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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
M senul ftrfflio cmue de a dezvolta tradiționalele 

legături de prietenie, solidaritate si cefcrare 
multilaterală româno-coreeană, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN

Primire entuziastă, plină de căldură 
în Capitala țării

începerea convorbirilor oficiale

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general, al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,, 
luni a sosit in Capitală delegația 
de partid și de stat a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea. președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, care 
efectuează o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră.

Eveniment remarcabil in cronica 
legăturilor tradiționale româno-co- 
reene. noul dialog la nivel înalt de 
la București ilustrează bunele re
lații statornicite intre partidele. 

țările și popoarele noastre, evoluția 
lor dinamică, subliniind în același 
timp dorința comună de a extinde 
și aprofunda aceste rodnice rapor
turi dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, bazate pe 
prietenie, solidaritate militantă, sti
mă și încredere, în interesul înfăp
tuirii aspirațiilor lor de pace, de 
progres și bunăstare.

Căldura deosebită cu care a fost 
întîmpinat la sosire tovarășul Kim 
Ir Sen pune în evidență sentimen
tele de profundă prietenie, de 
înaltă stimă și prețuire ale poporu

lui României socialiste față de con
ducătorul poporului coreean, depli
na satisfacție cu care este așteptată 
noua ’- intilnire - dintre -cel dol> Uonr 
ducători de partid și de stat,' în
crederea că ea va constitui o nouă 
și importantă contribuție la adîn- 
cirea și întărirea relațiilor bilate
rale. in avantajul ambelor țări și 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului și păcii, a înțelegerii și 
conlucrării între națiuni.

In această frumoasă dimineață de 
început de vară, capitala României, 
îmbrăcată în strai sărbătoresc, a 
trăit atmosfera emoționantă a mo-

(Continuare în pag. a Il-a)

Luni, 18 iunie, au început, la Pa
latul Consiliului de Stat, convorbi
rile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Munc-i .din ..Coreea^ .președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui. Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ilie Verdet. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, Traian Pop. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Constantin Iftode, ambasadorul 
țărl.i^noasțre, la Phenjan.

Din partea coreeană — tovarășii 
Kang Săng San, membru al Birou
lui Politie al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene, 
Li Giong Ok, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene, Kim long Nam, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, ministrul afa
cerilor externe, Jăn Hiăng Muk, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, Kon Gin The, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice

premier al Consiliului Administrativ 
al Jt.P.D. Coreene, Li Giong Mok, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Zo Iang Guk, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat — și în acest cadru — un 
călduros bun venit tovarășului. Kim 

■Ir Sen, subliniind că' vizita pe care o 
face in România se înscrie ca un 
moment de deosebită importantă in 
crohica bunelor relații româno-co- 
reene. Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat satisfacția de 
a se reintilni cu tovarășul Kim Ir 
Sen, de a continua, cu acest prilej, 
dialogul tradițional la nivel înalt, 
care a avut și are un rol determi
nant in așezarea pe temelii tot mai 
trainice a raporturilor bilaterale, în 
dezvoltarea neîntreruptă a conlucră
rii dintre cele două partide și țări, 
în întărirea prieteniei și solidarității 
dintre popoarele noastre.

în numele său și al membrilor de
legației de partid și de stat a R.P.D. 

Coreene, tovarășul Kim Ir Sen a 
mulțumit pentru invitația de a vizi
ta România, pentru primirea plină 
de căldură ce li s-a făcut, arătînd că 
vede în aceasta o mărturie grăitoare 
a sentimentelor de stimă, prietenie 
și solidaritate ce si le nutresc re
ciproc popoarele coreean și român. 
Tovarășul Ki.m Ir Sen . și-a manifes
tat deosebita Satisfacție de a se în- 
tllni din nou cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a relua schimbul rod
nic de păreri in probleme de inte
res comun, de a examina și stabili 
împreună căile promovării ’in conti
nuare a relațiilor de strînsă priete
nie, solidaritate și colaborare dintre 
cele două partide, țări si popoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Kim Ir Sen au procedat, în prima 
rundă de convorbiri, la o informare 

■ reciprocă privind activitatea și preo
cupările celor două partide, mersul

(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Kim Ir SenII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, un 
dineu in onoarea tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au participat tovarășii Constantin

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Kim Ir Sen

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimați oaspeți din Republica 

Populară Democrată Coreeană,
Tovarăși și prieteni,

. Ne face o deosebită plăcere să 
vă reîntîlnim pe pămîntul Româ
niei socialiste — în această nouă 
vizită pe care o faceți în țara 
noastră — și să vă adresăm cu 
acest- prilej, dumneavoastră și ce
lorlalți membri ai delegației de 
partid și de stat a Republicii 
Populare Democrate Coreene, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări. (Aplauze).

Primirea caldă, entuziastă, pe 
care v-a făcut-o astăzi populația 
Bucureștiului, este o expresie a 
sentimentelor trainice, de priete
nie. stimă și prețuire, ce și le 
nutresc reciproc țările și popoarele 
noastre.

Fiecare întîlnire pe care am 
avut-o, dragă tovarășe Kim Ir 
Sen, convorbirile purtate împreu
nă — la București sau la Phenian 
— s-au înscris ca momente de o 
mare însemnătate în dezvoltarea 
raporturilor frățești dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. Do
resc să subliniez, și cu acest prilej, 
că un rol deosebit de important în 
dezvoltarea acestor raporturi l-au 
avut relațiile personale, de priete
nie, statornicite între mine și 
tovarășul Kim Ir Sen. (Aplauze). 
Sint convins că și actuala vizită.

Dăscălescu, Iosif Banc. Emil Bobu, 
Ion Dincă. Ludovic Fazekas. Manea 
Mănescu. Constantin Olteanu. Gheor- 
ghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion 
Pățan. Ilie Verdet, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan. Ion Radu, Ion 
Stoian. Ion Ursu, Richard Winter, 
Nicu Ceaușescu. Ioan Avram, vice
prim-ministru al guvernului, membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai guvernului, con

noua noastră întîlnire vor avea un 
rol important în întărirea pe mai 
departe a prieteniei, colaborării și 
solidarității româno-coreene.

Există largi posibilități de a 
promova, în continuare, o colabo
rare rodnică în toate domeniile — 
economic, tehnico-științiflc, cultu
ral și în alte sectoare de activitate 
— de a întări conlucrarea țărilor 
noastre pe plan internațional. 
Aceasta corespunde pe deplin .in
tereselor ambelor popoare de a-și 
realiza programele lor de con
strucție socialistă, de progres și 
bunăstare, în condiții de pace, 
securitate și colaborare internațio
nală.

Am vizitat de mai multe ori 
Republica Populară Democrată Co
reeană și cunoaștem ampla activi
tate constructivă ce se desfășoară 
în frumoasa dumneavoastră țară. 
Noi dăm o înaltă apreciere ma
rilor succese înregistrate de po- 

f porul coreean, în toate, domeniile, 
în reconstrucția'din. temelii a țării 
distruse de război și în dezvoltarea 
sa economică, tehnică, socială și 
culturală, în activitatea de edifi
care a socialismului. (Aplauze). Po- 

. porul român prețuiește în mod deo
sebit contribuția și rolul hotărîtor 
pe care prietenul nostru apropiat, 
tovarășul Kim Ir Sen — eminent 
conducător al poporului coreean — 
l-a avut și îl are în obținerea
(Continuare în pag. a III-a) 
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ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și' obștești, re
prezentanți' ai vieții noastre științi- 

' fice și culturale.
Au luat parte tovarășii Kang Săng 

, San, Li Giong .Ok. Kim long Nam, 
Jăn Hiăng Muk, Kon Gin1 The, alte 
persoane oficiale coreene.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși din condu
cerea de partid și de stat,

Tovarăși și prieteni,
Pășim astăzi în București, capir 

tala României — țară prietenă și 
frățească .— înconjurați de pri
mirea entuziastă a poporului ro
mân, a locuitorilor orașului Bucu
rești.

îmbrăcați în haine de sărbătoa
re, locuitorii orașului București au 
ieșit pe străzile înverzite — for
năind o mare de flori pentru a ne 
întîmpina — și ne-au făcut o pri
mire călduroasă, cu cîntece și dan
suri tradiționale și calde urări, 
pline de entuziasm.

Sînt deosebit de emoționat de 
călduroasa dumneavoastră primi
re și de cuvîntarea plină de senti
mente prietenești rostită de stima
tul tovarăș Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze).

Permiteți-mi, mai întîi, să vă 
exprim . profunda mea gratitudine 
pentru primirea cordială și ospi
talitatea caldă, pline de sentimen
te frățești. pe care le-ați manifes
tat ca frați adevărați și, totodată, 
să transmit Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român salutările frățești adresate 
de partidul, guvernul și poporul 
nostru. (Aplauze).

De această dată, noi vizităm 
pentru a patra oară frumoasa 
Românie, încercînd un sentiment

tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au rostit toasturi.

Urmărite cu v.iu interes si subli
niate cu aplauze de cei prezent! la 
dined, toasturile au fost marcate, in 
mod solemn, după încheierea lor. de 
intonarea imnurilor de stat ale Re
publicii Populare Democrate. Coreene 
și Republicii Socialiste România.

de bucurie că sîntern în casa unor 
frați adevărați. Aceasta ne arată 
că relațiile dintre cele două țări 
Sie noastre sînt deosebit de apro
piate.

Deși Coreea și România se află 
la mare distanță din punct de ve
dere geografic una de alta, ini
mile celor două popoare sînt la fel 
de apropiate de parcă ar fi vecini. 
(Aplauze).

La temelia relațiilor de priete
nie dintre Coreea și România se 
află profundele relații personale 
de prietenie statornicite între to
varășul Nicolae Ceaușescu și mine, 
precum și sentimentele profunde 
de prietenie frățească ale popoare
lor celor două țări, care luptă îm
preună pentru triumful cauzei pă
cii, a socialismului și comunismu
lui. Raporturile de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare se caracterizează 
ca relații trainice de prietenie fră
țească și cu adevărat tovărășești, 
bazîndu-se pe principiile marxism- 
leninismului, ale egalității depline 
și respectului reciproc. (Aplauze).

Întîlnirile și schimbul de opinii 
ale conducătorilor din țările socia
liste cu scopul de a ajunge la o 
identitate de păreri și de a întări 
acțiunile comune capătă o semni
ficație importantă pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările socialiste, 
pentru întărirea forțelor socialis-
(Contlnuare în pag. a III-a) înaintea dineului
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PRIMIRE ENTUZIASTĂ, PLINĂ DE CĂLDURĂ
ÎN CAPITALA TĂRII

(Urmare din pag. I)

mentelor politice de mare însem
nătate.

Ceremonia sosirii a avut loc Ia 
gara Băneasa. care, in așteptarea 
înaltei solii a poporului coreean 
prieten, a fost împodobită festiv.

Pe frontispiciul clădirii se aflau 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Kim Ir Sen, 
încadrate de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Democrate Co- . 
reene.

Pe mari pancarte erau înscrise în 
limbile română și coreeană urări
le : ..Bun venit în Republica So
cialistă România tovarășului Kim 
Ir Sen. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene!", „Să 
se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă Românii și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, cooperării internaționa
le și socialismului!".

Ora 9,15. în aplauzele și ovațiile a 
mii de locuitori ai Capitalei, tre
nul prezidențial a oprit Ia peron. 
Se flutură stegulețe românești și co
reene, flori, eșarfe multicolore. Se 
scandează cu însuflețire- „Ceaușescu 
•— Kim Ir Sen !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu cordialitate pe tovarășul 
Kim Ir Sen, cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns mîinile 
cu deosebită căldură, s-au îmbră
țișat.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in întimpinarea înaltului 
oaspete au venit tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Manea 
Mănescu. Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei. Nicolae Giosan, Ion Radu, 
Ion StoiaA, Ion Ursu, Silviu 
Curtlceanu, Nicu Ceaușescu, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Tovarășul Kim Ir Sen a prezentat 
persoanele care-1 însoțesc în .vizita 
oficială de prietenie pe. pare, o ..eiec- ' 
tuează in tara noastră,: t<jyar$șiî 
Kang Săng San, membru al Birou- J 
Iui Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene ; 
Li Giong Ok, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene : Kim long Nam, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, ministrul 
afacerilor ■ externe ; Jăn Hiăng 
Muk. membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea ; Kon Gin The, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene.

Un grup de pionieri au înconjurat 
cu emoție și bucurie pe cei doi 
conducători de partid și de stat, 
oferindu-le buchete de flori.

Garda militară aliniată pe platoul 
din fața Gării Băneasa a prezentat 
onorul. Ceremonia sosirii a continuat 
cu prezentarea raportului coman
dantului gărzii de onoare.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Democrate Co
reene și Republicii Socialiste Româ
nia.

Cei doi conducători de partid și de stat s-au prins in hora desfășurată in Piața Victoriei, simbol al prieteniei strinse dihtre popoarele român șl coreean

Momente de la sosirea in Capitală

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au trecut in revistă 
garda de onoare.

Celor doi conducători de partid și 
de stat le-a fost făcută o călduroasă 
manifestare de dragoste și prețuire 
de către membrii Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București. Două pioniere 
au înminat cu emoție tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și toyarășului 
Kim Ir Sen buchete de flori.

Au fost prezenți la ceremonie 
ambasadorii în țara noastră ai Re
publicii Socialiste Federative Iu

goslavia — Milos Melovski ; Repu
blicii Populare Bulgaria — Todor 
Stoicev ; Uniunii Sovietice — E. M. 
Tiajelnikov ; Republicii Populare 
Polone — Boguslaw Stahura ; Repu
blicii Socialiste Cehoslovace — Jan 
Papp, precum și însărcinații cu 
afaceri ad-interim ai Republicii 
Populare Chineze — Kang Jimin, 
Republicii Democrate Germane — 
Franz-KarI Hitze, și Republicii Popu
lare Ungare — Tibor Hodicska.

Bucureștenii aflați în număr mare 
în această dimineață pe esplanada 

din fata Gănii Băneasa au aplaudat 
cu însuflețire, au ovaționat îndelung 
pentru continua dezvoltare a priete
niei și colaborării româno—coreene, 
în glasul lor se regăseau sentimen
tele de stimă, de înaltă considerație 
ale întregului nostru popor față de 
conducătorii de partid și de stat ai 
României socialiste și R.P.D. Co
reene. exprimate în aceste momente 
în urările de succes deplin noului 
dialog la nivel înalt româno-co- 
reean, care va ridica pe o treaptă su
perioară tradiționala prietenie dintre 

cele două țări. în folosul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, securității și cooperării in 
întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. înt.r-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști, s-au în
dreptat spre reședința oficială re
zervată înaltului oaspete.

Ambianța caldă, sărbătorească, 
simbol al prieteniei trainice dintre 
popoarele noastre, al bucuriei față 
de această nouă întilnlre la nivel 
înalt româno—coreeană, a fost pre
zentă pe întregul traseu pe care l-a 
străbătut coloana oficială. Au răsu
nat fără întrerupere însuflețite urale 
și aclamații prin care cetățenii 
Bucureștiului au exprimat un călduros 
bun sosit delegației de partid și de 
stat din R.P.D. Coreeană, s-a scan
dat cu putere „Ceaușescu — Kim Ir 
Sen !“.

Pe marile artere ale Capitalei flu
turau drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Democrate Coreene.

Pe numeroase pancarte erau 
înscrise împreună numele celor doi 
conducători de partid și de stat, cu
vinte de salut la adresa înaltului 
oaspete coreean, urări de întărire a 
prieteniei, solidarității militante si 
colaborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei, elevi, 
studenți, pionieri au aclamat în
delung, exprimind înalta stimă 
și prețuire față de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, ale 
căror întilniri au constituit' de 
fiecare dată momente de referință 
in ansamblul relațiilor de prietenie 
și cooperare rodnică dintre cele două 
țări.

Coloana oficială a străbătut bule
vardele transformate in adevărate 
culoare vii, dominate de fluturarea 
stegulețelor românești și coreene, de 
eșarfe multicolore, de pitorescul flo
rilor.

Piața Scînteii, vibrînd de urale șl 
ovații, s-a transformat intr-o imensă 
scenă. Fanfare și orchestre de mu
zică populară interpretau îndrăgite 
melodii românești. Cu vioiciunea 
specifică virstei, numeroși pionieri 
executau exerciții sugestive, semni- 
ficind recunoștința celei mai tinere 
generații a tării pentru minunatele 
condiții de viată și învățătură pe 
care le au in acești ani de puternică 
și multilaterală înflorire a României 
socialiste.

Un grup de sportivi au interpretat 
o dinamică repriză de gimnastică, in 
timp ce, în centrul pieței, zeci de 
trupuri au alcătuit o piramidă. în 
virful acesteia, doi tineri înălțau, 
într-o simbolică alăturare, drapelele 
celor două țări.

La Arcul de Triumf, sportivii for
mează o frumoasă piramidă albastră. 
Un mare număr de pionieri s-au în
trecut în a executa atractive numere 
de gimnastică, cu exuberanta speci
fică virstei.

Mii și mii de oameni de toate 
virstele așteptau sosirea mașinii pre
zidențiale pentru a saluta pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășul 
Kim Ir Sen. Formații artistice inter
pretau dansuri și melodii românești. 
Se distingeau cu ușurință glasurile 
de copii, rostind alături de cei 
virstnici numele celor doi conducă
tori de partid si de stat : „Ceaușescu 
— Kim Ir Sen".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au ajuns in Piața 
Victoriei. Mii de bucureșteni — pio
nieri, tineri și tinere, reprezentanți 
ai colectivelor unor mari întreprin
deri ale Capitalei — au rezervat o 
entuziastă primire celor doi condu
cători de partid și de stat. Coloana 
oficială a fost întimpinată de nu
meroși copii din școlile bucureștene. 
în primul grup se aflau reprezen
tanți ai patrulelor școlare de circu
lație, urmați de pionieri in costume 
populare din toate zonele folclorice 
ale țării. Fanfara a intonat un cîn- 
tec pionieresc, pe melodia căruia ti
neri gimnaști au executat exerciții 
inspirate, de o mare frumusețe.

