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IA IKTATIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

în spiritul preocupării de a dezvolta relațiile de prietenie 
și colaborare româno-spaniole, ieri a început

VIZITA DE STAT A REGELUI JUAN CARLOS I, 
ÎMPREUNĂ CU REGINA SOFIA

Sosirea în Capitală

Deschizînd noi și rodnice perspective 

pentru extinderea conlucrării multilaterale 

româno-congoleze, s-a încheiat ieri

VUITA OFICIALA DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI R. P. CONGO,

DENIS SASSOU NGUESSO

M

«d

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, luni, 20 mai, a sosit 
în țara noastră, intr-o vizită de stat, 
regele Spaniei, Juan Carlos I, îm
preună cu regina Sofia.

Vizita, prima pe care un suveran 
spaniol o face în România, reprezin
tă un moment important în cronica 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și popoare, 
întemeiate pe originea comună, pe 
afinități de limbă și cultură, pe as
pirațiile și idealurile de libertate și 
progres. Ea reprezintă, în același 
timp, o expresie a bunelor relații 
dintre România și Spania, o mani
festare a voinței lor de a conferi 
dimensiuni tot, mai largi legăturilor 
bilaterale, in interesul și spre binele 
popoarelor român și spaniol, al cau
zei păcii, destinderii, securității, co
laborării și cooperării in Europa și 
în întreaga lume.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, era împo
dobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și'al 
regelui Juan Carlos I, încadrate de, 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte erau înscrise, în 
limbile română și spaniolă, urările : 
„Bun venit in. Republica Socialistă. 
România Maiestății Sale Juan Carlos 
I, regele Spaniei, și Maiestății Sale 
regina Sofia !“, „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri dintre Re
publica Socialistă România și Spa
nia, în folosul celor două popoare, 
al înțelegerii și păcii în Europa și 
in lume !“.

In întîmpinarea Inalților oaspeți au 
venit președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Erau prezenți membri ai Consiliu
lui de Stat și guvernului, generali, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Madrid și ambasadorul 
Spaniei la București, precum și 
membri ai ambasadei.

La coborîrea din avion, regele Juan 
Carlos I și regina Sofia au fost întîm- 
pinați și salutați cu deosebită căldu
ră de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat și-au strîris mîinile cu 
prietenie, și-au exprimat satisfacția 
de a se reîntîlni, de această dată pe 
păm intui românesc. ,

Tovarășa Elena Ceaușescu și regi
na Sofia s-au salutat cu căldură și 
cordialitate.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. în semn
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oficial

in onoarea
Președintele Republicii Socialiste 

România. Nicolae Ceaușescu. și 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, 
luni, un dineu oficial în onoarea re
gelui Spaniei. Juan Carlos I. și a 
reginei Sofia, la Palatul Consiliului 
de Stat.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul regelui 
Juan Carlos I

Maiestate,
Este deosebit de plăcut pentru 

noi să vă adresăm dumneavoastră 
și Reginei un salut cordial, îm
preună cu urările noastre de bun 
venit pe pămîntul României. Fo
losim, de asemenea, acest prilej 
pentru a adresa poporului spaniol 
prieten cele mai bune urări de 
progres, prosperitate și pace.

Vizita de stat pe care o efec
tuați în țara noastră constituie o 
nouă ilustrare a bunelor relații ro
mâno-spaniole, o expresie a do
rinței comune de a le amplifica 
și dezvolta în continuare, pe toate 
planurile.

între popoarele român și spa
niol există tradiționale legături de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe originea comună și afinitățile 
de limbă și cultură, pe aspirații 
și idealuri comune, de libertate și 
progres. Deși s-au format ș» s-au

. I
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CONVORBIRI ÎNTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
SI REGELE JUAN CARLOS I
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© Înmînarea unor înalte distincții românești și congoleze 
® încheierea convorbirilor oficiale
® Tratat de prietenie și colaborare între Republica 

Socialistă România și Republica Populară Congo
® Comunicat comun

Luni după-amiază, președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit. Ia Palatul 
Consiliului de Stat, și a avut convor
biri cu regele Spaniei, Juan Carlos I.

Regele Spaniei a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut și cele mai cordiale urări din 
partea guvernului spaniol, a primu
lui ministru. Felipe Gonzalez.

