 
candidați și d-e locuri, reușiți, me
diile minime de intrare la neiiicor- 
porabili și incorporabili din sesiu
nile anului 1982) ; subiectele cerate 
candida ților anu-1 trecut ; rezolvări 
furnizate de cadre didactice de spe
cialitate la Matematică. Fizică. Bio
logie ș.a. : perspectivele pe care o 
anumită specialitate le deschide ab
solvenților ; prestigioase colaborări 
ale unor cadre didactice din învă- 
țămîntul superior și de cercetare 
științifică.

Prin bogăția materialului infor
mativ. ca și prin structurarea aces
tuia pe direcțiile de dezvoltare a 
școlii noastre superioare. noul ghid 
constituie un util instrument al 
orientării științifice școlare si pro
fesionale a tineretului studios.

... ’ ■ . .

aniversării compozitorului Ciprian Porumbescu
rului, contribuția sa la îmbogățirea 
patrimoniului muzical românesc. 
Cuvîntul de deschidere va îi rostit 
de Nicolae Călinoiu, președintele 
Uniunii compozitorilor și muzico
logilor. Referențl : Zeno Vancea, 
Viorel Cosma. Mihai Cozmei. Gri- 
gore Constantinescu. Dumitru Jom- 
pan și alții. în încheierea simpo
zionului, ansamblul „Cîntarea 
României" din Tirgoviște, dirijat 
de Gheorghe Dimancea, va susține 
lin concert Cu piese din opera lui 
Ciprian Porumbescu. în program 
figurează, de asemenea, compozi
țiile „în memorial Ciprian Po
rumbescu" de Felicia Donceanu și 
„Omagiu lui Ciprian Porumbescu" 
de Doru Popovici.

0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică —. 17.
0 Circul București (1101 20) : incre
dibil, dar.„ adevărat — 16; 19.30.

cinema
• Trandafirul galben : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
6 Escapada • VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,1'5; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
© întunericul alb; BUZEȘTI (50 43 541)
— 15.30; 17,30; 19.30.
0 Mult mai de preț e iubirea: UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
© Pruncul, petrolul și ardelenii : 
LIRA (317171) — 15.30; 17,30; 19.30, la 
grădină — 20,30.
0 Buletin de București : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 13,45: 18;
20,15, FLACÂRA (20 33 40) — 11 : 13: 
15; 17; 19.
• Apașii : POPULAR (35 15 17) — 15: 
17.15: 19.30.
0 La capătul liniei ; PROGRESUL 
(23 94 10) — 16 ; 18; 20.
® Viraj periculos : SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15: 20. AURORA 
(35 04 66) — 9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
O Marele șarpe: BUCUREȘTI (13 61 54)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Micul lord : SCALA (11 03 72) —
9.30; L2; 14,30; 17, COTRdCENI
(49 48 48) — 15: *17.30;  19,45. GRADINA 
MODERN (23 71 01) — 20,45.
0 Văduva lui Montiel : SCALA — 
19,30.
• Ulzana, căpetenia apașilor ; DOI
NA — 9; 17,30; 19.30. FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17.30; 19.30.

■ Colectivul întreprinderii de 
transporturi specializată pentru a- 
gricultură și industrie alimentară 
Teleorman, distins recent cu „Or
dinul Muncii" clasa a lll-a, a de
pășit în perioada care a trecut din 
acest an volumul transporturilor cu 
20 000 de tone. Fruntașii nu se 
dezmint I

■ La concursul „Filialele județe
ne ale Asociațiilor crescătorilor de 
albine fruntașe pe țară", încheiat 
recent, locul I și medalia de aur au 
fost atribuite filialei județene Vil- 
cea, iar medaliile de argint și 
bronz au revenit filialelor județene 
Sibiu și Bistrița-Năsăud.

■ în localitățile Copălău, Baju- 
ra. Frumușica, Cristinești, Dersca și 
Mihăileni din județul Botoșani și-au 
inaugurat activitatea noi unități ale 
industriei mici. Prin valorificarea su
perioară a resurselor locale și di
versificarea sortimentelor, industria 
mică de aici și-a depășit sarcinile 
planificate pentru perioada par
cursă din acest an cu peste 20 mi
lioane lei.

H La Institutul de medicina din 
Timișoara a luat ființă un cabinet 
metodologic pentru absolvenți. Aici 
vor avea loc expuneri, schimburi de 
experiență și mese rotunde pe teme 
de stringentă actualitate în medici
nă, la care sînt invitați să participe 
absolvenții Institutului care lucrează 
ca medici, în special în județele 
limitrofe - Arad, Caraș-Severin, Hu
nedoara.

S Silvicultorii din Delta Dunării 
nu se ocupă numai de îngrijirea 
pădurilor din această frumoasă zonă 
a tării. Ei cresc și animale, folo
sind iarba din pădure. In acest an, 
de exemplu, îngrășînd tăurași vor 
livra la fondul de stat peste 500 
tone de carne.

vremea

© SATELIȚII ÎN AJU
TORUL PESCUITULUI. 
Aproape 900 de vase pescărești 
japoneze iau parte Ja un expe
riment de anvergură. în cadrul 
lui, hărțile care indică locurile 
bogate în pește sînt transmise 
navelor prin intermediul unor 
sateliți artificiali ai Pămîntului. 
Astfel, datele, prelucrate de 
computerele serviciilor de pes
cuit și de cele ale navigației 
maritime, ajung la pescari după 
numai citeva ore de la. înregis
trarea lor. Pină acum alcățuirea 
respectivelor hărți și transmite
rea lor navelor de pescuit durau 
4—5 zile și nu o dată se întim- 
pla ca, pină să ajungă navele 
în zonele indicate, situația să se 
fi schimbat in mod substanțial.