La rindul lor, uteciștii au pre
zentat un dans tematic inspirat 
din munca și viața tinerei noastre 
generații. Uteclste îmbrăcate în 
costume albe au alcătuit o piramidă, 
flancată de drapelele român și co
reean și de portretele celor doi con
ducători de partid și de stat. în cen
trul pieței, un alt grup, alcătuit din 
copii și tineri, a format o piramidă 
pe care a înălțat portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, simbolizînd prietenia strînsă 
dintre popoarele român și coreean.

în timp ce miile de tineri scandau 
„Ceaușescu — Kim Ir Sen“, corurile 
reunite ale unor mari întreprinderi 
au intonat cunoscutele cintece 
„Partidul — Ceaușescu — România" 
și „Hora păcii".

Cei doi conducători de partid șl 
de stat au coborit din mașină, fiind 

întimpinațî cu multă dragoste de 
pionieri care le-au oferit flori.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat au fost rugați să primească 
în dar cravata roșie cu tricolor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au fost invitați 
să se prindă în hora desfășurată in 
Piața Victoriei, simbol al prieteniei 
strînse dintre popoarele român și 
coreean.

Mașina prezidențială a continuat 
drumul in aceeași ambiantă sărbăto
rească. indreptîndu-se către Piața 
Aviatorilor, dominată de imaginea 
vie și policromă a exercițiilor de 
gimnastică, a celor cu eșarfe și ste
gulețe. , Orchestre de muzică popu
lară și formații de dansatori au 
ilustrat cu pregnanță frumusețea și 
bogăția folclorului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au răspuns cu 
deosebită căldură manifestărilor lo
cuitorilor Capitalei, expresie a tra
diționalei ospitalități a poporului 
român, a sentimentelor sale priete
nești față de harnicul popor coreean, 
a convingerii în dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării fructuoase, din
tre țările noastre, în interesul re1 
ciproc, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

La reședința rezervată înaltului 
oaspete pe timpul șederii sale în Ca
pitală. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen s-au între
ținut intr-o atmosferă cordială.

★
Trenul oficial cu care a călătorit 

secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R. P. D. Coreene, 
tovarășul Kim Ir Sen, venind din 
Bulgaria, a intrat pe teritoriul țării 
noastre in punctul de frontieră 
Giurgiu.

Mii de locuitori ai municipiului 
Giurgiu, aflați pe platoul din fata 
gării, l-au intîmpinat pe înaltul oas
pete cu puternice urale, au ovațio
nat îndelung pentru prietenia trai
nică statornicită între partidele, ță
rile și popoarele noastre, intre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen Cei prezenți fluturau stegulețe 
în culorile naționale ale celor două 
țări.

t>e la Giurgiu Ia București, tova
rășul Kim Ir Sen, ceilalți membri ai 
delegației de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene au fost însoțiți de to
varășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, de alte persoane oficiale.
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Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu Kim Ir Sen

(Urmare din pag. I)

acestor istorice victorii, în elabo
rarea și înfăptuirea politicii de 
construcție socialistă și de pace a 
Partidului Muncii din Coreea. (A- 
plauze). Comuniștii, oamenii mun
cii din patria noastră se bucură 

' din inimă de toațe aceste reali-
■ zări și urează, cu toată convin- 
I gerea, poporului Coreean prie- 
, ten, ca sub conducerea parti- 
i dului, în frunte cu tovarășul Kim 
i Ir Sen. să obțină noi și tot mai
■ mari victorii pe calea făuririi unei 
I vieți libere și demne, a unei patrii 
‘ unite, independente și prospere.
I (Aplauze). ;
Ș Doresc să reafirm, și cu acest 
i prilej, sprijinul și solidaritatea
■ poporului- român cu lupta dreaptă 

a poporului coreean pentru reuni-
; flcarea pașnică și. independentă a 

patriei sale, fără nici un amestec
■ din afară. Am salutat și sprijinim ■ 
’.activ propunerile formulate de to-
j varășul Kim Ir Sen în direcția 
' reunificării și realizării unei Corei 
! independente și pașnice. De ase

menea, salutam și susținem recen
tele dumneavoastră inițiative pri
vind reducerea tensiunii în Pe
ninsula coreeană și începerea de 
convorbiri tripartite, în vederea 
soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemei coreene. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
i Partidul și poporul nostru vor 

sărbători peste puțin timp împli
nirea a 40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. 
Totodată, în toamna acestui an 
va avea loc Congresul aî XHI-lea 
al partidului. Oamenii muncii din 
întreaga țară desfășoară o largă 
activitate pentru întîmpinarea a- 
cestor două mari evenimente cu 
noi și importante succese în 
muncă, în înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Făcînd totul pentru realizarea
1 planurilor sale de dezvoltare socia

listă, România acționează cu hotă- 
rîre pentru lărgirea colaborării și 
cooperării internaționale, pentru 
asigurarea unui climat de pace și 
înțelegere între popoare. Punem pe 
primul plan colaborarea cu țările 
socialiste, cu vecinii noștri, și in 
primul rind cu Uniunea Sovietică. 
Milităm activ pentru întărirea uni
tății și colaborării tuturor țărilor 
socialiste, pentru depășirea diver
gențelor care mai există între unele 
dintre ele — considerind că aceas
ta reprezintă un factor important 
al întăririi forțelor socialismului, 
al luptei pentru progres social și 
pace în lume. La recenta. Consfă
tuire la nivel înalt a țărilor socia
liste membre ale C.A.E.R. — la 
pregătirea și desfășurarea căreia 
România și-a adus întreaga sa con
tribuție — am hotărît să ridicăm 
pe o treaptă nouă, superioară, a- 
ceastă colaborare, în interesul dez
voltării mai puternice a econo
miilor noastre naționale, al crește
rii forței și prestigiului socialis
mului în lume.

întărim, totodată, colaborarea și 
solidaritatea cu țările în <purs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, 
extindem relațiile cu statele capi
taliste. cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
baza principiilor deplinei egalități, 
independenței și suveranității na
ționale, ale respectării dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și independent, fără nici un 
amestec din afară.

Dragi tovarăși și prieteni,
Sintem profund preocupați de 

încordarea deosebit de gravă la 
care s-a ajuns în viața internațio
nală ca urmare a politicii impe
rialiste de forță și dictat, de ames
tec în treburile altor state, de con
solidare și reîmpărțire a zonelor 
de influență. în mod deosebit s-a 
intensificat cursa înarmărilor, în 

special a celor nucleare, ceea ce a 
dus la creșterea pericolului unui 
război mondial, care in actualele 
împrejurări s-ar transforma ine
vitabil într-un ■ război atomonu- 
clear. Niciodată în istoria sa înde
lungată omenirea nu s-a aflat în
tr-o situație atît de gravă — care 
amenință însăși existența tuturor 
popoarelor, a civilizației umane. 
De aceea, noi considerăm că pro
blema fundamentală a epocii noas- 

,tre este oprirea cursei înarmărilor, 
.trecerea la dezarmare și, în mod 
deosebit, la dezarmarea nucleară, 
asigurarea păcii în lume.

De o deosebită gravitate este 
situația creată. în Europa în urma 
trecerii lâ amplasarea de către 
S.U.A. a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune în unele 
-țări vest-europene și, ca urmare, 
a trecerii la realizarea de către 
Uniunea Sovietică a contramăsu- 
rîior nucleare anunțate. Trebuie 
făcut totul pentru reluarea nego
cierilor sovleto-americane, pentru 
a se ajunge la un acord care să 
ducă la eliminarea totală a rache
telor cu rază medie de acțiune și, 
apoi, a oricăror arme nucleare din 
Europa și din lume.

■ România se pronunță și acțio
nează pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii și co
laborării fără arme nucleare și 
baze militare străine. Susținem 
crearea unor asemenea zone în 
nordul și centrul Europei, precum 
și în alte părți ale lumii.

Ne pronunțăm cu- hotărâre pen
tru rezolvarea tuturor problemelor 
litigioase numai și numai pe calea 
pașnică, prin tratative. Conside
răm că trebuie făcut totul pentru 
încetarea conflictului și instau
rarea unei păci trainice și juste în 
Orientul Mijlociu — și, în acest 
sens, sîntem pentru o conferință 
internațională, sub egida O.N.U., 
cu participarea tuturor statelor in
teresate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, ca 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian.

în același spirit ne pronunțăm 
pentru încetarea războiului dintre 
Iran și Irak, a acțiunilor militare 
din Golf și pentru trecerea cît mai 
grabnică la tratative, în vederea 
soluționării pe cale pașnică a pro
blemelor dintre aceste două țări.

Avînd in vedere situația econo
mică gravă existentă în lume, a- 

înaltului oaspeteprimire, plina de câldurăMii de bucureșteni au fâcut o entuziastă

dîncirea decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace, creșterea da
toriilor țărilor în curs de dezvolta
re — care au ajuns la circa 800 mi
liarde dolari — România a prezen
tat la O.N.U. și în alte foruri inter
naționale propuneri constructive 
menite să ducă la depășirea aces
tei situații, să ușureze sau chiar 
să elibereze total țările în curs de 
dezvoltare de povara acestor da
torii. Considerăm că țările în curs 
de dezvoltare trebuie să-și întă
rească solidaritatea și colaborarea, 
să acționeze mai unite pentru a-și 
stabili o strategie comună în ne
gocierile cu țările dezvoltate, în 
vederea soluționării problemelor 
grave ale subdezvoltării, ale in
staurării noii ordini economice 
mondiale.

Deși în lume s-au acumulat pro
bleme deosebit de grele ți com
plexe, noi considerăm că, acțio- 
nînd unite, conlucrînd tot mai 
strips, popoarele, forțele înaintate 
de pretutindeni pot opri cursul pe
riculos al evenimentelor, pot asi
gura triumful politicii de pace, de 
independență. înțelegere și colabo
rare între toate națiunile lumii !

Doresc să subliniez, încă o dată, 
buna colaborare dintre partidele 
și țările noastre — atît pe plan bi
lateral, cît și pe arena internațio
nală — și să-mi exprim convin
gerea că ea se va intensifica și 
mai mult în viitor, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și progresului în lume.

. Cu această convingere, doresc să 
toastez :

— Pentru bunăstarea și feri
cirea poporului coreean prieten !

— Pentru prietenia, solidaritatea 
și colaborarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
dintre popoarele român și coreean !

— Pentru întărirea colaborării 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste !

— Pentru pace și colaborare în 
întreaga lume 1

— în sănătatea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Kim Ir Sen, a ce
lorlalți oaspeți dragi din Coreea 
prietenă !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze puternice).

(Urmare din pag. I)

mului, a forțelor antiimperialiste, 
pentru apărarea păcii și a securi
tății în lume. Prin actuala noastră 
întîlnire vom deschide un drum 
și mai larg întăririi tradiționalei 
prietenii și solidarității coreeano- 
române, extinderii schimburilor șt 
colaborării dintre ele, vom aduce 
o mare contribuție la cauza revo
luției antiimperialiste și a păcii 
popoarelor lumii.

Stimatul tovarăș Nicolae 
Ceaușescu este bine cunoscut in 
rindul poporului nostru ca un 
eminent conducător al poporului 
român și prieten apropiat al po
porului coreean. (Aplauze).

România — care în trecut era o 
țară rămasă în urmă — se afirmă 
astăzi cu fermitate în Europa ca 
o țară socialistă și iubitoare de:?-;: 
pace, bucurindu-se de preșțîgiu in
ternațional. Aceasta se dâtorește 
activității dumneavoastră susținu
te, este rezultatul conducerii dum
neavoastră juste.

Aflată pe calea spre comunism. 
România s-a transformat într-un 
stat socialist industrial-agrar dez
voltat, care dispune de o industrie 
modernă și o agricultură înainta
tă, precum și de o solidă bază eco
nomică. capabilă să asigure dez
voltarea și prosperitatea neînceta
tă a țării și ridicarea bunăstării 
poporului.

Urăm din toată inima poporului 
român succese tot mai mari în 
lupta pentru întîmpinarea cu stră
lucite realizări a celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă și a 
celui de-al 'XlII-lea Congres al 
partidului, precum și pentru edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintarea 
spre comunism. (Aplanze).

Sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidul Comu
nist Român și poporul român des
fășoară o luptă activă pentru solu
ționarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase, pentru asigura
rea egalității depline în relațiile 
dintre țâri și națiuni și salvgar
darea păcii și securității în lume. 
Dumneavoastră depuneți eforturi 
susținute mai ales pentru înlătura
rea pericolului unui război nu
clear și menținerea păcii în Eu
ropa.

A menține pacea în Europa — 
care in mai puțin de o jumătate 
de secol a fost focarul celor două 
războaie mondiale — capătă o 
semnificație deosebit de importan
tă pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial și salvgardarea 
păcii în lume.

Dăm o înaltă apreciere străda
niilor iubitoare de pace ale Parti
dului Comunist Român și ale po
porului român și ne manifestăm 
solidaritatea fermă cu lupta dum
neavoastră dreaptă. (Aplauze).

Tovarăși și prieteni, 
Cauza revoluționară a popoarelor 

celor două țări — Coreea și Româ
nia — este strîns legată prin țelul 
comun al construirii socialismului 

. și comunismului, al păcii, ca și prip 
■raporturile de-prietenie și solidari- 
tâțe frățească.

în 'zona Extremului Orient, po
porul coreean apără - cu fermitate 
pacea și poziția socialismului, în 
opoziție cu acțiunile agresive și de 
provocare a unui nou război ale 
imperialismului american, care de
vin tot mai fățișe pe zi. ce trece : 
el desfășoară energic lupta pentru 
construirea socialismului și reuni
ficarea independentă și pașnică a 
țării.

Poporul nostru promovează în 
mod susținut cele trei revoluții — 
ideologică, tehnică și culturală — 
spre a înfăptui programul de con
struire a socialismului și a comu
nismului, program elaborat de cel 
de-al Vl-leâ Congres al Partidului 
Muncii din Coreea, și accelerează 
tot mai mult mișcarea pentru în
făptuirea celor 10 obiective pe ter
men lung, pentru edificarea eco
nomiei socialiste pentru anii *80.

Destinderea stării de gravă în
cordare din Peninsula coreeană și 
înlăturarea pericolului unui nou 
război constituie una dintre pro- 
blemele-cheie ale salvgardării pă
cii in Asia și în lume și o premisă 
esențială pentru realizarea pe cale 
pașnică a reunificării Coreei.

Pentru rezolvarea acestei pro
bleme. partidul nostru și guvernul 
Republicii noastre au formulat o 
nouă propunere radicală cu privire 
la desfășurarea de tratative tripar
titei Ia care să participăm noi, 
S.U.A. și autoritățile sud-coreene. 
Dacă se vor rezolva problemele în
cheierii acordului de pace intre noi 
și S.U.A. șl ale retragerii trupelor 
americane din Coreea de Sud, ca

și problema adoptării unei decla
rații de neagresiune între Nord și 
Sud, prin tratativele tripartite care 
ar urma să aibă loc conform pro
punerii noastre, atunci va fi dimi
nuată starea de încordare în Pe
ninsula coreeană și vor fi create 
condiții favorabile pentru realiza
rea pe cale pașnică a reunificării 
țării noastre.

Propunerea privind tratativele 
tripartite elaborată de partidul și 
guvernul Republicii noastre este 
soluția cea mai realistă și convena
bilă menită să rezolve cu succes 
o serie de probleme imperioase ce 
trebuie să fie soluționate în Pe
ninsula coreeană.

în trecut, Partidul Comunist Ro
mân și guvernul român au spriji
nit în mod activ lupta poporului 
nostru pentru asigurarea păcii în 
Asia șl în Peninsula coreeană și 
pentru realizarea reunificării in
dependente și pașnice a patriei. Și 
de această dată sprijină în mod 
susținut propunerea formulată de 
noi,- de a începe tratative tripartite.

Exprim profunda mea recunoș
tință Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului frate ro
mân pentru solidaritatea fermă pe 
care o manifestă întotdeauna față 
de cauza poporului nostru privind 
reunificarea patriei. (Aplauze).

Coreea și România, ca țări so
cialiste care se află în relații de 
clasă frățești — prin strînsă unire, 
sprijin și colaborare reciprocă în 
înfăptuirea cauzei comune a socia
lismului, comunismului și păcii — 
vor contribui în mod activ la în
tărirea forțelor socialismului și Ia 
apărarea păcii și securității în 
Asia, în Europa și în întreaga 
lume.

în acest loc, animat de sentimen
te de caldă prietenie, doresc să 
toastez :

— Pentru prietenia și solidarita
tea frățească de nezdruncinat din
tre poporul coreean și poporul 
român !

— Pentru Partidul Comunist 
Român și prosperitatea Republicii 
Socialiste România 1

— Pentru unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale 1

— Pentru pacea lumii 1
— în sănătatea stimatului to

varăș Nicolae Ceaușescu !
— în sănătatea tovarășilor din 

conducerea de partid și de stat !
— în sănătatea tuturor tovarăși

lor și prietenilor prezenți aici 1 
(Aplauze prelungite).