Președintele României a mulțumit' 
și a transmis, la rîndul său, un salut

oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
regelui Juan Carlos I și a reginei Sofia

La dineu au participat membri ai 
Consiliului de Stat, ai guvernului, 
conducători ai unor instituții cen
trale. reprezentanți ai vieții științi
fice și culturale, generali.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe suveranul Spa

dezvoltat în zone diferite ale con
tinentului european și în-condiții 
social-istorice deosebite, popoarele 
român și spaniol au păstrat — se 
poate spune — numeroase trăsă
turi comune, au făcut, din cele mai 
vechi timpuri, schimburi de bu
nuri materiale și culturale, au în
vățat să se cunoască și să se 
prețuiască reciproc.

Evocînd bogatele tradiții din 
trecut, nu putem însă să nu ne 
gîndirn la datoria nobilă ce ne re
vine astăzi — de a dezvolta și îm
bogăți aceste tradiții, de a le adău
ga, prin eforturi comune, noi ele
mente, de a impulsiona și adînci 
și mai mult prietenia și colabora
rea dintre popoarele și țările 
noastre.

Constituie, fără îndoială, un mo
tiv de satisfacție faptul că, în ul
timii ani, relațiile româno-spa
niole — întemeiate pe deplina
(Continuare în pag. a III-a)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!

©

și cele mai bune urări guvernului și 
primului ministru spaniol, .exprimind 
speranța că guvernele celor două țări 
vor acționa pentru a ridica pe un 
plan superior relațiile politice, eco
nomice, tehnico-științifice,. culturale 
româno-spaniole, in interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și cola
borării in Europa și în lume.

in cadrul ințîlnirii au fost releva
te buhele relații dintre România și 
Spania și s-a subliniat însemnătatea 

niei în vizita de stat pe care o în
treprinde in tara noastră.

Erau prezenți. de asemenea, am
basadorul României la Madrid și 
ambasadorul Spaniei la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Juan Carlos I au rostit

Domnule președinte,
Pentru Regină și pentru mine 

reprezintă o mare satisfacție fap
tul că am putut realiza această 
vizită în România, frumoasa țară 
pentru care nutrim sentimente de 
stimă și afecțiune.

De cînd Excelența Voastră și 
ilustra dumneavoastră soție ne-ați 
onorat cu vizita Domniilor Voas
tre; am avut dorința fermă de a 
răspunde cît mai curînd amabilei 
invitații, fiind încredințați că a- 
ceasta poate contribui la întărirea 
relațiilor prietenești care în mod 
fericit există între țările noastre.

Cu precădere doresc să subliniez 
că pentru mine este o cinste să 
realizez prima vizită a unui Rege 
al Spaniei în România. Tot astfel, 
vizita Domniei Voastre la Madrid 
a fost la timpul respectiv prima 
ocazie în care un șef de stat ro
mân a vizitat Spania.

România și Spania reprezintă 
avanposturi ale culturii latine în 

extinderii mai puternice a schimbu
rilor comerciale și a colaborării eco
nomice, în concordanță cu potenția
lul celor două țări.

Totodată, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale vieții politice internaționale, pre
cum și în legătură cu activitatea pe 
plan extern a celor două țări.

Referindu-se la situația gravă exis-
(Continuare în pag. a III-a)

toasturi, care au fost urmărite cu in
teres si subliniate cu aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Spaniei.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

cele două extremități ale conti
nentului european. Dacia romană 
și Spania latină și-au înlănțuit, 
prin ibericul împărat Traian, des
tinele istorice. Obiectivele primor
diale ale bogatei istorii a ambelor 
popoare au fost luptele lor pen
tru unitatea națională și indepen
dență.

Reconquista hispanică și luptele 
românilor pentru menținerea fiin
ței naționale sînt două epopei pa
ralele. Și dacă Spania este poarta 
meridională a Europei, deschisă 
spre Africa și America, România 
aduce cultura latină în Europa 
balcanică, punînd-o în contact cu 
multiple rase și culturi.

Aceste paralelisme istorice și 
geografice stimulează înțelegerea 
reciprocă și pot încuraja schim
burile care să contribuie la men
ținerea păcii și a conviețuirii în
tre națiuni.
(Continuare în pag. a III-a)

Ceremonia semnării documentelor
oficiale româno - congoleze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și colonel 
Denis Sassou Nguesso, președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, au semnat, 
luni, 20 mai, în cadrul unei ceremo
nii desfășurate la Palatul Consiliu
lui de Stat, Tratatul de prietenie și 
colaborare intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Luni, 20 mai, s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie întreprinsă în 
țara noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 

Congo și Acordul-program privind 
dezvoltarea pe termen lung a coope
rării economice și tehnice și a schim
burilor comerciale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Congo.

La ceremonie au participat tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Antoinette Sassou Nguesso.

Au fost prezenți membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu

de către colonel Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, și tovarășa Antoinette 
Sassou Nguesso.