• ACTIV ESTE NU 
NUMAI VULCANUL ET
NA. Nu numai Etna, dar și 
un alt vulcan, de .data aceasta 
în Asia, se arată deosebit de 
activ. Este vorba de vulcanul 
Kllcevskoi, din peninsula Kam- 
ciatka, care continuă să erupă 
de trei luni. Norul de fum și ce
nușă se ridică pină la altitudi
nea de 4 850 metri deasupra ni
velului mării. Torentul de lavă 
curge cu o viteză de peste 25 km 
pe otră. Erupția nu prezintă pe
ricol pentru populație, dată fiind 
distanța mare la care se află 
zonele locuite. Un gru.p de cer
cetători a instalat o tabără la 
altitudinea de 1 700 metri, pe 
versantul vulcanului, pentru a 
studia caracteristicile erupției.

® CONVERSIA DI
RECTĂ A ENERGIEI SO
LARE ÎN ENERGIE ELEC
TRICĂ. Cercetătorii Institutu
lui de fizică experimentală al 
Universității din Linz (Austria) 
au reușit să realizeze conversia 
directă a energiei solare în 
energie electrică folosind mici 
plăci din telură de cadmiu 
cu o grosime de 1 mm. de 20 
de ori mai subțiri decit micro- 
bateriile clasice din siliciu uti
lizate pînă acum în acest scop. 
Pină în prezent, specialiștii au 
produs curent electric cu inten
sitatea de 2 miliamperi.

® PREVIZIUNI GE
NETICE. Specialiști ai uni-

-Xâ
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RETUTINDENI
versității din Denver (S.U.A.) 
au elaborat o metodă care -per
mite să se identifice Sexul em
brionilor de bovine începînd cu 
cea de-a șasea zi de dezvoltare. 
Metoda are o deosebită impor
tanță pentru zootehnia modernă,
• RECENSĂMÎNT AL... 

CANGURILOR. Tim” de 
doi ani, un grup de oameni de 
știință austra-lieni au efectuat 
reeensămintul... cangurilor. în 
urma acestei activități extrem 
de dificile și migăloase, s-a sta
bilit că numărul cangurilor din

Australia este de peste 19 mili
oane.

© TROLEIBUZ... FĂRĂ 
CABLU. Specialiștii francezi 
au construit un model de tro
leibuz articulat, fiabil și econo
mic, cu tracțiune cu motor ter
mic și tracțiune electrică. Un 
grup motor diesel autonom per
mite funcționarea fără cablu.

© PĂDURE ÎN MI
NIATURĂ. Este bine cunos
cută măiestria horticultorilor ja

ponezi, care reușesc să cultive 
pe minuscule suprafețe arbori 
pitici de cele mai variate specii.

Exemplul lor este urmat în pre
zent și în alte țări. „Crîngul" 
din fotografie a fost creat pe._ 
o tavă de către selecționeri 
din Bavaria (R.F.G.) după cinci 
ani de muncă migăloasă.

® LAPTE DIN SOIA. 
Boabele de soia, preparate în 
diferite feluri, fac parte în mod 
curent din aliment-atia japone
zilor. Recent, și-a făcut apariția 
chiar și un fel de... lapte din 
boabe de soia. Nu este un 
produs cu totul nou, dar 
pină acum era evitat din cauza 
mirosului specific al boabelor 
crude. S-a descoperit insă o 
metodă de îndepărtare a miro
sului neplăcut, ceea ce a deter
minat creșterea considerabilă a 
consumului de lapte din soia, cu

conținut bogat'în proteină vege
tală. care evită acumularea de 
colesterol. în 1982 s-a desfăcut o 
cantitate de lapte din soia în 
valoare de 24 milioane de do
lari.

© HIBRID BOVIN.în* 
tr-o fermă a sovhozului „Lion- 
polis" din Lituania s-a născut o 
vițea neobișnuită care i-a ui
mit pe toți, fiind mult mai mare 
decît suratele ei, avînd nărui 
lung și fiind de o zburdălnicie 
ieșită din comun. Creștea vă- 
zind cu ochii, adăugind in greu
tate cite două kg pe zi sau 
chiar mai mult. adică dublu 
fată de restul tineretului bovin. 
Explicația : în timp ce mama 
ei este o vacă roșcată de rasă 
lituaniană, tatăl ei este un 
zimbru.

o
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„PmoiiMBa proeminentă a președintelui 
Nicolae Ceausescu este indisolobD legată de progresul 
miilfflaîora! al României te lupta psoiro asigurarea

acu si colaborăn între popoare"
Mesaje și declarații aie unor reprezentanți de seamă ai vieții politice și 
obștești cu prilejul lansării la Bonn a volumului „NICOLAE CEAUȘESCU : 
CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE — OM DE STAT DE TALIE IN

TERNAȚIONALĂ"
BONN 20 (Agerpres). — La Bonn a avut loc, la .20 

mai, sub egida editurii „Pergamon Press" și a Amba
sadei țării. noastre in R. F. Germania, ceremonia ofi
cială a lansării volumului „NICOLAE CEAUȘESCU : 
CONSTRUCTORUL ROMÂNIEI MODERNE - OM DE 
STAT DE TALIE INTERNAȚIONALĂ", publicat in Marea 
Britanie sub îngrijirea directorului acestei edituri, Ro
bert Maxwell.

La festivitate au participat : Julius Cronenberg, vice
președinte al fracțiunii din Bundestag a Partidului Li
ber Democrat, Hermann Gautier, vicepreședinte al Parti

dului Comunist German, Peter Schmidhuber, ministru 
de stat al landului Bavaria, Gerhard Teriet, primarul 
general al orașului Arnsberg, oraș înfrățit cu munici
piul Alba lulia, funcționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai altor ministere fede
rale, membri ai consiliilor de conducere ale unor firme 
și companii industriale vest-germane, reprezentanți ai 
unor edituri, librării și biblioteci, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai principalelor organe și agenții 
de presă, societăți de radio și televiziune.