Vizită 
protocolară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit, in 
cadrul unei vizite protocolare, cu to
varășul Kim Ir Sen. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrata 
Coreene.

întrevederea dintre cei doi condu
cători de partid și de stat s-a des
fășurat intr-un spirit de cordialitate 
și prietenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă ce caracterizează relațiile 
tradiționale dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, precum și dia
logul româno-coreean la nivel inalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen și-au exprimat 
convingerea că schimburile de pă
reri ce le vor avea in aceste zile 
la București vor duce, ca și con
vorbirile precedente, la convenirea 
de înțelegeri care să dea un nou 
impuls relațiilor româno-coreene. in 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei socialismului," colaborării și 
păcii in lume.

ÎNCEPEREA 

CONVORBIRILOR 

OFICIALE
(Urmare din pag. I)

construcției socialiste in cele două 
tari și au avut un schimb de vederi 
in legătură cu unele aspecte esenția
le ale dezvoltării relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Roma
nia și R.P.D. Coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușesctr a re
levat munca insuflețită ce o desfă
șoară poporul nostru pentru înfăp
tuirea obiectivelor actualului plan 
cincinal, a programului de făurire' a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru a intîmpina cu rîoi 
realizări cea de-a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

La rîndul său, tovarășul Kim jir 
Sen a înfățișat succesele pe care 
poporul coreean le obține in înde
plinirea hotărîrilor celui de-al Vl-lisa 
Congres al Partidului Muncii din 
Coreea, in edificarea socialistă a 
țării.

Analizind stadiul și perspectivele 
relațiilor româno-coreene. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au 
evidențiat, cu satisfacție, faptul că 
aceste raporturi s-au extins și îm
bogățit continuu in ultimii ani, in 
spiritul înțelegerilor convenite de 
cei doi conducători de partid și de 
stat. A fost relevată hotărirea co
mună ca, in strinsă concordanță cu 
relațiile foarte bune existente intre 
cele două partide, să se acționeze 
pentru a ridica și mai mult nivelul 
colaborării economice româno-co
reene, pornindu-se de la posibilită
țile largi de care dispun economiile 
naționale ale celor două țări, de la 
prioritățile programelor lor de dez
voltare economico-socială. în acest 
sens, a fost exprimată dorința de a 
extinde, pe termen lung, cooperarea 
și specializarea in producție, de a 
spori și diversifica schimburile co
merciale. De asemenea, s-a conve
nit intensificarea legăturilor pe tă- 
rimul științei, învățământului și in 
alte sfere de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen au stabilit ca 
membrii celor două delegații să 
examineze, in timpul vizitei, căile 
și modalitățile concrete privind am
plificarea, pe multiple planuri, a 
colaborării și cooperării româno- 
coreene, potrivit orientărilor și În
țelegerilor stabilite la nivel înalt.

S-a considerat că dezvoltarea sus
ținută a relațiilor dintre România șl 
R.P.D. Coreeană, pe temeiul depli
nei egalități, al stimei, respectului și 
avantajului reciproc, este in folosul 
și spre binele ambelor popoare, al 
progresului și prosperității lor. al 
edificării noii orinduiri in cele două 
țări, al cauzei independenței, socia
lismului și păcii.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, ințe- 
legere și stimă reciprocă.
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în spiritul sarcinilor subliniate ÎN TOATE UNITĂȚILE, ÎN TOATE JUDEȚELE

de tovarășul Nicolae Ceaușescu CAMPANIA AGRICOLA DE VARA
Perseverență și înaltă răspundere

pentru creșterea eficienței economice
După cum s-a anunțat, 

două zile ale săptămînii 
varășul Nicolae Ceaușescu a anali
zat la Complexul expozițional din 
Piața Scinteii — cu cadre de condu
cere și specialiști din unele minis
tere economice, centrale industriale, 
institute de cercetări și întreprinderi 
— probleme fundamentale, de strin
gentă actualitate ale economiei noas
tre naționale. Aceste analize ilustrea
ză preocuparea consecventă a secre
tarului general al partidului pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului 
privind accentuarea laturilor calita
tive, de eficiență ale dezvoltării eco
nomice a țării in actualul cincinal.

în cadrul acestor analize pe ra
muri importante ale industriei, apre
ciind rezultatele 
zarea indicatorilor 
ducției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a examinat cu 
deosebită exigen
ță măsurile luate 
pină acum și a 
formulat noi in
dicații și orientări 
de mare 
tanță 
pentru înfăp
tuirea obiective
lor de dezvoltare 
economică inten
sivă a țării, pen
tru creșterea efi
cienței întregii 
activități econo
mice : ridicarea 
continuă a ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, reducerea mai substanțială a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili, spo
rirea mai accentuată a productivității 
muncii, creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime, intensifi
carea recuperării și valorificării ma
terialelor refolosibile.

Cu deosebire se cuvine remarcată 
atenția ce s-a acordat problemelor 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, înnoirii și modernizării 
acestora. în acest cadru a fost evi
dențiată contribuția remarcabilă in 
această privință a Institutului cen
tral de chimie, aflat sub directa con
ducere și îndrumare a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu ; specialiștii din unitățile 
componente ale acestui institut au 
realizat în 1983 peste 1 300 de pro
duse și sortimente chimice, asigurin- 
du-se pe această cale diminuarea 
efortului valutar al țării. Rezultate 
bune in diversificarea și ridicarea 
nivelului calitativ al produselor s-au 
obținut și in sectorul industrializării 
lemnului, în industria ușoară și in 
industria celulozei.

Dind o înaltă apreciere realizărilor 
de pină acum, secretarul general al 
partidului a cerut conducerilor mi
nisterelor, centralelor și întreprinde
rilor să acționeze în continuare, cu 
toată răspunderea, pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, pentru creșterea competitivi
tății lor pe piața externă. Există în 
această privință un program amplu, 
de perspectivă, elaborat pe baza 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care trebuie inde-

impor- 
practică

în ultimele 
trecute, to-

obținute în reali- 
calitativi ai pro-

©

în toate întreprinderileplinit riguros 
și ramurile industriei, aceasta avind 
o deosebită importanță pentru creș
terea ' eficienței economice, pentru 
progresul și prosperitatea societății 
românești.

Un accent important in cadrul ana
lizelor efectuate s-a pus pe reducerea 
pe toate căile a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie elec
trică și combustibili. Evidențiind re
zultatele obținute in industria mobi
lei, in industria chimică și ușoară, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că există încă mari rezerve 
în această privință, care trebuie va
lorificate mai intens. In mod deose
bit este necesar să se acționeze cu 
toată stăruința pentru reducerea mai 
accentuată a greutății țesăturilor și 
tricotajelor, îndeosebi pe seama di
minuării consumurilor specifice de

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR:
Ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor
Reducerea pe toate căile a consumurilor materiale și 
energetice
Sporirea mai accentuată a productivității muncii 
Creșterea gradului de valorificare a materiilor prime 
Intensificarea recuperării și valorificării materialelor re
folosibile

materii prime și materiale, pentru 
reducerea consumului de combustibil 
și energie la fabricarea cimentului, 
celulozei și hîrtiei, pentru reducerea 
normelor de consum la material lem
nos, precum și la instalațiile metalice 
din minele din subteran. Așa cum a 
indicat secretarul general al par
tidului, este nevoie ca in cel mai 
scurt timp să se găsească posi
bilități pentru ca toate produsele sâ 
se încadreze in normele de consum 
stabilite și pentru diminuarea lor 
în continuare, ținindu-se seama de 
rezultatele pe plan mondial.

Cu aceeași exigentă s-a examinat 
modul in care se acționează și mă
surile ce trebuie luate in continua
re, in ramurile industriale analizate, 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii. în acest con
text rețin atenția indicațiile date de 
secretarul general al partidului pen
tru elaborarea unui program de me
canizare completă și eficientă a 
muncii în minele din subteran, pen
tru extinderea polideservirii mașini
lor și introducerea de linii de fabri
cație mecanizate și automatizate in 
industria ușoară, precum și de linii 
automate de producție in întreprin
derile de industrializare a lemnului . 
și de materiale de construcție, aceste. 
instalații complexe urmînd să fie. 
fabricate în țară, intr-un termen cit 
mai scurt. Tot în scopul creșterii 
mai rapide a productivității muncii, 
secretarul general al partidului a 
cerut conducerilor ministerelor și în
treprinderilor să acționeze mai sus
ținut pentru aplicarea de tehnologii 
moderne, de inalt randament, pen
tru introducerea, mai fermă a pro-

gresului tehnic, perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, pen
tru buna pregătire a forței de muncă.

Analizele efectuate au pus in evi
dență, totodată, rezultatele obținute 
in domeniul creșterii gradului de 
valorificare a materiilor prime, re
cuperării și refolosirii unor resurse 
materiale și energetice» Apreciind 
aceste rezultate, secretarul general 
al partidului a indicat să se ia mă
suri pentru intensificarea preocupă
rilor în aceste domenii, pentru ca 
pe această cale să fie fabricate, din 
aceeași cantitate de materii prime, 
mai multe produse, de bună calita
te, să se asigure reintroducerea în 
circuitul productiv a unui volum cit 
mai mare de resurse materiale și 
energetice refolosibile. Acestea sint 
sarcini de deosebită importantă pen
tru ridicarea eficientei economice, 

pentru buna des
fășurare a activi
tății. productive 
în acest an și in 
anii următori.

De bună seamă, 
indicațiile ’ și o- 
rientarile formu
late de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul aces
tor analize au o 
valabilitate gene
rală și, de aceea, 
traducerea lor in 
viață trebuie să 
stea în centrul 
preocupărilor or
ganelor și organi
zațiilor de partid, 

organelor de conducere colectivă 
din ministere, centrale șl între
prinderi, oamenilor muncii din toa
te unitățile și ramurile economiei 
naționale. Cu toții, oamenii muncii 
din țara noastră sint profund inte
resați — in calitate de proprietari, 
producători și beneficiari — să asi
gure creșterea susținută, pe toate 
căile, a eficienței economice in toa
te sectoarele de activitate și, cu 
deosebire, in domeniul producției 
materiale. In actuala etapă de dez
voltare intensivă a economiei națio
nale, cînd factorii calitativi ău do- 
bindit un rol preponderent in an
samblul acestui proces, sporirea mai 
accentuată a eficienței economice 
constituie o condiție vitală, esenția
lă pentru creșterea mai rapidă a 
venitului național și a avuției socie
tății noastre, pentru progresul eco
nomic necontenit al patriei și aoli- 
carea neabătută a măsurilor stabi
lite de conducerea partidului in ve
derea ridicării bunăstării întregului 
popor.

Cu conștiința și convingerea că 
realizările obținute in acest dome
niu stau la temelia progresului con
tinuu al economiei noastre naționale 
și ridicării nivelului de traj. al între
gului popor, să dăm zi de zi, in „uni- 

'. tățile in care lucrăm, tot ceea ce 
avem mai bun ca putere de muncă, 
inițiativă și spirit gospodăresc pen
tru a face din perioada premergă
toare marii sărbători de la 23 Au
gust și Congresului al XIII-lea al 
partidului o perioadă a rezultatelor 
superioare in creșterea și moderni
zarea producției, in sporirea eficien
tei întregii activități economice.

Cum se poate ocroti
o mare pădure de stejar

Plăcile și ramele de 
la instalația de filtra
re a coloranților s-au 
executat. incă de la 
începutul fabricației 
de coloranfi. din lemn 
de stejar de cea mai 
bună calitate. Lemn 
fără noduri și crăpă
turi. în ciuda rezis
tentei lor ridicate, lu- 
crind intr-un mediu 
puternic coroziv. plă- 

i cile și ramele de 
lemn rezistă în me
die doar trei luni. în 
felul acesta numai în
treprinderea ' ..Colo
ram" Codlea consumă 
anual o întreagă... 
pădure de stejar, 
lemn care ar putea fi 
valorificat mult mai 
eficient. Acest fapt, 
ca și greutățile întim- 
pinate in aprovizio
narea cu lemnul ne
cesar. precum și chel
tuielile materiale ri
dicate au determinat 
pe cițiva specialiști din 
întreprindere — ingi
nerii .Ioan Ilea. Dorin 
Gagionea și maistrul 
Alexandru Gărduș — 
să caute un alt ma
terial pentru confec
ționarea plăcilor și a 
ramelor respective. 
Cu ani în urmă. în
treprinderea procu
rase o garnitură de 
plăci și rame din ma
terial plastic. care 
după ani de exploa
tare nu dădeau sem
ne de uzură.

Cu o astfel de placă, 
doi oameni din între
prindere s-au prezen
tat la cîteva unități 

'de profil.
tîndu-le 
„Așa ceva, 
si nici 
tară nu vă 
xecuta" — 
puns hotărît 
rul uneia 
importantele 
care dispunea 
laie corespunzătoare 
in acest sens. Dar cei 
trei specialiști nu au 
dezarmat. Și-au sufle
cat minecile , si au 
trecut să execute ei, 
in întreprinderea lor. 
cîteva asemenea plăci, 
în condiții cu totul 
improprii. Numai pen
tru a demonstra că a- 
semenea piese se pot 
executa si in tară. 
Este adevărat, nu e- 
rau ele perfecte, dar 

^faptul în sine venea

solici- 
colaborarea. 

nici noi 
altcineva din 

poate e- 
le-a răs- 

directo- 
dintre 
unități 

de uti-

temeinic organizată, bine desfășurată
Combinele au intrat în lanurile

de orz

La prășitul porumbului trebuie 
concentrate mai multe forțe

să confirme că ele 
pot fi realizate m 
tară. Cu un astfel de 
prototip, cei trei spe
cialiști au inceput să 
bată din nou la por
țile unor întreprin
deri și cooperative 
specializate in prelu
crări de mase plastice.

Din nou același re
fuz...

— Nici unul dintre 
cei la care am ape
lat. de obicei direc
tori sau . ingineri șefi 
de întreprinderi.' ne-a 
relatat ing. D. Gagio- 
nea, nu a manifestat 
interes față de asimi
larea unor asemenea 
plăci și rame.

O idee și 
valoarea ei

Ce eficientă va a- 
vea asigurarea tutu
ror acestor garnituri ? 
în primul rind, evi
tarea tăierii a cel pu
țin 100 de hectare pă
dure de stejar pentru 
necesitățile întreprin
derii din Codlea, lem
nul de stejar pu
țind fi valorificat mai 
eficient, spre exemplu, 
pentru fabricarea mo
bilei stil. în felul a- 
cesta. numai prin va
lorificarea 
de stejar 
tr-un an 
rom" se poate realiza 
o producție de mobilă 
in valoare de 90 mili
oane lei pe an, față de 
numai 5 milioane lei, 
cit se obțin prin fa- 

plăcilor și 
din lemn.

lemnului 
folosit în
de „Colo-,

Singurii care s-au 
dovedit receptivi la 
solicitarea celor din 
Codlea au fost’chi
miștii din Orașul Vic
toria, care tocmai a- 
tunci înjghebau un a- 
telier de prelucrare a 
maselor plastice, do
tat cu utilaje modes
te, provenite din ca
sări sau executate 
prin autoutilare. De
sigur, nu a fost ușor 
pentru chimiștii de 
aici să asigure. în 
condițiile lor. tehno
logia cerută de reali
zarea acestor plăci și 
rame de mare difi
cultate tehnică. Dar 
s-au zbătut să procu
re utilajele și mate
rialele necesare, apoi 
să pună la punct teh
nologia. Prin efortu
rile depuse, inginerii 
Valeriu Bianu și loan 
Neagoe. împreună cu 
micul lor colectiv de 
prelucrare a maselor 
plastice, au făcut do
vada unui înalt spi
rit de răspundere, a 
unei admirabile dă
ruiri în muncă.

în ciuda dificultăți
lor întimpinate. ei au 
reușit să livreze pină 
acum întreprinderii 
din Codlea șase gar
nituri de plăci și 
rame (420 bucăți). Dar 
acesta este considerat 
doar un inceput. Căci 
„Colorom" are nevoie 
de 75 de garnituri.

bricarea 
ramelor 
Dacă înmulțim aces
te cifre cu 15 — nu
mărul anilor cit pot 
rezista plăcile și ra
mele din polietilenă, 
față de numai trei 
luni. cit durează 
„viața" plăcilor din 
stejar înțelegem și mai 
bine înalta eficiență 
pe care o are această 
valoroasă realizare.

Dar in situația în
treprinderii „Colorom" 
se găsesc și alte în
treprinderi din indus
tria chimică, alimen
tară etc.
și in aceste unități a 
plăcilor și 
din lemn de stejar cu 
plăci și rame din 
polietilenă ar însem
na, la scara întregii 
țări. evitarea tăierii, 
în acest scop, a mii 
de hectare de pădure 
de stejar.

Chimiștii din Cod
lea și Orașul Victoria 
au deschis 
spre realizarea 
tui 
acum 
rului 
mice 
posibilitățile și să a- 

.sigure condiții pentru 
fabricarea pe scară 
largă de plăci și rame 
din polietilenă, astfel 
ca avantajele acestei 
prețioase realizări să 
fie pe deplin valo
rificate.

Nicolae 
MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii"

înlocuirea

ramelor

drumul 
.. aces- 

obiectiv. Este 
rindul Ministe- 
Industriei Chi- 
să examineze

în zona sudică a județului Giur
giu, combinele au intrat în lanurile 
de orz. Boabele aurii se revarsă 
șuvoi in buncăre, iar de aici, cu aju
torul mijloacelor de transport, sint 
duse la bazele de recepție. Așadar, 
a fost declanșată una din cele mai 
importante campanii agricole, cea de 
stringere a cerealelor păioase. în 
vederea bunei desfășurări a lucrări
lor au fost făcute pregătiri intense, 
incepind cu repararea utilajelor și 
terminind cu instruirea mecanizato
rilor. Există condiții ca întreaga pro
ducție de orz și griu să ajungă re
pede din lanuri în magazii, evitîn- 
du-se orice fel de risipă.

La numai cîteva zile după vi
zita de lucru a secretarului 
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în unități agricole din 
județul Giurgiu, mecanizatorii, coo
peratorii și ceilalți oameni ai muncii 
au trecut Ia fapte, răspupzînd îndem
nurilor mobilizatoare ce le-au fost 
adresate de con
ducătorul parti
dului și statului. 
Au fost identifi
cate lanurile mai 
coapte, stabilin- 
du-se cu exactitate momentul cînd 
mecanizatorii să intre cu 
nele. Totul a fost astfel pregătit 
și organizat incit actuala campa
nie de recoltare a cerealelor pă
ioase să fie cit 
această vară, in județul Giurgiu 
urmează să fie strinsă recolta de ce
reale păioase de pe o suprafață de 
106 000 hectare, din care 31 640 hec
tare cu orz și orzoaica. Pe terenurile 
eliberate urmează să se însămînțeze 
aproape 78 000 ha cu porumb pentru 
boabe, legume, fasole, sfeclă de za
hăr, soia, floarea-soarelui și furaje. 
S-a trecut la înfăptuirea unui pro
gram cuprinzător de acțiune pentru 
îndeplinirea căruia comitetul jude
țean de partid a întreprins măsuri 
operative de ordin organizatoric și 
politic.

Mecanizatorii și cooperatorii din 
consiliul agroindustrial Vedea au 
fost primii din județul Giurgiu care 
au inceput secerișul orzului. împreu
nă cu președintele consiliului agro
industrial. Nicolae Răduță, și cu pri
marul comunei Vedea, Gheorghe 
Mihalcea, urmărim la fața locului 
desfășurarea recoltării. Combinele au 
intrat ieri in lanuri la ora 7 dimi
neața. iar cuplurile de remorci au 
transportat primele cantități de orz 
direct la baza de recepție. La coo
perativa agricolă din satul Mălu, pe 
cele 275 hectare cu orz au fost con
centrate 20 de combine. Pină seara 
a și..,fost strinsă recolta de pe 120 
hectare, ceea ce oferă garanția că 
orzul va fi recoltat chiar in. mai pu
țin de patru zile. Merită consemnat 
și faptul că recolta este bună. Tot
odată, pentru insămînțarea intr-un 
timp cit mai scurt a culturilor suc
cesive, aici munca este organizată 
in flux continuu ; după combine ur
mează imediat presele de balotat 
paie, iar cu ajutorul celor 10 atelaje

ge-

GIURGIU

combi-

mai scurtă. In

baloții sînt transportați și depozitați 
in baza furajeră.

La cooperativa agricolă din Vedea 
suprafața de orz bună de recoltat 
este de 410 hectare. Și aici totul de
curge după un plan de măsuri care 
a fost dezbătut, pină în cele mai 
mici amănunte, în cadrul organiza
ției de partid și al consiliului de 
conducere al cooperativei. Pe lingă 
cele 12 combine ale secției de me
canizare, aici au sosit in ajutor alte 
11 de la întreprinderea agricolă de 
stat Vedea și opt de la stațiunea 
pentru mecanizarea agriculturii, Cio- 
rogirla, unitate situată in nordul ju
dețului, unde păioasele se coc mai 
tîrziu. în cursul zilei de duminică, 
17 iunie, a fost strinsă recolta de pe 
100 hectare, iar ieri, luni, de pe alte 
120 hectare. „Munca este organizată 
mai temeinic față de anii precedenți 
— ne spune primarul comunei. Și 
recolta se anunță bună. De aceea, 
facem totul pentru a o stringe în 

timp scurt, spre a 
evita orice pier
deri". La bascula 
cooperativei, vice
președintele uni
tății, Victor Cle- 
fiecare transport 

~ 17
janu, constată la 
că umiditatea boabelor este de 15- 
la sută. Prin urmare, .nu mai este ne
voie de alte operații pentru uscarea 
orzului. Și aici munca este organi
zată in flux neîntrerupt, pentru ca 
terenurile de pe care se stringe re
colta să fie repede eliberate și în- 
sămințate cu culturi succesive.

Ieri s-a muncit intens și in lanu
rile cooperativei agricole din Gău- 
jani. După cum s-a lucrat in cursul 
zilei de luni, există certitudinea că 
recolta de orz va fi strinsă in mai 
puțin de patru zile.

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Vedea este de recoltat 
orzul de pe 2 430 hectare, iar griul 
— de pe 4 785 hectare. Pentru a se 
evita orice pierderi.de boabe in tim
pul secerișului, munca' a fost orga
nizată in toate unitățile în așa fel 
incit mecanizatorii să lucreze din 
plin din zori și pină seara. De bună 
seamă, interesează nu numai recol
ta care se stringe acum și care tre
buie să ajungă cit mai repede in 
magazii, ci și cea care urmează să 
fie obținută la culturile succesive, 
întrucit aceste culturi vor ocupa 
aproape 6 000 hectare, imediat după 
seceriș, terenul este eliberat de paie, 
pregătit corespunzător și însămințat.

Așa cum s-au angajat în fața 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul recentei sale vizite de lucru in 
unități agricole din județ, mecaniza
torii, cooperatorii, specialiștii, cei
lalți oameni ai muncii din agricultu
ra județului Giurgiu sînt hoiărîți să 
facă totul pentru a încheia secerișul 
orzului in patru zile, iar al griului 
în opt zile bune de lucru și, in ace
lași timp, să pună baze bune recol
tei la culturile succesive.

Petre CR1STEA
corespondentul „Scinteii"

doua
Pină

în județul Prahova, prașila a 
la porumb este mult intîrziată. 
la data de 17 iunie această impor
tantă lucrare se realizase numai pe 
7 387 hectare, ceea ce reprezintă doar 
24 la sută din suprafața cultivată. în 
acest timp, în județele vecine — 
Dîmbovița și Buzău — precum și în 
sectorul agricol Ilfov, cu aproxima
tiv aceleași condiții, prășitul porum
bului este mult mai avansat. Cum 
se explică această situație ? Iată 
citeva constatări in acest sens făcute 
cu prilejul unui raid-anchetă între
prins zilele trecute în m.ai multe uni
tăți agricole din județul Prahova.

Există multe exemple bune care 
dovedesc că acolo unde se lucrează 
bine organizat, folosindu-se din plin 
timpul bun de lucru, prășitul,avan
sează rapid. Este pilduitor modul în 
care s-au mobilizat oamenii, bunăoară, 
în cooperativa agricolă Colceag. Am 
găsit aici, pe’cîmp,. organizați pe echi
pe, circa 600 de oameni. Munceau cu 
hărnicie și răs
pundere. „Așa se 
și explică — arăta 
președintele uni
tății, 
Marcel 
flat la 
hectare 
aproape 
procedat in alt fel. . Din inițiativa 
președintelui cooperativei, tovarășul 
Costică Mișcă, o vreme au încetat 
celelalte activități și toată forța 
de muncă a unității — n-au 
lipsit nici contabilii, nici specialiștii 
și nici normatorii — a trecut la pră
șitul porumbului aflat in pericol de 
îmburuienare. în scurt timp, pe toată 
suprafața de 660 hectare s-a exe
cutat prășitul manual, realizîndu-se 
lucrări de foarte bună calitate. Să 
mai dăm un exemplu. Și la C.A.P. 
Urlați, printr-o mobilizare puternică 
a cetățenilor, acțiune la care a con
tribuit și consiliul popular, au venit 
la lucru sute de locuitori ai orașu
lui, prășindu-se asffiel in scurt timp 
suprafața cultivată cu porumb. Aici 
a bătut grindina și a fost nevoie să 
se acționeze imediat pentru salvarea 
culturilor afectate. Mai mult de 60 
hectare cu porumb au fost din nou 
fertilizate, făcindu-se și lucrările de 
întreținere necesare. „Avem convin
gerea că acționind așa, adică re
pede, vom salva producțiile de pe 
aceste tarlale vitregite" —’ne spune 
președintele cooperativei. Nicolae 
Lazăr.

Cu atit mai nedorite apar acele 
situații care se află la polul opus 
hărniciei și responsabilității cu care 
se acționează în cele mai multe uni
tăți agricole din județ. Cooperativa 
agricolă Dumbrăvești. Pe data de 
17 iunie, inginerii! Dan Bălănescu, 
de la direcția agricolă județeană, 
ne-a relatat cîteva aspecte privind 
desfășurarea 
cooperativă agricolă. „Am găsit in 
această unitate întinse suprafețe im- 
buruienate complet. Oameni 
destui in comună, dar nu 
bilizați

I

primarul, dă din umeri. Și ca el. șl 
ceilalți factori de răspundere din 
cooperativă. Evident, am luat mă
suri pe loc. Participarea la muncă 
s-a îmbunătățit și s-a terminat pri
ma prașilă. Ar trebui ca și nave
tiștii să participe acum la prășit că 
este mult de lucru. Sint sute de hec
tare cu porumb unde prașila a doua 
nu a început".

Și la C.A.P. Gorgota lucrările de 
întreținere a culturilor sint mult 
intîrziate. Pină pe 17 iunie prașila 
a doua la porumb se realizase numai 
pe 100 hectare. Dar cum să meargă 
treaba bine, cînd inginerul-șef Au
rel Stoicescu, șefii de fermă Vasile 
Costea și Vasile Postelnicii își per
mit să vină la lucru mult mai tir- 
ziu decît cooperatorii ? Ba mai mult, 
unii nu vin deloc, cum este cazul 
lui Vasile Postelnicu, care a lipsit 
de la lucru două 
asemenea situații

PRAHOVA
inginerul •------------------------
Gutu, a-
fața locului — că din 700 
cu porumb au fost prășite 
toate". Lit C.A.P. Bucov s-a

activității în această

Ia muncă. Nicolae

sînt 
sint mo- 
Gogoașe.

La cooperativa agricolă Vedea, județul Giurgiu, a început secerișul orzului. Din combine, recolta este încărcată in remorcile tractoarelor care o transportă 
la baza de recepție , Foto : SANDU CRISTIAN
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NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
Urmărind modul cum se aplică 

tehnologiile moderne de extracție 
■ și foraj în unele trusturi sau sche

le petroliere din țară, „Scînteia" 
din 5 aprilie 1984 pleda pentru 
generalizarea citorva soluții eficien
te și de mare randament, menite 
să conducă la creșterea producției 
de țiței și la diminuarea costurilor 
de extracție. Cea mai mare parte 
a acestor tehnologii au fost elabo
rate și experimentate de către In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru petrol și gaze din Cîmpina 
— unitate fruntașă in întrecerea 
socialistă pe anul 1983. Așa cum 
se preciza, numărul tehnologiilor, 
cu efecte economice deosebit de 
favorabile în industria petrolieră, 
este mult mai mare, ele trebuind 
a fi. însă aplicate și generalizate, 
în cele ce urmează vom prezenta 
cîteva din realizările de „ultimă 
oră" ale cercetătorilor din Cimpi- 
na. realizări ce se înscriu in do
meniul extracției petroliere printre 
cele mai moderne pe plan mondial.

fecționată. A fost studiată o mare 
diversitate de procedee și dispo
zitive care să diminueze consumul 
mare de energie — necesar creării 
și injectării în zăcămînt a unor 
presiuni de ordinul sutelor de at
mosfere — reclamat de această teh
nologie. în prezent, se apreciază că 
realizările cele mai recente pe 
plan mondial au găsit rezolvarea

cercetărilor specialiștilor din Cim- 
pina. în același timp, cu produ
cerea dispozitivului amintit mai 
înainte s-a realizat o remarcabilă 
modernizare a extracției țițeiului 
prin tehnologia gaz-liftului ce con
duce la un mare salt calitativ al 
metodei. Este vorba de conceperea 
unui procedeu nou de introducere 
în sondă a supapelor cu burduf

Soluții tehnologice de mare randament 
pentru creșterea producției de țiței

zile. „Evident, in 
vom lua măsuri 

disciplinare — ne 
spune inginerul 
Nicolae Cimpoie- 
ru, director ad
junct al direcției 
agricole județene, 

cu organele locale,Și aici, împreună 
vom căuta să îndreptăm lucrurile, 
să avem un număr mare de oameni 
la prășit". Și in alte cooperative 
agricole, cum sînt Băltești. Surani, 
Boldești-Grădiștea, Fulga si Rifov, 
lucrările sint rămase în urmă da
torită slabei participări la muncă. 
Trebuie să arătăm că. în ziua rai
dului. de la ora 9,30 și pină după- 
amiază, la ora 17,00, n-am întilnit 
nici măcar un specialist pe cîmp în 
unitățile agricole pe unde am trecut. 
Concluzia se impune de la sine.

Comandamentul județean a anali
zat cauzele rămînerilor în urmă la 
prășit și a stabilit, recent, un pro
gram de acțiuni imediate. In co
munele cel mai mult rămase în urmă 
au fost trimiși specialiștii de Ia di
recția agricolă județeană și lucrătorii 
de la consiliul popular județean 
pentru -a sprijini primăriile să mo
bilizeze operativ pe toți locuitorii la 
întreținerea culturilor. S-au fixat 
programe precise de funcționare a 
unităților comerciale din comune, 
numai după ce se înserează. De 
asemenea, s-a hotărît ca toti nave
tiștii care lucrează în unitățile indus
triale din județ să participe la prășit, 
împreună cu toți membrii familiei. 
Facem aici o paranteză, spre a nota 
in acest sens un fapt demn de laudă. 
La ferma Corlătești a C.A.P. Ber- 
ceni am întilnit zeci de muncitori de : 
la întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești care lucrau de zor si foarte 
conștiincios la prășitul porumbului, 
prezenta lor in cîmp fiind de mare 
ajutor unității. în acest mod ar tre
bui să se procedeze în toate locali
tățile din județ.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit ca zilnic să se 
prășească cel puțin 5 000 hectare, 
astfel îneît in cel mai 
timp și în Prahova să se 
mine prașila a doua la porumb, 
tru aceasta este nevoie însă 
acțiune conjugată. în care primări
ile să aibă un rol mult mai mare in 
mobilizarea tuturor locuitorilor de 
la sate la lucru, iar în cooperativele 
agricole să se întroneze ordine și 
disciplină. Peste tot munca trebuie 
să fie bine organizată, iar specia
liștii și cadrele de conducere din 
unități să se afle permanent pe 
cîmp.

scurt 
ter- 

Pen- 
de o

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii"

Dispozitiv pentru 
pornirea 

acumulator

a

a tractoarelor

Procedeul de scoatere a țițeiului 
din zăcămînt. după ce acesta și-a 
epuizat energia naturală, prin teh
nologia gaz-liftului, nu este nouă. 
Ea se aplică. în paralel cu pom
pajul de adîncime, la noi și în alte 
părți ale lumii, de mai bine de 
trei decenii. în acest interval me- 
toda a fost însă modernizată și per-

acestui deziderat prin utilizarea 
supapelor cu burduf metalic.

în țara noastră, circa 14 la sută 
din sonde funcționează prin teh
nologia de extracție a gaz-liftului 
și la aproape un sfert din ele sint 
prevăzute dispozitive cu supape cu 
burduf metalic, este adevărat, im
portate. începînd din anul trecut, 
ca urmare a cercetărilor efectuate 
la institutul din Cîmpina. prin 
cooperarea cu Fabrica de proiectare 
și prototipuri Ploiești, dispozitivele 
se produc în țară. Dar, așa cum 
a ținut să precizeze directorul in
stitutului. ing. Gh. Aldea, nu doar 
in reducerea unui import aprecia
bil, dealtfel (el reprezentînd citeva 
milioane de dolari), se află esența

metalic, fără a mai necesita scoa
terea țevilor prin care se extrage 
petrolul. Este cea mai modernă 
tehnologie folosită pe plan mondial 
in sondele ce se exploatează prin 
procedeul gaz-liftului.

„Eficiența economică a utilizării 
supapelor cu burduf metalic re
cuperabil, precizează dr, ing. Vasile 
Truică, șeful laboratorului de cer
cetări, care a realizat această teh
nologie, constă, în principal, în 
creșterea coeficientului de exploa
tare a sondelor de la 90 la 98 la sută. 
Aceasta înseamnă anual, pentru 
fiecare sondă, un plus de țiței de 
circa 300—500 tone. înmulțiți cu 
1 000, ceea ce reprezintă doar o 
parte din numărul sondelor la care

s-ar xputea aplica procedeul, și 
veți vedea rezultatul 1 De aseme
nea, procedeul conduce la impor
tante economii de energie și ma
teriale, ceea ce implică o diminua
re a costurilor de extracție pe tona 
de țiței".

Așadar, în domeniul cercetării 
petroliere există rezultate valoroa
se, tehnici și tehnologii care se si
tuează deseori printre cele mai 
bune din lume. Citeva dintre aces
tea au fost prezentate. Așa cum 
aprecia directorul institutului de 
cercetări din Cîmpina, in anul 1983, 
prin aplicarea metodelor de stimu
lare a sondelor și a tehnicilor și 
tehnologiilor moderne de extracție, 
elaborate de către specialiștii din 
cercetare, sporul de producție se ri
dică la circa 700 000 tone țiței. Po
sibilitățile sint însă și mai mari, iar 
pentru aceasta generalizarea cerce
tărilor este condiția esențială. Pen
tru aceasta se impune de la sine 
necesitatea cooperării tuturor sec
toarelor economiei pentru ca în 
acest domeniu vital pentru dezvol
tarea bazei energetice a țării dru
mul de la cercetare la producție să 
se desfășoare în minimum de timp. 
Pentru că aici cîștigul de timp în
seamnă practic un cîștig de pro
ducție, concretizat în zeci și sute de 
mii de tone de petrol.