Cu prilejul acestei ceremonii ' a 
fost transmis din partea fostului 
președinte al R.F. Germania, WAL
TER 'SCHEEL, următorul mesaj :

„îmi amintesc cu plăcere de 
vizita pe care am făcut-o în 
România în 1974, ea ministru de 
externe, insoțindu-i pe fostul 
președinte federal Gustav Hei
nemann în tara dumneavoastră, 
precum și de vizita oficială în 
R.F. Germania în 1973 a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. 
Sînt convins că relațiile dintre 
Republica Federală Germania și 
Republica Socialistă România, 
care în acea perioadă au luat 
■un avînt atît de impresionant, 
se vor putea dezvolta pozitiv și 
in actuala situație mondială di
ficilă. Noua lucrare asupra bio
grafiei președintelui Ceaușescu 
va contribui la o mai bună cu
noaștere și Ia o mai bună în
țelegere a rolului României și 
conducerii sale în viața inter
națională. Doresc ca această 
carte să se bucure și în R.F. 
Germania de atenția meritată și 
de mult succes".

WALTER SCHEEL
De asemenea, a fost primit urmă

torul mesaj din partea lui HELMUT 
SCHMIDT, fost cancelar al R.F. 
Germania :

„Pe președintele Nicolae 
Ceaușescu l-am cunoscut perso
nal și l-am apreciat cu ocazia 
întîlnirilor pe care le-am avut. 
Știu că președintele Ceaușescu 
acționează cu toate puterile sale 
pentru binele și progresul 
României. Doresc președintelui 
Nicolae Ceaușescu și poporului 
său și in viitor putere si clar
viziune pentru rezolvarea pro
blemelor care le stau în față, 
înainte de toate, doresc ca 
pacea în Est, ca și în Vest să 
poată fi asigurată în mod du
rabil".

HELMUT SCHMIDT
în cadrul ceremoniei au luat cu- 

vîntul Gerhard Teriet, primarul 
general al orașului Arnsberg, Ian 
Maxwell, directorul general al fi
lialei din Paris a editurii „Perga
mon Press", și Ion Râmbu, amba
sadorul României în R.F. Ger
mania.

în cuvîntarea sa. Gerhard Teriet 
a arătat că, în calitate de primar 
al orașului Arnsberg, a vizitat și a 
cunoscut România și oamenii săi. 
„Cine a urmărit evoluția istorică 
a României după .război — a spus 
Gerhard Teriet — a putut să-și dea 
seama de uriașele eforturi con
structive care au fost necesare ■pen
tru a transforma țara dintr-un stat 
agrar, in perioada antebelică, 
intr-unui modern, la nivelul dez
voltării tehnice a timpului nostru, 
intr-un stat care se bucură de con
siderație pe plan internațional. 
Acest lucru nu era posibil fără 
străduința neobosită a tuturor for
țelor poporului, dar reclama si pre
zența unei personalități ca aceea a 
președintelui dumneavoastră, care 
a creat bazele spirituale ca pre
misă a mobilizării tuturor forțelor 
naționale in toate domeniile vieții 
sociale.

Dezvoltarea României postbelice 
este legată in cea mai mare măsură 
de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a înțeles 
intr-un mod magistral să facă din 
România o țară suverană, care iși 
urmează calea proprie. Președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a născut 
într-o familie de țărani din Scor- 
nicești. încă de la vîrsta de 15 ani 
a fost arestat pentru activitatea sa 
politică și a putut părăsi definitiv 
închisorile și lagărele abia în 1944, 
pentru ca mai tîrziu să ajungă in 
fruntea partidului muncitorilor — 
partidul comunist de astăzi.

După preluarea celor mai înalte 
funcții • de partid și de stat, 
fiul ceF> mai iubit al poporu
lui român, așa cum este numit cu 
dragoste președintele de către 
eompatrioții săi, a reușit să trans
forme România intr-o țară comu
nistă, suverană. Specificul acțiunii 
sale constă în a conferi un conținut 
nou și o importanță nouă principi
ilor de drept internațional, așa 
cum au fost acestea exprimate în 
documente internaționale, ca, de 
pildă, Carta Națiunilor Unite, 
în centru se află — și acest lucru 
este salutar — integritatea națiuni
lor, necesitatea coexistenței tuturor 
popoarelor pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța.

Pe plan internațional, președin
tele Nicolae Ceaușescu se bucură 
de o înaltă considerație. Competen
ța sa în probleme de specialitate și 
consecvența cu care s-a pronunțat 
în întreaga sa viață pentru pace 
i-au adus o largă recunoaștere. Pro
punerile sale de renunțare la forță 
în relațiile dintre state, de renun
țare la armele nucleare, de edifica
re a securității europene au fost 
intimpinate cu mare interes la 
O.N.U. și în alte organisme inter
naționale. Lumea de astăzi, zgu
duită de crize și plină de pri
mejdii, are nevoie de personali
tăți de talia președintelui dumnea
voastră pentru a se ajunge la o 
lume mai bună, în care fiecărui po
por să-i fie asigurat dreptul fun
damental la viață, pace și progres.

Biografia prezentată astăzi de 
domnul Maxwell va fi primită cu 
mare interes la noi, în R.F.G. 
Această carte reprezintă un elogiu 
— demn de citit — al activității se
cretarului general al partidului și 
președintelui statului român. Do
resc, în încheiere, ca președintele 
țării dumneavoastră, cu înalta sa 
înzestrare și încununat de succese, 
să-și mențină o bună sănătate și 
putere de creație, sț>re binele țării 
dumneavoastră, și ca prietenia sin
ceră a țării dumneavoastră față de 
noi și alte popoare să rămînă o 
trăsătură esențială demnă de ad
mirat a poporului dumneavoastră".

„Noua lucrare consacrată vieții 
și operei președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat în cuvîn- 
tul său Ian Maxwell — prezintă o 
personalitate de talie mondială, a 
cărei influență se exercită dincolo 
de frontierele României, personali
tatea unui conducător de excepție, 
care, prin exemplul său, de viață Și 
prin opera sa politică, iși merită pc 
deplin locul în colecția „Conducă

tori ai lumii" publicată de editura 
„Pergamon Press". Lucrarea pre
zintă evoluția actuală a României 
în contextul său istoric și explică 
modul în care președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a angajat în lupta îm
potriva fascismului și și-a dedicat 
întreaga viață reînnoirii economice 
și sociale a patiiei sale.

De aceea, numele și perso
nalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu sint indisolubil legate 
de angajarea României pe calea 
progresului economic, social și cul
tural, în carte fiind prezentat pe 
larg rolul său hotărâtor în elabo
rarea concepțiilor fundamentale 
ale unui amplu proces revoluționar 
de dezvoltare multilaterală și ar
monioasă a țării, care se desfă
șoară sub conducerea sa' nemijlo
cită. Înfățișînd pe larg activitatea 
laborioasă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, consacrată cooperării și 
înțelegerii între toate națiunile 
lumii, dezarmării și păcii, lucrarea 
evidențiază aportul său excepțional 
la dezvoltarea ideilor esențiale ale 
securității europene și internațio
nale, atenția deosebită pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
acordă problemelor lumii a treia, 
edificării unei noi ordini economice 
mondiale.

Cartea pe care o lansăm astăzi 
— a conchis Ian Maxwell — repre
zintă o contribuție la o mai bună 
înțelegere atit a politicii externe, 
active și originale a României, cit 
și a politicii interne novatoare pro
movate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și urmată într-o strînsă 
unitate de întregul popor român".

în încheierea festivității, amba
sadorul român la Bonn, Ion Râmbu, 
a mulțumit vorbitorilor pentru cu
vintele calde la adresa operei și 
activității președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pentru mesajele de 
simpatie față de România și poli
tica sa internațională. .....

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
acționat cu fermitate și perseve
rentă pentru ca politica externă a 
României să continue, să îmbogă
țească și să valorifice. în condi
țiile nou create de orânduirea so
cialistă, acele năzuințe și idealuri 
care au însuflețit întotdeauna po
porul român, de-a lungul întregii 
sale istorii — a arătat vorbitorul. 
Prin cuvîntul și fapta sa. președin
tele Nicolae Ceaușescu dă expresie 
convingerii poporului român că 
pacea este imperativă și posibilă, 
că interesele sale proprii de dez
voltare pașnică se pot armoniza cu 
interesele celorlalte popoare, care 
sint animate de idealul înfăptuirii 
unei lumi mai bune si mai drepte.

Vorbitorul, a evocat relațiile de 
colaborare dintre România și 
R. F. Germania, subliniind rolul și 
importanta întîlnirilor și convor
birilor la nivel inalt pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pentru 
crearea unei atmosfere de înțele
gere și conlucrare, pentru dezvol
tarea dialogului general european.

Cu prilejul ceremoniei a fost or
ganizată, de asemenea, o expoziție 
de carte românească, cuprinzînd, la 
loc de frunte. operele alese ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre- 

’’ cum și lucrări dedicate vieții și 
activității sale, editate în R.F.G. și 
în alte țări.

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-cehoslovace
de colaborare economică și

PRAGA 20 (Agerpres). — în peri
oada 17—20 mai. la Praga s-a des
fășurat sesiunea a 15-a a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ceho- 
slovace, de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Lucrările sesiunii 
au evidențiat că rezultatele obținute 
în dezvoltarea colaborării economice 
româno-cehoslovace au la bază înțe
legerile realizate între conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

întrevedere româno-bulgară
SOFIA 20 (Agerpres). — Andrei 

Lukanov. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
l-a primit, vineri, pe Nicolae Gavri- 
lescu. ministrul turismului și spor
tului. care se află în Bulgaria.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații pe multiple pla
nuri dintre România și Bulgaria, care 
au la bază înțelegerile și acordurile 
convenite cu ocazia întîlnirilor din

Convorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
economice între România si Franța a ■

PARIS 20 (Agerpres). — Aflat în- 
tr-o vizită în Franța, tovarășul Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, a avut vi
neri o întilnire cu Jacques Delors, 
ministrul economiei și finanțelor. în 
cadrul convorbirii s-au examinat 
stadiul și perspectivele dezvoltării în 
continuare a cooperării economice si 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări și s-a exprimat dorința re
ciprocă a celor două guverne pentru 
adâncirea și diversificarea’ acestora.

Prezențe românești peste hotare
ROMA 20 (Agerpres). — La Al

bano a avut loc o manifestare cul
turală cu prilejul căreia au fost pre
zentate o serie de documente apă
rute în limba italiană la „Editori 
Riuniti", sub titlul „Lupta poporu
lui român pentru independență".

Vorbitorii au subliniat ideea de 
continuitate și permanență a po
porului român pe actualul teritoriu, 
lupta sa continuă pentru indepen
dență, unitate și suveranitate.

HELSINKI 20 (Agerpres). — La 
Universitatea din Turku a apărut 
noul număr pe anul 1983 al publica
ției „Columna" a studenților și 
cursanților lectoratului . românesc 
din Finlanda.

In ceea ce privește literatura ro

Relansarea dezvoltării economice necesită eforturi 
din partea tuturor statelor 

Declarația comună a liderilor partidelor socialiste 
de guvernămînt din țări vest-europene

PARIS 20 (Agerpres). — într-o 
declarație comună, șefii mai multor 
partide socialiste, de guvernămînt, 
din țări vest-europene. reuniți la 
Paris, au stabilit o serie de orien
tări pentra asigurarea redresării 
economiei occidentale, informează 
agențiile United Press International 
și France Presse. între altele, parti- 
cipanții (din Franța, Suedia. Fin
landa. Portugalia. Grecia și Spania) 
așteaptă ca partenerii lor industriali, 
cu prioritate S.U.A., să-și aducă 
contribuția la relansarea economiei 
occidentale. în special printr-o redu
cere a deficitelor lor bugetare.