Intr-o zi din luna august a anului 
1983, in cabinetul tehnic al S.M.A. 
Moinești, județul Bacău, patru băr
bați discutau cu aprindere in fața 
unor planșe și a unor piese din com
ponența unui dispozitiv. Trei erau 
specialiști din unitate, iar cel de-al 
patrulea — mecanizatorul Anton 
Aron, care lucrează de 36 de ani pe 
toate tipurile de mașini agricole. 
Tema discuției era pornirea fără ba
terie de acumulator a tractorului 
U-650. Ideea lui „nea Aron", așa ii 
spunem toți acestui priceput meșter, 

. a prins viață. După mai puțin de 
trei luni, în fața atelierului mecanic, 
in prezența a zeci de mecanizatori, 
tehnicieni și ingineri, a fost pornit 
motorul unui tractor pe care s-a 
montat dispozitivul conceput de el. 
El este acționat cu ajutorul aerului 
comprimat provenit din butelia exis
tentă și montată pe toate tractoa
rele de acest tip.

Vreau să arăt că ideea lui Anton 
Aron este ingenioasă și simplă, iar 
aplicarea ei — economică. Cu aju
torul unei tije, mecanizatorul declan
șează din cabină o supapă care per
mite aerului să pună in mișcare o 
turbină. Aceasta, la rîndu-i, acțio
nează motorul, care pornește instan
taneu. Pentru pornire este necesar • 
ca in butelie șă fie o presiune de 
minimum trei atmosfere. De mențio
nat că presiunea, care se reduce in 
urma pornirii motorului, se ridică 
din nou in timpul funcționării la 
valoarea inițială. La realizarea aces
tui dispozitiv, care de mai bine de 
șase luni funcționează ireproșabil pe 
tractorul pe care a fost montat, au 
contribuit și inginerii Vasile Diaco- 
nu, Petrică Popa și Achile Palamas 
de la S.M.A. Moinești, care l-au 
sprijinit în permanență pe mecani
zator. Pentru această realizare tehni
că, lui Anton Aron i s-a conferit 
diploma de laureat al Festivalului 
național „Cintarea României", în faza 
județeană. Acum se așteaptă ca dis
pozitivul respectiv să fie omologat 
în vederea extinderii lui la pornirea 
tractoarelor.

Vlaicu RADU Gheorțjhe MANEA
economist, S.M.A Moinești, 
județul Bacău

pierderi.de
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU I 
a primit pe ministrul comunicațiilor din Israel

Plecarea delegației Partidului Comunist Japonez, 
condusă de Tetsuzo Fuwa,

Republicii 
tovarășul 

primit, luni, 
ministrul

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, a 
Mordechai Zippori, 
municațiilor din Israel,

Socia-
Nicolae 

pe 
co

municațiilor din Israel, care efec
tuează o vizită in țara noastră.

Oaspetele a exprimat vii mulțumiri 
pentru întrevederea acordată și 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu călduroase salutări și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire din partea primului ministru 
Yitzhak Shamir.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat primului mi
nistru israelian un cald salut și cele
mai bune urări.

In timpul convorbirii au fost abor
date probleme ale dezvoltării relații
lor bilaterale, precum și unele aspec
te ale vieții internaționale actuale și, 
îndeosebi, cu privire la realizarea

rÎN ÎNTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST}

REMARCABILE REALIZĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe cinci luni ale anului
Colectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transpor

turi. din agricultură și din celelalte sectoare de activitate întimpină cele 
două mari evenimente politice — a lO-a aniversare a victoriei revoluției 
sociale și naționale, antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944 
si Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român — cu importante 
realizări in îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1984.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele cinci luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii 
mai *).  pe primele locuri se situează :

© Scopul și mijloacele : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Competiția: GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 21. VIITORUL (11 48 03) 
- 17,30: 19,45.
• Secretul lui Bachus : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© întoarcerea Vlașinllor : LIRA
(31 71 71) — 15,30: 18.15: 20.30. TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
O Zică ce vor zice : GRADINA LIRA 
(31 71 71) - 20,45.
© Acțiunea Zuzuc : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
S Șapte băieți și o ștrengăriță : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30: 17,30;
19.30, PACEA (60 30 85) ~ 15,30; 17,30;
19.30.
® Prea cald pentru luna mai : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15: 17,15: 19,30.
© Lișca : VIITORUL (11 48 03) —
13,30; 15,30.

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Comanești, județul Bacău, cu 944,4 
puncte.

principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la 
producția fizică, 7,2 la sută la pro
ducția netă, 7,4 la sută la produc- 
ția-marfă vindută și incasată, 16,5 
la sută la volumul de pregătiri 
miniere. 45 la sută la volumul de 
deschideri miniere ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 10.1 la 
sută, iar cele materiale cu 6,4 la 
sută.

Locul II : Mina Filipeștii de Pă
dure, județul Prahova, cu 820,5 
puncte.

Locul III : întreprinderea mi
nieră Livezeni, județul Hunedoara, 
cu 794,8 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea elcctro- 

centrale Porțile de Fier cu 442 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
"• fost depășiți cu : 8,4 la sută la 

producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la gra
ficul de putere la dispoziția sis
temului energetic național ; unita
tea s-a încadrat in sarcinile' de 
plan privind productivitatea mun
cii ; consumul tehnologic pentru 
producerea energiei electrice a fost 
mai mic decit cel normat cu 3 la 
sută, iar cheltuielile au fost, de 
asemenea, mai mici decit cele pre
văzute în buget cu 10,8 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș cu 371,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Rimnicu Vilcea cu 
258,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA 
— SUBRAMURA METALURGIEI 

FEROASE
Locul I : întreprinderea „Oțel- 

incx" — Tirgoviște cu 522,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 3,8 la sută la 
producția fizică. 4 )a sută la pro- 
ducția-marfă vindută și incasată, 
4,6 la sută la productivitatea mun
cii, 3,7 la sută la beneficii ; con
sumurile de materii prime și mate
riale au fost mai mici decit cele 
normate cu 6 la sută, iăr cele de 
energie electrică și combustibili cu 
17,5 la sută.

Locul II : Combinatul metalur
gic Tulcea cu 506 puncte.

Locul III : întreprinderea lami
norul de tablă Galați cu 474,3 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE.

CHIMIE.
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivița roșie" — București 
cu 699,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,1 la sută la pro
ducția netă, 1.7 la sută la produc
ția fizică. 1,6 la sută la produCția- 
marfă vindută și incasată ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port și la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decit cele normate 
cu 18.3 Ia sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 11,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de pie
se turnate Cimoina, județul Praho
va. cu, 695,1 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București, cu 
672,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

$1 PETROCHIMIE
Locul I : Combinatul petrochimic 

Pitești, cu 665,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 14,5 la sută la
producția netă și Ia productivitatea 
muncii, 2,2 la sută la producția fi
zică, 6,3 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la ex
port ; cheltuielile materiale la I 000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 2.1 Ia 
sută. i->r cele totale cu 0,3 la sută.

») Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii. costurile de producție șl be
neficiile sint calculați pe patru 

. luni.

vremea
Institutul <le meteorologie și hidro'o- 

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 19 iunie, ora 21 — 22 iunie. 

unei păci trainice și juste în Orien
tul Mijlociu.

Ministrul israelian a apreciat apor
tul și eforturile României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea politică a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, la instaurarea unei 
păci juste și durabile in această zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej poziția 
constantă a țării noastre privind căile 
și mijloacele de soluționare pașnică, 
prin tratative, a situației din Orientul 
Mijlociu, subliniind că o pace echita
bilă și de durată in această zonă im
pune retragerea Israelului din terito
rii arabe ocupate in 1967, rezol
varea problemei poporului palesti
nian, prin recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare — inclusiv la 
crearea unui stat palestinian inde

Locul II : Combinatul petrochi
mic Brazi, județul Prahova, cu 
336,2 puncte.

Locul III : întreprinderea Rafi
năria Brașov, cu 287 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rm. 
Vilcea, cu 813,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,2 la sută la pro
ducția fizică, 3,8 la sută la produc
ția netă, 2,8 la sută la producția- 
marfă vindută și incasată ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
productivitatea muncii și la bene
ficii ; consumurile de energie elec
trică și combustibili au fost mai 
mici decit cele normate cu 5,3 la 
sută.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Su
ceava, cu 593,2 puncte.

Locul III : Unitatea forestieră de 
exploatare și transport Craiova, cu 
478,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 548,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,4 la sută la pro

ducția fizică, 0,8 la sută la produc
ția netă. 15,3 la sută la export. 1,3 
la sută la beneficii. 5,7 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost mai mici decit 
cele normate cu 2 la sută, iar cele 
de materii prime și materiale cu 
0,5 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" — Cisnădie, județul Si
biu, cu 522,8 puncte.

Locul III : întreprinderea filatura 
de bumbac Cimpulung Moldove
nesc, județul Suceava, cu 484,4 
puncte.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT. 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de tno- 

rărit și panificație Covasna cu 672 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost deDășiti cu ; 12 la sută la pro
ducția fizică. 5,8 la sută la produc
ția netă. 2,7 la sută la producția- 
marfă vindută si încasată. 6.5 la 
sută la productivitatea muncii. 11.6 
la sută la livrări la fondul pieței : 
consumurile de energie electrică si 
combustibili au fost mai mici decit 
cele normate cu 4.5 la sută, iar cele 
de materii prime si materiale cu 
0.7 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit si panificație Dolj cu 612,4 
puncte.

Locul III : întreorinderea de mo- 
rărit. panificație si produse făinoa
se București cu 542.7 puncte.
ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL MIXT 
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", județul Giurgiu, 
cu 963,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12 la sută la pro
ducția de carne. 5.1 la sută la efec
tivele de taurine Ia sfîrșitul perioa
dei si cu 13 la sută la cel de por
cine. 11.5 la sută la livrări de 
carne Ia fondul de stat : depășiri 
de olan au mai fost obținute la 
producția si la livrările de lapte de 
vacă, precum si la beneficii ; chel
tuielile la 1 000 Iei producție-marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Preimer. județul Brașov, cu 
686 puncte.

Locul III : întreprinderea agricolă 
de stat Tg. Frumos, județul Iași, cu 
636 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I ; Inspectoratul silvic ju
dețean Vrancea cu 883,7 puncte.

ora 21. In țară : Vremea va £1 în ge
neral frumoasă. cu cerul variabil. 
Izolat, In cursul după-amiezelor. vor 
cădea averse de ploaie. însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila Intre 6 și 16 grade, 
iar cele maxime intre 18 și 28 de 

pendent — asigurarea integrității și 
securității tuturor statelor din re
giune.

în acest cadru, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
convocării unei conferințe internațio
nale pentru Orientul Mijlociu, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
O.E.P., precum și U.R.S.S. și S.U.A.
S-a apreciat că singura cale pentru 

instaurarea unei păci durabile in 
Orientul Mijlociu o constituie anga
jarea de negocieri in vederea rezol
vării conflictului din zonă, aceasta 
servind tuturor popoarelor din regi
une, cauzei păoii și înțelegerii inter
naționale.

La primire a fost de față Zvi 
Brosh, ambasadorul Israelului la 
București.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 33,2 la sută la 
valoarea producției unităților fizi
ce, 30 la sută la export, 30,2 la sută 
la masa lemnoasă pusă in vînzare, 
31,2 la sută la suprafața pe care 
s-au executat lucrări de îngrijire. 
21 la sută Ia livrări de mărfuri la 
fondul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii și ,1a 
producția silvică pe un angajat.

Locul II : Inspectoratul silvic 
județean Vilcea cu 786 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Hunedoara cu 687 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de lucrări speciale și izolații 
tehnologice București cu 463,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,3 la sută Ia pro
ducția de constructii-montai termi
nată. 9.8 Ia sută la producția netă 
de constructii-montai. 8 Ia sută la 
productivitatea muncii : depășiri de 
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; consumurile de metal au fost 
mai mici decit cele normate cu 3,4 
la sută, iar cele de ciment cu 5,2 
la sută.

Locul II : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București cu 426.7 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții industriale 
Brăila cu 394,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Galați cu 374 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4 la sută la volu
mul de transport și la productivi
tatea muncii, 8,2 la sută la produc
ția netă, 8,5 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la be
neficii.

Locul II : Regionala de căi fe
rate Constanța cu 337,9 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Timișoara cu 334,7 puncte.

IN DOMENIUL
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
cu amănuntul

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Sla
tina cu 318,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,6 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 6,6 
la sută Ia volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la be
neficii ; nivelul fondului de retri
buire la 1 000 lei desfacere a fost 
mai mic decit cel planificat cu 6,6 
la sută, iar cheltuielile de circula
ție cu 4,1 la sută ; viteza de circu
lație a mărfurilor a fost mai mare 
decit cea planificată.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat „Alimentara" — Rm. 
Vilcea cu 299,2 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Rovinari, jude
țul Gorj, cu 249,6 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare cu 782,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 
30,4 la sută la mărfuri încărcate și 
expediate paletizat și cu 31,4 la sută 
la cele pachetizat ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la beneficii, 
viteza de circulație a mărfurilor, 
preluarea și valorificarea stocurilor 
disponibile ; cheltuielile de circula
ție la 1 000 lei desfacere au fost mai 
mici decit cele planificate cu 3,3 la 
sută.

Locul II : Baza județeană
de aprovizionare tehnico-materîală 
Vilcea cu 745,5 puncte.

Locul III : Baza județeană 
de aprovizionare tehnico-materială 
Teleorman cu 730,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Neamț cu 1 187,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,9 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări servicii, 29 la sută la 
producția și prestările în unități fi
zice, 19 la sută la prestările de ser
vicii pentru populație, 30,8 la sută 
la producția netă ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la băneficii ; 
cheltuielile totale la I 000 lei pro
ducție-marfă și prestări de servicii 
au fost mai mici decit cele planifi
cate cu 11,6 Ia sută, iar cele mate
riale cu 13 Ia sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Caraș-Severin Cu 1 181 
puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Vilcea cu 1 019,6 puncte.

(Agc- /

grade, local mat ridicate în sudul tă
rii. In București : Vremea va ti in ge
neral frumoasă., cu cerul variabil, fa
vorabil aversei de ploaie, la începutul 
intervalului. Vintu! va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
îl cuprinse intre 12 șl 14 grade, iar 
cele maxime intre 24 șl 28 de grade.

președintele Prezidiului
Delegația Partidului Comunist Ja

ponez, condusă de Tetsuzo Fuwa, 
președintele Prezidiului C.C. al P.C. 
Japonez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită în țara 
noastră, a părăsit, luni după-amiază, 
Capitala.

Cronica zilei
Luni, Aristides Royo, fost pre

ședinte al Republicii Panama, care, 
la invitația Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, efectuează o vizită in 
tara noastră, a avut o întrevedere 
cu Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Oaspetele s-a întîlnit în aceeași 
zi cu Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale. De ase
menea, el a avut o întrevedere cu 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. secretar al Consiliului Național 
al F.D.U.S.. precum și cu membri 
al conducerii Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

In cadrul convorbirilor au fost 
prezentate principalele preocupări 
ale F.D.U.S. pentru traducerea în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, organi
zarea și activitatea parlamentară din 
România, realizările obținute de po
porul român în dezvoltarea econo
mică și socială a patriei. Schimbul 
de păreri referitor la relațiile româ- 
no-panameze a evidențiat interesul 
comun pentru extinderea și diversi
ficarea colaborării bilaterale, pentru 
mai buna cunoaștere și apropiere 
dintre cele două popoare. Au fost 
abordate, totodată, unele aspecte ale 
vieții politice internaționale.

★
Prin Decret prezidențial, tovară

șul Gheorghe Caranfil a fost numit 
in calitate de ambasador extraordi

SATU MARE : Importante economii de energie
Prin măsuri severe de raționali

zare a consumurilor și aplicarea 
unor tehnologii moderne, unită
țile economice din județul Satu 
Mare au economisit, în perioada 
care a trecut de la începutul anu
lui. 3 254 MWh energie electrică și 
peste 3 250 tone combustibil con
vențional. Cele mai semnificative 
rezultate în acest sens le-au obți
nut întreprinderea de piese de

tv
15,00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc
15.30 Laureați ai Festivalului naționaȚ 

„Cîntarea României14
15,50 Universul femeilor
16,20 Desene animate
16.30 închiderea programului

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE
începătorii la volan

Dobîndirea dreptului de a conduce 
autovehicule, atestat prin obținerea 
permisului, constituie un moment pe 
care, desigur, nu-1 uită nici un 
automobilist. Cei mai multi rețin 
recomandările ce li se fac de a con
duce. la început, cu prudență spo
rită, pe trasee scurte, pe artere 
neaglomerate, fără a încărca la ma
ximum automobilul. „La Început" 
înseamnă parcurgerea a cel puțin 
20 000 de kilometri, distantă nece
sară pentru depășirea limitelor ine
rente uceniciei în ale volanului și 
dobindirea unei experiențe și a 
deprinderilor pentru conducerea au
tovehiculului. Evident, aceasta este 
doar o etapă pe drumul ce duce 
către stadiul numit „stăpin pe 
volan", stadiu la care se ajunge după 
80 000—100 000 kilometri rulați. Sint 
cifre stabilite nu arbitrar, ci pe baza 
Unor studii și experiențe care de
monstrează că numai de-a lungul 
acestor zeci de mii de kilometri 
conducătorul auto are posibilitatea 
să întîlnească și- să rezolve gama 
largă și variată de probleme pe care 
le ridică circulația țutieră in oraș și 
în afara acestuia, ziua și noaptea, 
ne timp frumos sau pe ploaie. la- 
poviță și ninsoare, pe vremfe senină 
sau cu ceată. în condiții de trafic 
foarte aglomerat sau pe o șosea fără 
circulație. Din păcate, neținînd sea
ma de aceste lucruri. în ultimul timp 
au fost comise în județele Sibiu, 
Mureș și Maramureș, de către au- 
tomobiliști începători, accidente sol
date cu pierderea mai multor vieți 
omenești. în două dintre aceste si
tuații nedorite, cauza directă a acci
dentelor a constituit-o angajarea in 
depășiri imprudente, iar în alt caz 
persoana aflată la volan a pierdut 
controlul asupra autoturismului — 
în condiții de viteză excesivă pe

teatre
© Teatru! Național (14 71 71, sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19;
(sala „Ion Vasilescu", 14 71 71) : 
Papa Dolar (premieră.) — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Conflu
ența artelor „Cultura renașterii* * V 
— 18.
© Opera Română (13 18 57): Traviata 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 II) : Su- 
zana — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe —
19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu (premieră) — 18.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : ACești îngeri triști — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 19.
@ Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77. sala 
Victoria) : Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 17.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Clubul „23 August") : Se caută o 
stea (în 1b. română) — 17.