în concepția autorilor declarației 
comune de la Paris, politica în do
meniul forței de muncă „trebuie șă 
ocupe un loc esențial în strategia 
globală pentru ieșirea din criză", 
întrucît șomajul afectează peste 
32 milioane de persoane în țările 
industrializate occidentale. De ase
menea. documentul are în vedere 
mo'demizarea industriei și lupta îm
potriva inflației și. totodată, preco
nizează proiecte de cooperare Nord- 
Nord și Nord-Sud în vederea faci

Protocolul sesiunii, semnat de 
președinții celor două părți în 
comisie. Ion Pățan. ministrul apro
vizionării tehnico-materiale si con
trolului gospodăririi fondurilor fixe, 
și Ladislav Gerle, vicepreședinte al 
guvernului cehoslovac, prevede rea
lizarea de acțiuni de cooperare în 
domenii de vîrf ale construcțiilor de 
mașini, electronicii și electrotehnicii, 
metalurgiei, chimiei etc. De aseme
nea. au fost stabilite măsuri con
crete pentru creșterea și diversifi
carea schimburilor de mărfuri între 
cele două țări.

La lucrările s.esiunii și la semnarea 
protocolului a fost prezent Cornel 
Pînzaru. ambasadorul României in 
Cehoslovacia.

tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todbr Jivkov, și s-au identificat noi 
posibilități de colaborare reciproc 
avantajoasă în direcția dezvoltării și 
amplificării schimburilor și colabo
rării în domeniul turismului.

Au fost prezenți Gheorghi Eftimov, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Turism din R.P.B., și Petre 
Duminică, ambasadorul țării noastre 
la Sofia.

Cu același prilej s-a procedat la un 
schimb de opinii și informații cu pri
vire la o serie de probleme financiare 
internaționale, la colaborarea dintre 
România și Franța în cadrul institu
țiilor internaționale specializate.

La întrevedere au participat 
Nicolae Eremia, președintele Băncii 
române de comerț exterior, și Dumi
tru Aninoiu, ambasadorul țării noas
tre la Paris.' 

mână și finlandeză, publicației ii 
revine meritul unor premiere, cum 
ar fi tipărirea în versiune bilingvă 
(româno-finlandeză) a unor opere 
din cele două literaturi : „Lucea
fărul" de Mihai Eminescu, patru 
poeme din „Kanteletar" (capodope
ră a liricii populare finlandeze), 
cicluri de poezii din creația poeți
lor Geo Bogza și Nichita Stănescu, 
o culegere de proverbe comparate 
românești și finlandeze. Studiile, 
evocările și traducerile poartă sem
nătura unor personalități academi
ce românești și finlandeze (Al. Ro- 
setti, I, Coteanu. Z. Dumitrescu- 
Bușulenga, T. Nurmela, L. Lind
gren), profesori și studenți de la 
universitățile din Turku, Helsinki 
și București.

litării accesului la tehnologia viito
rului. în ce privește stabilizarea ra
telor de schimb, documentul suge
rează că monedele occidentale, in 
primul rînd dolarul, trebuie să re
flecte competitivitatea reală a eco
nomiilor. relevîndu-se necesitatea 
lichidării actualelor fluctuații ale 
acestor monede. Recenta propunere 
a Franței privind organizarea unei 
conferințe monetare internaționale 
pregătite cu grijă ar constitui în 
acest context o etapă de dorit, afir
mă declarația, exprimînd, in același 
timp, opoziția față de tentațiile pro- 
tecționiste și față de deteriorarea 
termenilor de schimb. După ce 
menționează că „nu trebuie repusă 
în cauză cooperarea economică Est- 
Vest. din moment ce ea se bazează 
pe principiul avantajului reciproc", 
declarația conchide că stabilizarea 
cursului materiilor prime ar putea 
fi realizată prin crearea unui fond 
comun, iar îmbunătățirea condițiilor 
de finanțare externă a țărilor in 
curs de dezvoltare impune o întărire 
a cooperării monetare și financiare 
internaționale.

ROMANIA REAFIRMĂ NECESITATEA SOLUȚIONĂRII 
PROBLEMELOR DIN ORIENTUL MIJLOCIU PE CALE PAȘNICĂ 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
la Conferința Uniunii Interparlamentare Arabe

BAGDAD 20 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a treia Conferințe a 
Uniunii Interparlamentare Arabe, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
Bagdad, a luat cuvintul reprezentan
tul grupului român al Uniunii Inter
parlamentare, prof. dr. Ioan Ceterchi.

Delegațiile participante au primit 
cu deosebit interes și căldură poziția 
consecventă promovată de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
în legătură cu necesitatea reglemen
tării problemelor din Orientul Mij
lociu pe cale pașnică, prin tratative, 
pentru statornicirea unei păci glo
bale. juste și durabile în această 
zonă, care să ducă la retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967, la soluționarea pro
blemei palestiniene, inclusiv, prin 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, la asigurarea independentei 
și integrității teritoriale a tuturor 
statelor din regiune;

în acest scop s-a subliniat însem
nătatea propunerii președintelui 
României privind convocarea unei 
conferințe internaționale, sub egida 
și cu participarea activă a O.N.U., Ia 
care să participe toate părțile intere
sate, inclusiv Organizația pentru Eli

Consiliul de Securitate dezbate situația din teritoriile 
arabe ocupate de Israel

, NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit vineri pentru a dezbate 
situația din teritoriile arabe ocupate 
de Israel.