C. C. al P. C. Japonez
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

membrii delegației au fost salutat! 
de tovarășii Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Nicolae, 
adjunct de șef de secție Ia C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

nar, și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica De
mocrată Germană, în locul tovarășu
lui Gheorghe Tache, care a fost re
chemat in centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

★
La București a avut Ioc ședința a 

18-a a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul avia
ției civile, la care au participat de
legații din țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate probleme ale 
colaborării in dezvoltarea aviației 
civile, creșterea eficienței acesteia și 
asigurarea transporturilor interna
ționale de pasageri și de mărfuri, 
precum și stadiul de realizare a ac
țiunilor prevăzute in programul spe
cial de colaborare pe termen lung 
privind dezvoltarea legăturilor de 
transport ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. O atenție deosebită a fost 
acordată studierii experienței acu
mulate de țări în ceea ce privește 
folosirea rațională si economicoasă 
a resurselor de combustibili și ener
gie, asigurarea agriculturii cu pres
tații aviachimice, securitatea zboru
rilor aeriene. De asemenea, au fost 
analizate măsurile ce se întreprind 
în legătură cu perfecționarea în con
tinuare a colaborării in activitatea 
de exploatare, comercială si finan
ciară între întreprinderile de trans
port aerian ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

în problemele examinate au fost 
adoptate măsurile corespunzătoare.

(Agerpres)

schimb și utilaje pentru industria 
chimică. întreprinderea de prelu
crare a lemnului, întreprinderea 
„UNIO" din Satu Mare, întreprin
derile de in și cinepă din Cărei. Cal
culele arată că energia și combusti
bilul economisite pot asigura nece
sitățile producției tuturor unități
lor industriale ale județului pe timp 
de 4 zile. (Octav Grumeza, cores
pondentul „Scînteii").

20,00 Telejurnal (parțial color) ® Sub 
semnul anului jubiliar

20.20 Ctitorii cu care ne mîndrim. 
Transmisiune de pe noua platfor
mă, industrială a municipiului Ti
mișoara

30,50 Film artistic : „Fiul meu". Pro
ducție a studiourilor din R.P.D. 
Coreeană. Cu : Chong Son Hwa,' 
Kim Suhg O, Yu Gyong Ae, Nani 
Gung RVon. Regla : Lim Chang 
Bom

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

drum umed — tamponindu-se vio
lent de un. copac.

Atenție la remorci !
în cadrul măsurilor pentru opti

mizarea și creșterea eficientei trans
porturilor auto, un rol important 
revine dotării cu remorci a auto
camioanelor și a altor tipuri de 
autospeciale. Prezenta lor pe șosele 
trebuie să rețină atenția tuturor 
conducătorilor auto. cerind din 
partea acestora o conduită adecvată 
împrejurărilor specifice be care Ie 
creează cuplul autovehicul-remorcă, 
in special dificultatea depășirii aces
tuia. Una e să depășești un camion 
obișnuit și alta o garnitură de două 
vehicule. Conducătorul auto care 
gîndește în spiritul conduitei pre
ventive are in vedere ipoteza ivirii 
unui autovehicul cu remorcă ori de 
cite ori observă că dintr-un drum 
din dreapta ori din stingă sa apa
re partea din față a unui camion. 
Pentru , orice eventualitate, con
ducătorul auto preventiv va reduce 
viteza, deoarece în cazul în care 
autocamionul tractează o remor
că. acestuia ii este necesar un 
timp mai lung în vederea elibe
rării intersecției, respectiv un spațiu 
mai mare de manevră, dacă virează 
într-o direcție sau alta. în același 
timp, obligații revin și deținătorilor 
de autovehicule cu remorcă. Avem 
în vedere starea tehnică și estetică 
a remorcii, care trebuie să fie la 
fel de bune ca și cele ale autovehi
culului trăgător : frînă, pneuri neu
zate. lumini de semnalizare în func
țiune. plăcuta cu număr de înma
triculare. starea mecanismului de 
cuplare care trebuie să asigure trac
tarea în deplină siguranță a remor
cii. încredințarea conducerii autove
hiculelor cu remorcă numai șoferilor 
care posedă permis de conducere 
corespunzător.

© Estrada Armatei (sala C.C.A.,
13 60 64) î Veselia are cuvintul —
19,30.

cinema

Sărbătorirea Zilei aviației 
Republicii Socialiste România

Ziua aviației Republicii Socialiste 
România a fost sărbătorită in acest 
an in climatul social-politic general 
al amplei și susținutei activități des
fășurate de întregul nostru popor, 
strins unit in jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru intîmpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului cu reali
zări tot mai importante în dezvolta
rea economico-socială a țării, în ac
tivitatea politico-ideologică și cultu- 
ral-educativâ, in toate domeniile con
strucției socialiste.

In unitățile aviației militare și ale 
aviației civile, la casele armatei și 
în instituțiile de învățămint cu pro
fil aeronautic au avut loc adunări 
în cadrul cărora a fost prezentată, 
conferința „România socialistă — 
patria unor glorioase tradiții avia
tice".

în localitățile Aurel Vlaicu din 
județul Hunedoara și Traian Vuia 
din județul Timiș, în întreprinderi, 
instituții și școli, ofițeri din aviația 
militară și cadre din aviația civilă 
s-au intilnit cu oameni ai muncii, 
pionieri și elevi, cărora le-au vorbit 
despre tradițiile înaintate ale avia
ției noastre, despre munca și împli
nirile aviatorilor României socialiste.

Duminică dimineața au fost de
puse coroane și jerbe de flori Ia Mo
numentul Eroilor Aerului din Ca
pitală, la Monumentul lui Aurel 
Vlaicu din comuna Bănești, județul 
Prahova, precum și la mormintele 
lui Aurel Vlaicu, Traian Vuia, 
Gheorghe Bănciulescu și Henri 
Coandă.

în Capitală, la Casa Centrală a 
Armatei a fost organizată o adunare 
festivă Ia care au participat cadre 
militare active și în rezervă, lucră
tori ai aviației de transport și utili
tare, luptători ai gărzilor patriotice 
și membri ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, oameni ai muncii din între
prinderi de construcții aeronautice 
și din unități de cercetare.

Participanții la adunarea festivă 
au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL

MÎINE, LA NANTES

ROMÂNIA - PORTUGALIA
Așadar, a doua etapă a turneului 

final a confirmat ceea ce arătaseră 
primele meciuri : in grupa iutii se 
obțin victorii relativ lejere (de 
două ori. 5—0 : Franța — Belgia și 
Danemarca — Iugoslavia). in timp 
ce in grupa a. doua se joacă strins 
(Spania — Portugalia 1—l. R.F.G. 
— România 2—1).

Echipa noastră nu se poate insă 
consola cu faptul că obține scoruri 
strinse, fiindcă ceea ce interesează 
in primul rind este calificarea in 
faza semifinalelor. Calificare care 
nu se poate obține decit prin vic
torii. Or, după cum au jucat in 
partida de duminică in fața vest- 
germanilor, fotbaliștii noștri nu pu
teau obține ciștig de cauză. Teama 
de adversar, refuzul de a juca pe 
cartea ofensivei, poate (in subcon
știent) gindul de a pierde onorabil, 
toate acestea au făcut ca in prima 
repriză Stefănescu, Cămătarii și 
ceilalți să nu depășească nivelul 
mediocru din partida cu Spania. 
Este drept, in partea a doua a jocu
lui, ai noștri au alergat mai mult, 
au atacat cu mai mult curaj, au 
reușit la un moment dat să egaleze 
(de fapt echipa noastră este sin
gura de la acest Euro '84 care reu
șește să egaleze in două meciuri 
după ce fusese condusă), dar au 
primit cu ușurință al doilea gol, iar 
portarul Schumacher a apărat cu 
siguranță două șuturi periculoase 
ale lui Coraș și Bblbni. Oricum, 
datele statistice ale meciului (oferi
te cu operativitate de organizatori 
prin computere speciale numite 
„teletel") întăresc impresiile noas
tre vizuale, că nu se putea ciștiga 
din moment ce adversarii obțineau 
date mai bune : 8—2 (6—1 in pri
ma repriză și 2—1 in repriza a 
doua) la șuturi pe spațiul porții, 
26—14 la lovituri libere, 4—4 la cor- 
nere. Dealtfel, înseși notele acor
date de specialiștii cotidianului 
„L’Equipe" jucătorilor celor două 
echipe confirmă impresiile noastre 
și datele statistice ale partidei: cea 
mai mare notă — Coraș 7,25, îl ur
mează Lung și Rednic — cu 7,00, 
apoi Ungureanu — 6,75, Bblbni și 
Stefănescu 6,37, Dragnea și Klein 
6.25, Andone 6,12, Cămătaru 6.00 și 
Bagi 5,62. Din echipa vest-germa- 
nă : Schumacher și Voller 7,87, 4 
note de 7,00 și restul 6,00.

După meci, portarul Lung era 
foarte supărat pe cei trei apărători 
care l-au lăsat pe Voller să se miș
te in voie in careu, să-și potriveas- 
că mingea și să înscrie al doilea 
gol. La conferința de presă, antre
norul Mircea Lucescu avea să de
clare că din nou echipa noastră a 
suferit din cauza lipsei de expe
riență intr-un turneu final, că in
sistențele jucătorilor noștri din 
final au fost tardive, că e un pic

© Balul de sîmbătă seara : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15: 17: 19-
© Să mori rănit din dragoste de via
ță : PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 
20.
© A opta minune a lumii : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
® O sută de bucurii : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
@ Omul care a închis orașul : GRI
VIȚA (17 08 58) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
• Tații și bunicii: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Damen tango : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30: 15.45; 18: 20.
• Lovitură fulgerătoare : FLOREAS-
CA (33 29 71) — 9; II; 13; 15,30; 17,45; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 în așteptarea lui Filip : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
© Balada iui Ivanhoe : MUJICA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Revanșa : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adio Texas : GRĂDINA , CAPITOL 
(16 29 17) — 21,15.
@ Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (1186 25) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (13 61 54)
— 9; II; 13,15; 15,30; 17,45; 20. GLO

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate, o telegramă în care se spune:

La aniversarea Zilei Aviației Re
publicii Socialiste România, avia
torii patriei iși îndreaptă gindurilo 
și sentimentele de nețărmurită și 
profundă dragoste, de fierbinte re
cunoștință către dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
ctitorul României socialiste, pentru 
neobosita activitate ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului nos
tru, pentru grija statornică pe care 
o manifestați in scopul dezvoltării și 
modernizării aviației românești. Ne 
încearcă sentimente de înălțătoare 
mîndrie patriotică față de faptul că 
în anii pe care cu atita semnificație 
îi numim „Epoca Ceaușescu" au fost 
reluate și propulsate la altitudini 
fără precedent tradițiile remarcabile 
cil care poporul nostru și-a înscris 
numele în istoria cuceririi văzduhu
lui.

Mobilizat de strălucitul dumnea
voastră exemplu de dăruire patrio
tică, revoluționară, de slujire plină 
de devotament a patriei socialiste, 
personalul aviației militare și civi
le, al industriei și cercetării de pro
fil este ferm angajat în îndepli
nirea sarcinilor de mare răspundere 
privind perfecționarea procesului 
pregătirii de luptă in zbor și la sol, 
potrivit prevederilor Directivei co
mandantului suprem, in îndeplini
rea ireproșabilă a planului de trans
port aerian și prestații utilitare la 
toți indicatorii și in deplină sigu
ranță, îmbunătățirea continuă a pa
rametrilor funcționali ai aeronave
lor.

Folosim acest prilej pentru a vă 
raporta că, in cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a Congresului al 
XIII-lea al partidului, ne vom mo
biliza toate forțele pentru a ne face 
pe deplin datoria, la înălțimea sar
cinilor ce ne sint încredințate, fiind 
gata ca, la ordinul patriei, al parti
dului, al dumneavoastră, tovarășe co
mandant suprem, să apărăm, îm
preună cu toți ostașii țării, cu între
gul popor cuceririle revoluționare, 
integritatea teritorială, independența 
și suveranitatea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România,

dezamăgit de echipa sa, că un ju
cător ca Boloni n-a mai fost la fel 
de strălucitor ca altădată, că, de
altfel, păstrăm încă o șansă de ca
lificare in semifinale. La rindul 
său, Jupp Derivai declara că for
mația vest-germană s-a temut mult 
de cea română, dar că aceasta i-a 
opus o rezistentă mai slabă decit 
Portugalia. Presa franceză de luni 
dimineață găsește loc — printre 
spațiile largi acordate spectaculoa
sei victorii cu 5—0 asupra belgieni
lor — să se ocupe și de grupa a 
doua. „Chiar dacă românii ar fi 
egalat la sfirșitul meciului, scorul 
contează mai puțin. Victoria vest- 
germanilor face parte din previ
ziuni, iar românii se mai pot încă 
califica" („Liberation"). „Nu sint 
totuși de neglijat acești metodici 
fotbaliști români, care i-au făcut 
pe vicecampionii mondiali și. cam
pioni europeni să tragă de timp la 
sfirșit pentru a menține fragilul 
scor de 2—I, pus in pericol de vreo 
două ori. Lucescu și elevii lui pot 
învinge pe portughezi" („Le Figa
ro"). „Cind mai era puțin de joc, 
excelentul Boloni a expediat un șut 
puternic pe care Schumacher l-a 
prins numai cu o detentă spectacu
lară. Dealtfel, repriza a doua a fost 
a românilor, încurajați de egalare și 
de publicul francez" („Le Quotidien 
de Paris"). „Românii se pot califi
ca, dar un Cămătaru, un Ungurea-\ 
nu sau un Bblbni merită mai mult 
decit această strategie timorată de 
văzind și făcind" („L’Humanite").

Frezentînd in termeni asemănă
tori meciul nostru, „L’Equipe" vor
bește foarte frumos — sub titlul 
„Surpriza Coraș" — despre calită
țile neștiute ale atacantului Sportu
lui studențesc, care a pus in pericol 
deseori poarta deținătorilor titlului 
european. „Coraș — scrie ziarul — 
a avut două mari satisfacții : a în
scris golul egalizator, iar la sfîrși
tul meciului a primit oferta de a 
schimba tricourile de la însuși 
Rummenigge". tn ceea ce ne pri
vește, să sperăm că in meciul cu 
Portugalia, Coraș, Cămătaru, Bblbni 
și ceilalți vor avea marea satisfac
ție a înscrierii golurilor calificării.

Deci, miercuri, 20 iunie, se joacă 
ultimele meciuri din grupa a U-a. 
In grupa noastră, apele se vor 
alege mai greu. Sint zeci de varian
te posibile in jurul meciurilor 
România — Portugalia și R.F.G. — 
Spania. Pe noi însă ne interesează 
numai și numai victoria : să învin
gem la două goluri diferență și 
atunci ne calificăm sigur, oricare 
ar fi rezultatul partidei R.F.G. — 
Spania, lată ce dorim de la jucăto
rii noștri!

Corespondență de Ia
Gheorqbe MITROI

RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 
17,45: 19,45, Ia grădină — 21, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
@ Yankeii; SCALA (11 03 72) — 9;
12; 16; 19, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
12: 16: 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,30; 14,15: 17; 19,45.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15: 
16; 18: 20.
0 Cactus Jack : GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21.
@ Program de desene animate ° 
DOINA (16 35 38) — 9; 10,45.
® Zile de fior și rîs : DOINA — 
12,30: 14,15: 16; 17,45; 19,30.
© Vizita la domiciliu : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.'
© Pierdut și regăsit : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
@ îmi sare țandăra : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12: 14; 16; 18; 20.
O Cuscrii: MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Par și impar : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
© Polițist sau delincvent : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
Ia grădină — 20.45; MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, GIU-
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20.
® Zizania : PARC HOTEL (17 08 58)
— 21.
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Ample acțiuni și luări de poziție pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace
FINLANDA : „Este necesar să se obțină rezultate 

pozitive la Conferința de la Stockholm"
HELSINKI 18 (Agerpres). — In 

orașul finlandez Savonlinna s-au 
încheiat lucrările celui de-al 60-lea 
Congres al Partidului de Centru, 
membru al coaliției guvernamenta
le din Finlanda. Participanții au 
adoptat o declarație de politică ex
ternă in care se pronunță pentru 
oprirea staționării de noi rachete 
nucleare cu rază niedie in Europa 
și pentru înlăturarea, celor deja 
existente. . Partidul de Centru — 
subliniază declarația — se pronunță

R. F. GERMANIA:
BONN 18 (Agerpres). — La Kiel 

a avut loc, timp de o săptămină, 
un „Festival al păcii", acțiune ini
țiată pentru a exprima protestul 
opiniei publice vest-germane față 
de instalarea de rachete nucleare 
americane pe teritoriul Europei

pentru începerea de tratative in ve
derea creării unei zone denucleari- 
zate in nordul Europei. Totodată, 
documentul evidențiază necesitatea 
obținerii de rezultate concrete la 
Conferința de la Stockholm, pentru 
a se putea trece la abordarea pro
blemelor propriu-zise 
mării.