Reuniunea are loc la cererea 
grupului țărilor arabe membre ale 
Națiunilor Unite, în urma unei ini
țiative a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Situația din terito
riile arabe ocupate de Israel a mai 
făcut obiectul unor dezbateri ale 
Consiliului de Securitate în noiem
brie, anul trecut, și luna februarie 
a acestui an.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Avioa
ne militare israeliene au executat 
zboruri de noapte deasupra Beiru
tului. a zonelor muntoase si asupra 
văii Bekaa, informează agenția pa
lestiniană WAFA. Totodată, forțele 
israeliene au procedat; la masive 
concentrări de trupe în valea Bekaa.

La încheierea convorbirilor sovieto-angoleze
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Uniu

nea Sovietică și Angola și-au re
afirmat solidaritatea și sprijinul lor 
fată de lupta de eliberare a po
porului din Namibia, sub conducerea 
S.W.A.P.O.. pentru transpunerea in 

‘practică a prevederilor rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind accesul la independență al 
Namibiei — se spune in co.munica-r 
tul comun dat publicității, lă. încheg 
ierea convorbirilor dintre I. Andro
pov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și’ președintele M.P.L.A. —

In sprijinul dezarmării și păcii
Apel adresat de conferința oamenilor de știință sovietici

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările Con
ferinței unionale a oamenilor de 
știință „Pentru salvarea omenirii de 
pericolul unui război nuclear, pentru 
dezarmare și.’ pace" — la care au 
participat ca invitați oameni de știin
ță din 22 de țări ale lumii, între 
care și din România. Necesitatea 
unirii eforturilor slujitorilor științei 
de pretutindeni în lupta împptriva

Plenara C. C. al
MADRID 20 (Agerpres). — La Ma

drid s-au desfășurat lucrările plena
rei Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania. în raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C.S., Gerardo Iglesias, se pune ac
centul pe necesitatea întăririi parti
dului. relevîndu-se că în ultimele 
două luni au fost primiți 5 000 de noi 
membri.

în ce privește politica de perspec
tivă, documentul arată că democra- 

berarea Palestinei — ca reprezentant 
unic și legitim al poporului palesti
nian — precum și alte state care pot 
aduce o contribuție pozitivă la regle
mentarea pe cale politică a conflic
tului din Orientul Mijlociu.

★
Reprezentantul român a fost pri

mit de președintele Adunării Națio
nale din Irak, Naim Haddad, care a 
exprimat înalta apreciere a parla
mentului și poporului irakian față de 
contribuția activă a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
rezolvarea marilor probleme ce con
fruntă omenirea, la întărirea păcii și 
colaborării între popoare. Au fost 
evidențiate dorința și hotărîrea co
mună de a dezvolta în continuare 
raporturile dintre parlamentarii ce
lor- două țări. în interesul ambelor 
popoare, al păcii și înțelegerii în 
lume.

De asemenea, reprezentantul ro
mân s-a întîlnit cu numeroși dele
gați prezenți la conferință, fiind exa
minate posibilitățile de întărire â 
dialogului și conlucrării dintre Ma
rea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România și parlamentele 
din țările arabe.

au constituit noi tabere militare, e- 
chipate cu detectoare de mine și pie
se de artilerie de 155 mm și au ma
sat un mare număr de tancuri și 
vehicule blindate in zonele Jib Je
nin și Gaza. Agenția citară relatea
ză. totodată, că autorități ;5sraelie- 
ne continuă acțiunile proVÎftȘitoare și 
represive împotriva populației li
baneze.

DAMASC 20 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, s-a întîlnit la Da
masc cu conducătorii Mișcării de Eli
berare Națională Palestiniană „Al 
Fatah". A fost trecută in revistă si
tuația politică și militară a palesti
nienilor, informează agenția WAFA. 
Yasser Arafat a subliniat, cu acest 
prilej, că o pace justă ,și durabilă in 
Orientul Mijlociu nu poate fi reali
zată fără înfăptuirea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian.

Partidul Muncii și al • Republicii 
Populare Angola. Jose Eduardo dos 
Santos, care a efectuat o vizită o- 
ficială în U.R.S.S. Examinînd situa
ția din sudul continentului african, 
informează agenția T.A.S.S.. cele 
două părți au condamnat politica ra
sistă și de apartheid promovată de 
regimul minoritar din R.S.A.. acțiu
nile .agresive ale Pretoriei împotriva 
statelor africane independente.

Cu prilejul vizitei, la Moscova au 
fost semnate o serie de acorduri de 
cooperare între cele două țări.

cursei înarmărilor a fost o idee de 
bază in toate expunerile p ’-îzentate 
la acest forum. £ .

Participantii au adoptăv-" textul 
Apelului oamenilor de știință sovie
tici adresat savanților din întreaga 
lume, care cheamă la acțiune hotă- 
rită pentru izbăvirea omenirii de 
pericolul unei catastrofe nucleare, 
pentrp dezarmare și pace.

P. C. din Spania
tizarea și afirmarea politicii „ușilor 
deschise" vor continua să constituie 
direcțiile strategiei partidului.

La sf ieșitul dezbaterilor, plenara a 
aprobat o .propunere a Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), 
de guvernămint. privind crearea unei 
alianțe a stîngii in unele municipali
tăți și provincii. De asemenea, ple
nara a adoptat hotărîrea ca cel de-al 
Xl-le.a Congres al P.C. din Spania să 
aibă, loc în toamna acestui an.

I

f

„Soluționarea problemelor economiei mondiale
— o necesitate impusă de interesele tuturor statelor"

Aflat la București în aceste zile, secretarul. general al Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Gamani 
Corea, a împărtășit pentru cititorii „Scînteii" opiniile sale/ cu privire la 
apropiata sesiune U.N.C.T.A.D., de la Belgrad, la problemele cu care este 
confruntată economia mondială in actualele condiții, la căile de depășire 
a dificultăților existente, la cerințele edificării unei noi ordini economice 
internaționale.