Delegații l-au 
al partidului pe 
iar pe Seppo 
secretar general.

SUEDIA: Nordul, centrul 
și sudul Europei — 
zone denuclearizate 1

ale dezar-

reales
Paavo „ „
Kaeaeriaeinen

președinte 
Vaeyrynen,

„Festival al păcii
occidentale. In ultima zi a acestei 
acțiuni, peste 10 000 de persoane au 
manifestat pe străzile orașului, 
cerind oprirea amplasării acestor 
arme pe teritoriul II F.G. — men
ționează agenția United Press Inter
national.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 
Sub deviza „Pentru pace și priete
nie", in centrul industrial și portuar 
Luleaa, din nordul Suediei, s-au 
desfășurat Zilele păcii, la care au 
participat sute de delegați ai unor 
partide politice, organizații obștești, 
consilii comunale din provinciile 
finlandeze, norvegiene, suedeze și 
sovietice situate dincolo de Cercul 
polar — transmit agențiile A.D.N. 
și T.A.S.S. Participanții au adoptat 
o declarație în care se pronunță cu 
fermitate în favoarea creării de 
zone denuclearizat.e în nordul, cen
trul și sudul Europei, pentru înghe
țarea tilturor arsenalelor nucleare, 
împotriva militarizării Cosmosului.

S.U.A.: Primarii 
se pronunță 

pentru încetarea 
cursei înarmărilor

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Comisia pentru afacerile externe a 
Conferinței anuale a primarilor 
orașelor din S.U.A., care se desfă
șoară la Philadelphia, a aprobat un 
proiect de rezoluție care cheamă la 
încetarea imediată a experiențelor 
nucleare și a 'desfășurării de noi 
armamente nucleare. In document 
se subliniază că, in actuala situație 
internațională încordată, sint nece
sare măsuri hotărite în vederea în
cetării cursei înarmărilor, care iro
sește uriașe rezerve materiale și 
umane. într-un război nuclear nu 
pot exista învingători și, de aceea, 
astăzi, mai mult 
necesar un dialog între S.U.A. 
U.R.S.S. pentru încheierea 
acorduri de dezarmare — se spune 
in document.

ca oricind, este 
și 

unor

Mai multe sute de persoane au 
participat, duminică, la o manifes
tație pentru pace in orașul Wil
mington, din Massachusetts, parti
cipanta cerind oprirea amplasării 
de rachete americane in Europa 
occidentală, relatează agenția Asso
ciated Press. Demonstrația a avut 
loc in apropierea unei întreprin
deri din acest oraș, care produce 
piese destinate rachetelor „Cruise" 
Și „Pershing-2", precizează sursa 
citată. Acțiunea a fost inițiată de 
„Campania pentru oprirea euro- 
rachetelor", care grupează mișcări 
de luptă pentru pace din Statele 
Unite, scrie A.P.

CANADA : „Muncă 
nu bombe 1"

OTTAWA 18 (Agerpres). — „Mun
că. nu bombei", „NU, armelor nu
cleare!" sub aceste- devize a 
avut ioc, în capitala Canadei, o dei- 
monstrație în favoarea diminuării 
cheltuielilor militare. Demonstrația 
a fost organizată de Comitetul con
siliilor șomerilor de pe lingă Or
ganizația sindicală a districtului 
Ottawa. Participanții și-au expri
mat protestul in legătură cu creș
terea numărului de șomeri și au 
cerut înființarea de noi locuri de 
muncă.

R. F. GERMANIA

JflPONIK: NU — intrării în porturile nipone 
a navelor dotate cu rachete nucleare

TOKIO 18 (Agerpres). — In fața 
bazei navale americane de la Yoko
suka au demonstrat duminică mii 
și mii de locuitori ai acestei locali
tăți, precum și cetățeni japonezi 
veniți din alte zone ale țării, pro- 
tesțind împotriva planurilor S.U.A. 
de a dota forțele lor din Pacific cu 
rachete nucleare de croazieră de 
tipul „Tomahaivk". Participanții la 
demonstrații au cerut guvernului 
japonez să nu permită intrarea in 
porturile nipone a navelor care ar 
avea la bord asemenea rachete sau 
alte arme nucleare. Demonstrația 
de la Yokosuka se încadrează în 
acțiunile desfășurate, in ultimele 
săptămâni, in Japonia, pe plan na
țional, la inițiativa partidelor co
munist și socialist, a centralei sin
dicale Sohyo și a altor organizații 
de luptă pentru pace.

O nouă coloană a marșului na
țional pentru pace a pornit din 
orașul Nago, din Insula Okinawa.

i.—: W

aiLa marș participă reprezentanți 
sindicatelor și tuturor organizații
lor antirăzboinice din insulă. Pe 
traseu, participanții vor organiza 
mitinguri pentru pace și dezarma
re. La 23 iunie, coloana de luptători 
pentru pace va 
administrativ al 
va desfășura o 
masă împotriva

Coloana principală 
păcii" se deplasează in prezent pe 
traseul Hiroshima — Tokio.

ajunge in centrul 
Okinawei, unde se 

demonstrație de 
armelor nucleare.

a „Marșului

Majoritatea japonezilor, respectiv 
70 la sută, se opun sporirii cheltu
ielilor militare ale țării — relevă 
un sondaj efectuat de ziarul,,Asahi 
Shimbun" la sfirșitul lunii trecute. 
Potrivit agenției Kyodo — care 
transmite știrea — numai 11 la 
sută dintre cele 2 400 de persoane 
solicitate s-au pronunțat pentru 
extinderea Forțelor de autoapărare 
nipone.

<•:
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In fotografie : Un „lanț uman", la care au participat 42 000 persoane, a 
fost constituit in jurul portului Yokosuka, exprimind hotărirea poporului 
japonez de a nu permite intrarea in porturile nipone a navelor americane 

care poartă la bord rachete nucleare.
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Importante contribuții la eforturile pentru democratizarea 
economice internaționale

Două decenii de la constituirea „Grupului celor 77”

moscova: ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
' » •

GENEVA 18 (Agerpres). — Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și. Dezvoltare — U.N.C.T.A.D. »— a 
marcat printr-o ședință festivă îm
plinirea a 20 de ani de la consti
tuirea „Grupului celor 77“, reunind 
țările în curs de dezvoltare. Au par
ticipat reprezentanți ai celor 150 de 
țări membre ale U.N.C.T.A.D.. secre
tarul general al organizației și re
prezentanți aiautorităților elve
țiene.

în cadrul reuniunii a fost sublinia
tă importanța activității desfășurațe 
de-a lungul celor 20 de ani de exis
tență a „Grupului celor 77“ in direc
ția promovării intereselor țărilor în 
curs de dezvoltare, a relansării dia
logului Nord-Sud. a edificării unei 
noi ordini- internaționale. Au fost evi
dențiate numeroasele propuneri con-

crete formulate la inițiativa „Grupu
lui cejor 77". vizind așezarea rela
țiilor de cooperare economică inter
națională pe baze juste și echitabile, 
de natură să permită creșterea po
tențialului economic al țărilor in curs 
de dezvoltare și dinamizarea econo
miei mondiale, liberalizarea comer
țului mondial.

România, țară socialistă în curs de 
dezvoltare, membră a „Grupului 
celor 77“ din anul 1976, a promovat 
cu consecvență ideea întăririi unită
ții și solidarității țărilor in curs de 
dezvoltare, formulind. din inițiativa 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
propuneri concrete, prezentate .la 
Conferința U.N.C.T.A.D.-VI de la 
Belgrad din anul 1983, precum și în 
alte foruri internaționale.

Documente privind colaborarea 
dintre Bulgaria si R. P. D. Coreeana 
semnate la încheierea vizitei tovarășului Kim Ir Sen la Sofia

SOFIA 18 (Agerpres). — La înche- 
• ierea convorbirilor bulgaro-coreene, 

la Sofia, tovarășii TodOr Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, și Kim Ir Sen, se-’ 
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, au semnat Tratatul

de prietenie si colaborare dintre cele 
două țări pe termen de 20 de am.

Cu prilejul vizitei la Sofia au fost 
semnate, de asemenea, un acord bi
lateral de colaborare economică si 
tehnico-științifică pină in anul 2 000 
și un protocol de colaborare econo
mică și tehnico-științifică pină în 
anul 1990 — transmit agențiile B.T.A, 
și A.C.T.C.

— La Mos-MOSCOVA (Agerpres).
cova a avut loc in zilele de 15—16 iu
nie 1984 ședința a 110-a a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, la care au 
participat reprezentanții țărilor -in 
Comitetul Executiv, locțiitori ai Șe
filor de guverne.

Din partea țării noastre a partici
pat tovarășul loan Totu, viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentan
tul permanent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat mă
suri pentru îndeplinirea neabătută a 
hotărîrilor Consfătuirii economice la 
nivel inalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și ale ședinței a XXXVIII-a 
extraordinare a sesiunii consiliului. 
De asemenea, au fost soluționate 
problemele organizatorice legate de 
realizarea acestor hotăriri in orga
nele C.A.E.R. Comitetul Executiv a 
examinat unele propuneri ce vor fi 
prezentate ședinței a XXXIX-a ordi
nare a sesiunii C.A.E.R.

Acordind o mare însemnătate acce
lerării progresului tehnicorștiințifi.c, 
Comitetul Executiv a analizat înde
plinirea convențiilor de colaborare 
din domeniul electronicii, tehnicii 
microprocesoarelor. și roboților, 
relevat că prin

S-a
îndeplinirea acestor

convenții se vor crea pre.mise impor
tante pentru lărgirea producției și a 
schimburilor reciproae, iar colabo
rarea viitoare se va înfăptui pe bază 
de înțelegeri convenite ale dezvoltă
rii tehnico-științifice în aceste do-- 
menii.

Comitetul Executiv a adoptat o 
hotărire privind îmbunătățirea co
laborării multilaterale îndreptate 
spre accelerarea creării, producerii și 
dezvoltării schimburilor reciproce de 
mijloace moderne ale tehnicii micro
procesoarelor și roboților, precum și 
realizării sortimentului necesar de 
produse ale tehnicii electronice, in 
primul rind de circuite integrate, 
utilaje tehnologice speciale și mate
riale speciale.

Au fost discutate probleme legate 
de acordarea de asistență tehnică- 
R. S. Vietnam in creșterea capacității 
de trafic pe calea ferată Hanoi — Ho 
Și Min. S-a trasat sarcină organelor., 
consiliului să examineze propunerile 
concrete in acest domeniu. •

A fost aprobată darea de seamă, 
privind execuția bugetului consiliu
lui pe 1983.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și colaborare tovărășească.

al
John Turner

Congresul extraordinar 
Partidului Liberal din Canada

noul lider al partidului — urmează să devină 
prim-ministru al țării

BEIJING 18 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută presei, la încheie
rea turneului său vest-european, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, a relevat 
că, indiferent de sistemul lor social, 
toate țările lumii, mari sau mici, 
bogate sau sărace, trebuie să res-

pecte cu strictețe cele cinci 
pii ale coexistentei 
zind că încordările 
atenuate, iar pacea 
poarele își întăresc
ționează concertat în această direc
ție, transmite agenția China Nouă.

princi- 
preci- 
pot fi

pașnice, 
din lume 
salvată dacă po- 
unitatea și ac-

su-

Rezultatele alegerilor pentru parlamentul 
european

sută din alegători. în Marea Brita
nie. Partidul Laburist a ciștigat 15 
locuri in defavoarea Partidului Con
servator, de guvernămint. Un succes 
important a obținut, în R.F.G., Par
tidul Ecologist — care s-a pronun
țat împotriva instalării de rachete 
nucleare pe teritoriul vest-german 
— cîștigînd șapte locuri, în timp ce 
Partidul Liber-Democrat (care face 
parte din coaliția guvernamentală) 
nu a întrunit limita minimă de vo
turi. în mod asemănător, partidele 

• ecologiste din Belgia și Olanda vor 
fi pentru prima dată reprezentate 
in Parlamentul (vest-) european, in 
timp ce partidele de guvernămint au 
pierdut cîteva locuri.

Parlamentul (vest-) european are 
un număr de 434 locuri, care sint re
partizate celor 10 state membre in 
funcție de numărul locuitorilor lor. 

(Agerpres)

(vest-)
ParlamentulAlegerile pentru

(vest-) european (organul consultativ 
al C.E.E.), desfășurate in cele 10 țări 
membre, au reprezentat teste elec
torale semnificative pentru partidele 
politice din aceste state, relevă a- 
gențiile France Presse și U.P.I., ci
tind rezultate încă nedefinitive. Ca 
o concluzie generală se constată un 
succes al partidelor de stingă in Ita
lia, Marea Britanie, Grecia sau al 
unor formațiuni politice din opoziție, 
în majoritatea celorlalte țări.

în Italia. Partidul Comunist Ita
lian a depășit pentru prima dată in 
perioada postbelică Partidul Demo
crat Creștin in ce privește procenta
jul voturilor atribuite (33,3 la sută, 
față de 30 la sută al P.D.C.), obți- 
nind in total 27 de locuri. Pentru Miș
carea Socialistă Panelenă (PASOK), 
din Grecia s-au pronunțat 41,62 la

OTTAWA (Agerpres). — Congresul 
extraordinar al Partidului Liberal, 
de guvernămint, din Canada l-a ales 
in calitate de lider al acestei forma
țiuni politice pe John Turner, fost 
ministru de finanțe, el urmind să de
vină. automat, și prim-ministru, 
anunță agențiile internaționale de 
presă. ' La cel de-al doilea tur 1 de 
scrutin. Turner a întrunit 1 862 de vo
turi, respectiv 54,4 la sută din
fragii, față de contracandidatul său 
Jean Chretien, care a întrunit 1 368 
voturi, respectiv 40 la sută.

Intr-o alocuțiune rostită in fața de- 
legaților, John Turner a subliniat că 
țara sa trebuie să joace un rol con
structiv și pozitiv pe arena interna
țională. Relevind pericolul cursei 
înarmărilor nucleare, el a afirmat că 
va sprijini propunerile făcute de pre
mierul Trudeau în vederea soluționă
rii actualei situații internaționale.

Congresul partidului a fost convo
cat la cererea primului ministru Tru
deau, în urma hotărîrii acestuia de a 
demisiona din funcția de lider, al

partidului șl, automat, ’ din cea de 
prim-ministru al guvernului. Potri
vit observatorilor politici, noul prim- 
ministru își va prelua funcția la 
sfirșitul lunii, cind premierul Tru
deau își va înainta oficial demisia,,

★
într-un comentariu privind alege

rea lui John Turner ca lider al Par
tidului Liberal, agenția France Presse 
remarcă faptul că fostul ministru de 
finanțe, ce va deveni in mod auto
mat prim-ministru, are de făcut față 
unor probleme social-economice di
ficile. Astfel, noul lider al liberali
lor va trebui să inițieze o serie de 
măsuri destinate reducerii șomaju
lui, care se menține la cote ridicate 
— 11,4 la sută din forța de muncă, 
potrivit datelor oficiale. De aseme
nea. din partea sa se așteaptă la ini
țiative pe plan economic, menite 8ft 
ducă la reducerea deficitului buge
tar, care se cifrează la ora actuală 
la 30 miliarde dolari canadieni, re
levă agenția citată.'

Priorități ale politicii interne și externe a Egiptului
Declarația premierului interimar

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 18 (Agerpres). — în loca

litatea Bikfaya, de lingă Beirut, au 
început luni convorbirile intre șeful 
statului libanez, Amin Gemayel, și 
primul ministru al guvernului de 
uniune națională, Rashid Karame, De 
de o parte, și vicepreședintele Siriei.

Pacea și apărarea locurilor de muncă
probleme-cheie ale actualității politice

Abdel Halim Khaddam, pe de altă 
parte, relatează agenția Reuter. Dis
cuțiile vor fi axate, intre altele, pe 
problemele privind instituirea unei 
ferme încetări a focului la Beirut și 
în regiunile adiacente, relatează 
agenția Reuter, citind surse oficiale 
libaneze, și relatind despre sosirea 
vicepreședintelui sirian in Liban.

Primul ministru al guvernului li
banez de uniune națională, Rashid 
Karame, a subliniat necesitatea re
tragerii forțelor israeliene din între
gul teritoriu al țării, pentru ca Li
banul să se poată reface el însuși. 
El a adăugat că guvernul libanez 
este gata să negocieze, prin interme
diul unei medieri, retragerea forțelor 

transmite

CAIRO 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Al Ahram", 
primul ministru interimar al Egip
tului, Kamal Hassan Aii. a declarat 
că principala trăsătură a politicii Ex
terne a țării sale, o constituie stabi
lirea. de relații bune și echilibrate 
cu statele lumii pe baza principiilor 
dreptului internațional. După cum 
transmite agenția M.E.N., Kamal 
Hassan Aii a exprimat, intre altele, 
dorința Egiptului de a contribui, în 
colaborare cu țările nealiniate, foru-

rile internaționale și Organizația U- 
nității Africane, la oprirea unei noi 
escaladări a conflictului din zona 
Golfului.