„Apropiata conferință de la Bel
grad — a arătat la începutul 
convorbirii secretarul general al 
U.N.C.T.A.D. — este singura reuniu
ne internațională de anul acesta și, 
probabil, chiar și de anul viitor 
în cadrul căreia va fi amplu exa
minată criza economică ce afec
tează întreaga lume. La reuniunea 
de la Belgrad vor participa un foarte 
mare număr de state — atît dezvol
tate, cit și în curs de dezvoltare. 
Astfel, conferința trebuie văzută nu 
doar ca un eveniment internațional 
de amploare, ci ca un deosebit de 
important prilej pe care statele tre
buie să-1 folosească pentru a găsi 
căile de ieșire din situația existentă, 
din criză, prin redresare econo
mică și dezvoltare. Dealtfel, a- 
ceasta este și deviza viitoarei 
conferințe : redresare economică și 
dezvoltare. Ea corespunde intru 
totul interesului tuturor statelor. 
Pentru cele industrializate este im
perios necesar să iasă din actuala 
criză și, prin noi investiții produc
tive. să revină la un curs economie 
ascendent. în același timp, ca un 
proces simultan și paralel, este vital 
necesar ca țările în curs de dezvol
tare să-și reia mersul lor spre pro
gres, spre dezvoltare economică și 
socială. Aceste procese — redresare 
în Nord și dezvoltare in Sud — se con
diționează reciproc, economia mon

dială puțind să iasă din dificultățile 
actuale numai dacă aceste două pro
cese vor acționa împreună, simultan.

— Care sînt principalele teme pe 
agenda reuniunii de la Belgrad ?

— Agenda viitoarei conferințe se va 
concentra asupra cîtorva domenii de 
importanță deosebită. Se va face o 
evaluare a situației economice mon
diale,' se vor analiza evoluția comer
țului internațional și măsurile pro- 
tecționiste ridicate de unele state, 
problematica financiar-monetară, se 
va discuta despre problema produse
lor de bază, despre strategia de 
dezvoltare tehnologică a țărilor in 
curs de dezvoltare. Aceste teme de 
bază de pe agenda conferinței de la 
Belgrad vor fi văzute, bineînțeles, în 
contextul crizei economice mondiale, 
al dificultăților cu care se confruntă 
țările în curs de dezvoltare.

După cum se știe, comerțul mon
dial stagnează de doi ani, prețurile 
produselor de bază au cunoscut cea 
mai accentuată prăbușire din ultimii 
45 de ani, iar în domeniul circulației 
financiar-monetare se înregistrează o 
stagnare cu tendințe spre restrânge
re. La toate celelalte conferințe in
ternaționale care au avut loc, aceste 
probleme au fort, de regulă, anali
zate separat, de către un grup mai 
mic sau mai mare de state. 
U.N.C.T.A.D.-VI oferă o unică posi
bilitate : ca, în prezența și cu parti

ciparea imensei majorități a țărilor 
lumii, tematicile menționate să 
fie considerate in contextul interac
țiunii lor, al legăturii dintre comerț, 
finanțe și materiile de bază.

— Cum vedeți, în actuala conjunc
tură, rolul și sarcinile U.N.C.T.A.D.- 
VI, posibilitățile sale de a contri
bui la depășirea situației ?

— în primul rînd vreau să preci
zez că este de dorit ca la U.N.C.T.A.D.-
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VI să se cadă de acord asupra pro
gramului de redresare și dezvoltare 
economică. Aceste procese — redre
sarea economică și dezvoltarea — nu 
vor avea Ioc spontan, realizarea lor 
nu va veni de la sine. Nici nu va fi 
suficient doar să fii de acord cu 
aceste idei, să te pronunți, in prin
cipiu. pentru redresare și dezvolta
re. Consider că pentru înfăptuirea 
lor va fi necesar să se întreprindă 
acțiuni hotărîte, atît pe termen scurt, 
pentru oprirea deteriorării situației 
.economice, cit și pe termen lung, 
pentru schimbări strticturale in eco
nomia mondială și în sistemul de re
lații internaționale. Desigur, la Bel
grad se vor putea stabili acțiunile 
majore imediate, chiar dacă nu vor 
fi formulate în toate detaliile. Tot- 

' odată, U.N.C.T.A.D.-VI va trebui să 
marcheze un. pas înainte în domeniul 
acțiunilor pe termen lung. Este drept 
că cele mai importante sînt acțiunile 
imediate, omenirea găsindu-se în

tr-o situație de criză gravă. Dar nu 
trebuie uitat că actuala criză este 
produsul unui sistem inadecvat de 
relații, care in ultimii 10—12 ani a 
fost supus unor repetate stări de 
presiune și tensiune, evidentiin- 
du-se tot mai mult slăbiciunea lui, 
incapacitatea sa de a putea contri
bui la redresarea situației. Cred că 
U.N.C.T.A.D.-VI va determina exami
narea detaliată a sistemului, va i

dentifica cerințele unui alt sistem, 
de . relații, care să fie in interesul 
tuturor, și va lansa procesul adaptă
rii relațiilor internaționale la condi
țiile anilor ’80.

— Cum considerați că ar trebui 
acționat pentru a se ajunge la o 
creștere reală a eficienței sprijinului 
acordat țărilor în curs de dezvoltare ?

— Problema ajutorului are două 
aspecte : cantitativ și calitativ. Din 
punct de vedere cantitativ, ajutorul 
acordat țărilor în curs de dezvoltare 
nu este nici pe departe adecvat la 
ceea ce au nevoie aceste țări. Cit 
privește factorul calitativ, nici aces
ta nu corespunde necesităților. Să ne 
referim, spre exemplu, la ajutorul 
financiar. Aproape că nu există tară 
în curs de dezvoltare care să fi pri
mit ajutor atunci cînid a avut cu 
adevărat nevoie de el. în cele mai 
multe cazuri, țările slab dezvoltate 
au nevoie — tinînd seama de uriașe
le dificultăți pe care le întâmpină în 

prezent — de resurse financiare de 
care să poată dispune imediat. Dar, 
de cele mai multe ori, se acordă cre
dite pe care statele in cauză le pot 
folosi abia după cîtiva ani. Or. in 
prezent, cele mai multe țări în curs 
de dezvoltare duc o gravă lipsă de 
lichidități.