în ce privește problemele interne, 
premierul interimar egiptean a sub
liniat că obiectivele fixate de plinul 
de dezvoltare economică și socială 
pe cinci ani vor fi înfăptuite prin 
sporirea producției. El a adăugat că 
sectorul public trebuie să joace un 
rol activ în sfera serviciilor pentru 
populație.

Șomajul în țările Europei occidentale

Scena politică vest-germană a fost 
marcată in ultima perioadă de con
gresele naționale ale Uniunii ereștin- 
democrate (U.C.D.), Partidului so
cial-democrat (P.S.D.) și Partidului 
liberal-democrat (P.L.D.), care dețin 
poziții-cheie in Bundestagul de la 
Bonn. Cum era și de așteptat, dez
baterile prilejuite de aceste congre
se au abordat un larg evantai de 
teme — de la problematica economl- 
co-socială pină la aspectele referi
toare la eurorachete, alianța nord- 
atiantică sau situația din Piața co
mună.

După ce. în 1983, se înregistraseră 
rezultate modeste pe plan economic 
(o rată de creștere de 1,2 la sută), in 

anul in curs se consemnează tendin
țe mai încurajatoare in acest dome
niu, prognozele experților U.C.D. — 
partid care formează, împreună cu 
P.L.D., cabinetul federal de coaliție 
— anticipind un ritm de 3 la sută. 
Cu țoale acestea, după opinia lide
rului creștin-democrat, cancelarul H. 
Kohl, reiterată la congresul grupării 
politice pe care o conduce, „rămin 
multe de făcut", ceea ce „impune să 
se consimtă la multe sacrificii". In- 
tr-iadevăr. relansarea economică, 
menținindu-se încă la cote relativ 
limitate, nu s-a resimțit în propor
țiile dorite pe piața muncii, unde’ 2,2 
milioane șomeri sint in continuare in 
căutare de lucru. în legătură cu ex
porturile. Germania occidentală in- 
timpină o acerbă concurență pe pie
țele externe ; statisticile arată că in
tre anii 1972 și 1983 cota-parte a ex
porturilor vest-germane in domeniul 
tehnologiei de virf a scăzut de la 26 
la 17 la sută, în timp ce exporturile 
Japoniei au sporit de la 13 la 25 la 
sută, iar cele ale S.U.A. de la 32 la 
37 la sută. în „duelul comercial" cu 
Japonia, constată ziarul „Der Tage- 
spiegel", R.F.G. a înregistrat anul 
trecut un deficit al balanței evaluat 
la 9.2 miliarde mărci.

Persistă, atit in cercurile politice, 
cit și în cele economice, îngrijorarea 
provocată de efectele negative ale 
dobinzilor inalte, practicate de băn
cile americane. Politica economică a 
S.U.A., aprecia recent ministrul vest- 
german de finanțe, Gerhard Stolten
berg’ (U.C.D.) și. în mod deosebit, 
povara dobinzilor afectează puternic 
eforturile de redresare globală a e- 
cdnomiei in țările occidentale și în
răutățește situația statelor in curs de 
dezvoltare. Cancelarul H. Kohl și-a 
exprimat îngrijorarea in legătură cu 
efectele negative ale dobinzilor ridi-

cate. Este semnificativ că in dezba
terile la congres s-au făcut simțite 
ecourile poziției critice a liderului 
U.C.D. referitoare la politica buge
tară a S.U.A., care are repercusiuni 
negative și asupra unor țări occi
dentale industrializate, printre care 
și R.F.G. După cum s-a anunțat, da
torită insistențelor R.F.G. și ale altor 
țări participante la recenta reuniune 
de la Londra, necesitatea soluționării 
problemei’ dobinzilor a fost inclusă 
in documentele finale ale acestei fn- 
tilniri economice la nivel înalt.

Aflat de un an și jumătate in opo
ziție, după ce și-a asumat timp de 
16 ani responsabilitatea guvernării, 
P.S.D. și-a desfășurat congresul de 
la Essen încurajat de o serie de suc
cese la nivelul unor consultări elec
torale locale sau regionale, ceea ce 
a stimulat elanul delegaților și ă în
lăturat anumite „stări de resemna
re". cum constata „IIANNOVERSCHE 
ALLGEMEINE". „P.S.D. r- continuă 
ziarul — dorește să reunească ade
ziunea nu numai a muncitorilor și 
sindicaliștilor, ci și a cetățenilor ne
angajați politic : salariați, nesala- 
riați, meșteșugari". In acest scop, 
social-democrații și-au fixat ca di
recții principale de acțiune proble
matica păcii, cea a ocupării forței 
de muncă și cea a protejării mediu
lui ambiant. Problema centrală a ac
tualei dezvoltări economice a R.F.G. 
o constituie șomajul — a> subliniat 
Johannes Rau. vicepreședinte al 
P.S.D. — relevind că „toată lumea 
trebuie să fie conștientă ce în
seamnă pentru viitorul societății 
faptul că in acest an mii de ti
neri absolvă cursurile școlilor fără 
nici o speranță de a obține un loc 
de muncă".

Abordind această problemă cu im
plicații dramatice pentru viata a mi
lioane de oameni, unii delegați au 
subliniat că „atit timp cit cheltuie
lile pentru înarmare nu vor fi 
drastic reduse nu există nici o șan
să pentru a aborda temeinic proble
ma șomajului". Formulînd asemenea 
considerente. Oskar Lafontaine, lide
rul organizației regionale a P.S.D. 
din Saar, a opinat, iii același timp, 
că politica economică a S.U.A., cursul 
forțat al dolarului și dobînzile înalte 
agravează acel factori care determi
nă menținerea șomajului la cote ri
dicate in statele occidentale si înfo
metarea a milioane de oameni în ță
rile lumii a treia.

Cea de-a treia grupare politică, 
P.L.D., nu a beneficiat de o conjurictu-

ră dintre cele mai propice pentru 
desfășurarea congresului său ordinar 
(care a avut loc la Munster), dato
rită, in primul rind, unor insuccese 
electorale. Delegații s-au străduit, să 
demonstreze „capacitatea de regene
rare a partidului1*,  care își propune 
să rămină in continuare un factor de 
echilibru intre cele două mari parti
de — U.C.D. și U.C.S. — cu alte cu
vinte să ralieze o parte suficientă a 
electoratului, astfel ca nici - creștin- 
democrații, nici social-democrații să 
nu dețină majoritatea absolută în 
Bundestag, situație in care ar avea 
posibilitatea să guverneze singuri. 
Dacă pină acum această tactică a 
reușit, apariția Partidului ecologist 
— „Verzii", care in urma alegerilor 
de anul trecut a devenit a patra gru
pare politică reprezentată în Bun
destag — provoacă serioase îngrijo
rări strategilor P.L.D.

în ceea ce privește politica exter
nă, congresele celor trei partide au 
confirmat orientările lor de pină 
acum, cu diferențierile cunoscute în 
unele probleme importante. întrucit 
în țările vest-europene sint angajate 
ample dezbateri privind o reașezare 
a raporturilor in cadrul alianței nord- 
atlantice, cancelarul H. Kohl a ținut 
să reafirme la Congresul U.C.D. ata
șamentul R.F.G, Ia N.A.T.O.. dar a 
făcut, totodată, cunoscută hotărirea 
coaliției guvernamentale pe care o 
conduce de a participa in 
structiv la îmbunătățirea 
Est-Vest, de a contribui la 
tensiunii și promovarea

mod, con- 
relațiilor 

reducerea 
_______ ,__________  încrederii 
reciproce. în legătură cu raporturile 
dintre aliații continentali ai R.F.G., 
liderul U.C.D. a opinat că ar fi de 
dorit ca vest-europenii să vorbească 
de pe poziții comune fată de S.U.A. 

într-un comentariu consacrat „pro
blemelor atlantice", ziarul „STUTT- 
GARTER NACHRICHTEN" consideră 
că ar fi dăunător să se închidă ochii 
in fața unor chestiuni presante ale 
alianței. „Problema principală — no
tează ziarul — constă în faptul că 
Washingtonul practică o politică pe 
cont propriu, fără a-i consulta pe 
aliați. Abia după ce au adoptat o 
decizie intr-o problemă sau alta, 

solicită aprobarea aliatilor 
pentru acțiunile lor pe plan extern... 
Este un fapt regretabil. Căci pe ter
men lung, populația Republicii Fe
derale Germania isi poate întări con
vingerea că Washingtonul nu ține 
cont in activitatea sa politică de alia
ții europeni".

La rîndul lor. delegații la Congre-

S.U.A.

sul P.S.D. s-au arătat cu precădere 
preocupați de starea de spirit a popu
lației vest-germane. așa cum este ea 
reflectată in acțiunile mișcărilor 
pentru pace. După cum s-a subliniat 
în rapoartele prezentate, în luările 
de cuvint și în rezoluțiile adoptate, 
P.S.D. se pronunță pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru reducerea 
cheltuielilor militare și folosirea fon
durilor astfel economisite în vederea 
sporirii ajutorului acordat țărilor lu
mii a treia, pentru încheierea unui 
tratat de nerecurgere la forță intre 
statele N.A.T.O. și țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia. O rezolu
ție specială, reafirmind poziția adop
tată de P.S.D. în sprijinul cererii de 
a fi demontate rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune, adresează 
S.U.A. apelul să stopeze instalarea 
și să procedeze la retragerea rache
telor „Pershing 11“ și „Cruise", cre- 
ind condițiile ca și U.R.S.S. să renunțe 
la contramăsurile anunțate. în con
sens cu această poziție, expertul 
P.S.D. pentru problemele de dezar
mare. Egon Bahr, a salutat hotărirea 
guvernului olandez privind amînarea 
instalării rachetelor americane pe te
ritoriul tării, considerînd că si auto
ritățile de la Bonn ar trebui să se 
asocieze cererilor privind stoparea 
desfășurării în continuare a altor 
asemenea arme.

„Dezbaterea națională cu privire 
la amplasarea rachetelor — a preci
zat in concluzie Hans-Jochen Vogel, 
președintele fracțiunii P.S.D. in Bun
destag — a influențat conștiința, a 
milioane de vest-germani. Există 
acum o opoziție mai puternică față 
de ideea că mai multe arme înseam
nă mai multă securitate".

Deosebit de semnificative în acest 
sens sint rezultatele referendumului 
neoficial, organizat duminică, paralel 
cu alegerile pentru parlamentul 
(vest-) european : conform datelor 
existente (rezultatele definitive vor 
fi cunoscute astăzi) 91 la sută dintre 
participanții la referendum s-ati 
pronunțat împotriva staționării ra
chetelor „Pershing—2“ și ..Cruise" 
pe teritoriul' R:F.G.

Importante și urgente, problemele 
dezbătute cu ocazia congreselor celor 
trei partide politice rămin in conti
nuare în atenția opiniei publice vest- 

_ germane, preocupată de cristalizarea 
unor soluții viabile, in consens cu 
interesele generale de pace 
progres.

Petre STANCESCU

de Si

israeliene din Liban — 
agenția egipteană M.E.N.

AMMAN 18 (Agerpres). 
Hussein al Iordaniei s-a 
din nou in favoarea convocării unei 
conferințe internaționale cu partici
parea celor cinci țări membre ale 
Consiliului de Securitate, consacrată 
problemei Orientului Mijlociu. El a 
spus — intr-un interviu acordat te
leviziunii britanice, citat de agenția 
M.E.N. — că ăbeastă conferință tre
buie să aibă la bază rezoluția 242 a 
Consiliului de Securitate și că orice 
reglementare cuprinzătoare a con
flictului din zonă trebuie să se înte
meieze pe o pace dreaptă și perma
nentă.

— Regele 
pronunțat

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — La 
Stockholm s-au deschis lucrări
le celui de-al 28-lea Congres al Ca
merei Internaționale de Comerț, la 
care participă 1 500 de specialiști in 
economie din peste 70 de țări. Potri
vit agenției France Presse, agenda 
de lucru a reuniunii este dominată 
de problemele create de recesiunea 
economică în țările occidentale, a- 
preciată ca cea mai puternică de la 
„marea criză" a anilor ’30, partici
panții urmind să facă o serie de re
comandări privind crearea de locuri 
de muncă : șomajul afectează în pre
zent, numai in țările Europei occi
dentale, peste 19 milioane de per
soane. Totodată, se vor dezbate pro
bleme referitoare la înlăturarea mă
surilor protecționiste, care frinează 
dezvoltarea comerțului internațional, 
menționează agenția citată.

unui sondai de opinie efectuat d 
institutul național de cercetări sta
tistice si economice. De altfel, datele 
statistice confirmă pesimismul fami
liilor franceze : la sfirșitul lunii mai, 
în țară existau 2,3 milioane de șo
meri. cu 13,1 la sută mai mult față 
de luna mai 1983. Totodată, familiile 
intervievate au fost nevoite să con
state că și situația lor financiară se 
deteriorează de la an la an.

PARIS 18 (Agerpres). — în Fran
ța, 84 lă sută din familii consideră 
că' șomajul va continua să crească 
în perioada următoare, relevă datele

COPENHAGA 1Ș (Agerpres). — în 
orașul Aarhus a avut loc o demon
strație a șomerilor danezi care a în
cheiat o serie de acțiuni reunite in 
cadrul unei „săptămini de protest". 
Au fost organizate mitinguri și adu
nări in cursul cărora s-a cerut au
torităților adoptarea de măsuri pen
tru ocuparea deplină a forței de 
muncă a țării. Potrivit datelor sta
tistice oficiale. în Danemarca există 
în prezent 280 000 șomeri, ceea ce 
reprezintă 10 la sută din totalul 
populației apte de muncă.

GENTI1LE DE PRESĂ

CONVORBIRI. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Konstantin Cernenko, s-a 
intilnit cu Daniel Ortega Saavedra, 
membru al JJirecțiunii Naționale a 
Frontului 
Națională, 
Guvernului 
țională din 
vizită de 
acest prilej 
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări, precum și probleme ale actua
lității politice internaționale, trans
mite agenția T.A.S.S.

Sandinist de Eliberare 
coordonatorul Juntei 
de Reconstrucție Na- 

Nicaragua, aflat într-o 
lucru la Moscova. Ctf 
au fost examinate as-

RELAȚIILE DINTRE IUGOSLA
VIA ȘI PIAȚA COMUNA s-au a- 
flat in centrul convorbirilor avute 
la Luxemburg de ministrul francez 
al relațiilor externe, Claude Cheys- 
son. care deține în prezent și 
funcția de președinte al Consiliului 
ministerial al C.E.E., și Raif Diz- 
darevici, secretarul federal iugoslav 
pentru afacerile extgrne. Cu același 
prilej, ei au examinat și o serie de 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

| FORMAREA NOULUI GUVERN 
GROENLANDEZ. în capitala Gro- 

Lenlandei, Nuuk, a fost anunțată 
componența noului Landsstyre (gu-

pe scurt
vernul local), format în urma ale
gerilor parlamentare anticipate de 
la 6 iunie. în guvern, al cărui 
șef rămine președintele partidului 
Siumut, Jonathan Motzfeldt, au in
trat reprezentanți ai acestei forma
țiuni politice, precum și ai partidu
lui de stingă Inuit Ataqatlgiit 
(Uniunea eschimoșilor). Astfel, 
noua coaliție de stingă din Groen
landa dispune de majoritatea abso
lută in parlament. După cum se 
știe. Groenlanda face parte din Re
gatul Danemarcei, dispunind de 
autonomie internă. în baza unui re
ferendum, teritoriul va ieși din 
componența Pieței comune de la 1 
ianuarie 1985.

INCIDENTE violente au avut 
loc luni intre minerii greviști bri
tanici și forte ale poliției in apro
pierea unui depozit de cărbuni din 
localitatea Orgreave, din nordul 
Angliei. Intervenția politiei s-a 
soldat cu rănirea a 57 de persoane, 
inclusiv a președintelui sindicatu
lui minerilor, Arthur Scargill. Au 
fost operate 45 de arestări.

PENTRU ELIMINAREA DISCRI
MINĂRILOR ȘI INEGALITĂȚI
LOR INTRE FEMEI ȘI BARBAȚI 
ÎN ITALIA. Primul ministru al 
Italiei. Bettino Craxi, a dispus con- 

. stituirea unei comisii însărcinate 
cu asigurarea egalității în drepturi 
și a șanselor egale in muncă pen
tru femei — transmite agenția 
Reuter. Potrivit unei declarații a 
premierului italian, comisia ur
mează să se ocupe de eliminarea 
discriminărilor și inegalităților care 
mai există. încă, intre femei și băr
bați în Italia.

STAȚIE TERESTRA DE COMU
NICAȚII PRIN SATELIT. Pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak, 
a inaugurat, duminică, într-o sub
urbie a orașului Cairo, o stație te
restră de comunicații prin satelit. 
Noua stație va permite dezvoltarea 
comunicațiilor directe dintre Egipt 
și restul lumii, în special a celor 
cu țările arabe, africane și asiatice 
— relevă agenția M.E.N.

TUNEL. în prezent se desfășoa- I 
ră ultimele lucrări în vederea dării I 
in folosință a unui tunel de cale 
ferată prin masivul muntos Bamba, I 
din sud-vestul Republicii Populare 
Congo. îmnreună cu alte două tu
neluri. precum și cu 19 poduri afla- i 
te in construcție, acesta va permite 
mutarea importantei căi ferate 
Brazzaville — Pointe Noire pe un , 
traseu nou. mai economicos.
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