O problemă la fel de importantă 
este problema prețului acestui aju
tor. Dobînzi le cerute pentru ajutoa
re sînt încă foarte ridicate.

Totodată, in domeniul comerțului 
international sistemele preferențiale 
sint tot mai puțin eficiente, intrucit 
s-au introdus numeroase excepții in 
sistemul general al preferințelor, iar 
barierele tarifare, ca și introducerea 
de cote au provocat și provoacă mari 
neajunsuri țărilor în curs de dez
voltare.

Rezultă deci că, în însuși cadrul 
aranjamentelor existente, trebuie fă
cut mult nu numai pentru a se îm
bunătăți eficiența ajutorului, dar și 
pentru a opri deteriorarea situației 
actuale, cînd dobinzile înalte, în loc 
să contribuie la ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare, duc la înglodarea 
lor în datorii.

— Vă este cunoscută contribuția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la eforturile care se de
pun pe plan internațional pentru li
chidarea subdezvoltării, a decalaje
lor economice dintre state și făuri
rea unei lumi mâi bune și mai drep
te. Ați dori să vă referiți la colabo
rarea țării noastre în cadrul 
U.N.C.T.A.D. ?

— România a colaborat întotdea
una deosebit de intens cu 
U.N.C.T.A.D., formulînd propuneri și 
inițiative, adueîndu-și contribuția la 
buna funcționare a organizației, la 

dezbaterea și evidențierea problema- 
ticilor-cheie care stau în fața noas
tră, a tuturor țărilor, la înfăptuirea 
scopurilor sale. Am simțit permanent 
sprijinul țării dumneavoastră. Româ
nia fiind prezentă în toate fazele de 
pregătire a viitoarei conferințe de 
Ia Belgrad. însuși faptul că mă gă
sesc aici, la București, cu puțin timp 
înainte de conferință, este o dovadă 
în acest sens. Sper și sînt convins că 
aceeași poziție constructivă va adop
ta țara dumneavoastră și la .confe
rința de la Belgrad. întrevederile și 
convorbirile avute la București mi-au 
întărit încrederea că România va juca 
și in cadrul U.N.C.T.A.D.-VI un rol 
foarte important.

Am avut onoarea să fiu primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu, per
sonalitatea sa produeîndu-mi o deo
sebită impresie — a continuat inter
locutorul. Ampla convorbire cu 
domnia sa a cuprins un larg cerc 
de probleme — dialogul Nord-Sud, 
criza economică mondială, tematici
le aflate pe ordinea de zi a conferin
ței pe care o pregătim. în multe din 
aceste probleme concepțiile noastre 
sînt foarte apropiate, confirmîndu-se 
speranța că și in viitor vom avea 
sprijinul substanțial al domniei sale 
în acțiunile pe care le avem in ve
dere și le propunem.

Am înțeles mai bine de Ia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu poziția 
țării dumneavoastră privind proble
ma restructurării relațiilor economice 
internaționale și edificării noii ordini 
economice internaționale, și îm
părtășesc întru totul opinia că 
U.N.C.T.A.D.-VI trebuie să contri
buie Ia depășirea crizeî economice 
mondiale și ameliorarea situației ță
rilor în curs de dezvoltare. De ase
menea, sîntem întru totul de acord 
ca reuniunea de la Belgrad să lan
seze un ansamblu de măsuri de na
tură să revitalizeze procesul dezvol
tării în lume și să conducă la așeza
rea pc baze echitabile a relațiilor 
economice internaționale.

Convorbire realizată de 
Nicolae P1OPEANU

Agențiile .

I de presă transmit: |
MANIFESTUL PREELECTORAL i 

I AL PARTIDULUI COMUNIST 
| DIN MAREA BRITANIE sublinia- 1 

ză necesitatea unor reforme struc- 
i turale în societatea britanică.' Pre- I 
I zentind documentul, secretarul ge- I 

neral al partidului, Gordon McLen- 
Inan, a declarat — in cadrul unei | 

conferințe de presă — că princi- I 
pâlul scop al comuniștilor in vii
toarele alegeri este lupta împotriva . 

| peiâcolului unui război nuclear — I 
pericol creat de accentuarea cursei * 
înarmărilor — și Împotriva șoma
jului de masă.
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I IN TURCIA au fost create alte • 
trei partide politice, care intră în

I competiția pentru alegerile gene- I 
I rale programate a avea loc la 6 no- | 

iembrie a.c., relatează agențiile

IU.P.I. și France Presse. Cele trei i 
noi formațiuni politice sânt Parti- I 
dul Marii Turcii. Partidul Populist 1 
și Partidul. Patriei. .

O REZOLUȚIE RESPINSĂ de | 
Comisia pentru relații externe a 

I Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. propunea institui
rea controlului prezidențial asupra 
aplicării de restricții la exporturi- 

Ile de tehnologie în tarile socialiste
— informează agențiile Associated | 
Press și France Presse.

I ADUNAREA NAȚIONALĂ FRAN- 
| CEZĂ a adoptat (cu 330 voturi pen- I 

tru si 152 contra) proiectul de lege | 
I guvernamental privind planificarea

militară a Franței pe perioada . 
1984—1988. Legea votată de paria- I 
ment „definește modernizarea si ‘ 

I întărirea forței nucleare si a celei 
I clasice ale Franței", acordîndu-se | 

prioritate „dezvoltării și moderni- |
| zării armelor nucleare strategice și 
I tactice".