Prin întreaga desfășurare, prin 

lui, precum și membrii delegațiilor 
română și congoleză participante la 
convorbiri.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Denis Sassou Nguesso 
și-au strîns mîinile cu căldură, s-au 
felicitat reciproc pentru rezultatele 
vizitei, pentru înțelegerile la care 
s-a ajuns, pentru documentele sem
nate, care deschid noi perspective 
întăririi prieteniei și colaborării 
româno-congoleze.

documentele semnate de cei doi con
ducători de partid și de stat, vizita, 
se înscrie ca un eveniment de o 
deosebită însemnătate în cronica re
lațiilor de prietenie și colaborare
(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE
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TRATAT
de prietenie și colaborare 

între Republica Socialista România 
și Republica Populară Congo

CEREMONIA îNMlNĂRII UNOR ÎNALTE DISTINCȚII 
ROMÂNEȘTI Șl CONGOLEZE

în cadrul unei ceremonii, care. a 
avut .Ioc, luni dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a înmînat președintelui Comi
tetului Central al Partidului Conge
lez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, colonel Denis 
Șașsou Nguesso, înaltul Ordin 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia", clasa I, cu eșarfă. Aceeași 
înalță distincție a fost înmînată, de

asemenea, tovarășei Antoinette 
Șașsou Nguesso.

La rîndul său, tovarășul Denis 
Sassou Nguesso a înminat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu Ordinul Marea 
Cruce de Merit, cea mai înaltă dis
tincție a Republicii Populare Congo. 
Acest înalt ordin a fost înmînat, tot
odată, tovarășei Elena Ceaușescu.

La ceremonie au participat mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. . al 
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai Con

siliului de Stat si ai guvernului, alte 
persoane oficiale române.

Au luat parte oficialitățile congo
leze care l-au însoțit pe înaltul 
oaspete în vizita în țara noastră.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Denis Șașsou Nguesso, tovarășe 
Elena Ceaușescu și tovarășa An
toinette Sassou Nguesso au fost fe
licitați călduros de eei prezenți la 
ceremonie.

Solemnitatea a decurs înțr-o at
mosferă caldă, prietenească,

încheierea convorbirilor oficiale
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și colonel Denis Sassou Nguesso

La Palatul Consiliului de Stat s-au 
încheiat, luni, 20 mai, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si co
lonel Denis Sassou Nguesso, pre
ședintele Comitetului' Central al 
Partidului Consolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo,

La ultima rundă., de convorbiri au 
participat tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Antoinette Sasșou 
Nguesso.

Cel doi conducători de partid și 
j stat și-au exprimat satisfacția

față de schimbul fructuos de păreri 
purtat, in aceste zile, la București, 
într-o atmosferă de prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă. A fost afir
mată convingerea că transpunerea în 
viață a înțelegerilor convenite va asi
gura extinderea și așezarea oe baze 
trainice, de lungă durată, a colaboră
rii și cooperării dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Congo pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii, în folosul ambelor țări 
și popoare, al progresului și pros
perității lor.

Totodată, a fost manifestată în
crederea că, în spiritul celor discu
tate, România și Republica Populară 
Congo vor conlucra activ pe arena 
mondială, în interesul cauzei destin
derii, păcii, dezarmării, securității, 
înțelegerii si cooperării internațio
nale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Denis Șașsou Nguesso au stabilit să 
continue dialogul la nivel înalt, re- 
levînd rolul său important în dez
voltarea relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Ea contribuie, prin rezul
tatele sale fructuoase, la promova
rea unor raporturi tot mai strînse 
între cele două țări, a unei conlucrări 
mai rodnice, atît pe plan bilateral, 
cit și în domeniul vieții internațio
nale, în folosul și spre binele ambe
lor popoare, al cauzei păcii, înțele
gerii și cooperării internaționale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, care era împo
dobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
clădirii se aflau portretele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și colonelului 
Denis Sassou Nguesso, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
R.P. Congo. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și coope
rare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Congolez al Muncii, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Congo, spre binele

ambelor popoare, al cauzei păcii, in
dependenței și înțelegerii internațio
nale !“, „Trăiască lupta unită a po
poarelor pentru pace, independență 
și colaborare internațională !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, colonel 
Denis Sassou Nguesso și tovarășa 
Antoinette Sassou Nguesso au sosit 
împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P. Congo și României, in 
timp ce, în semn de salut, au fost 
trase 21 de salve de artilerie. Cei doj 
conducători de partid și de stat au 
trecut în revistă -garda de onoare.

Colonelul Denis Sassou Nguesso 
și-a luat apoi rămas bun de la per
soanele oficiale române aflate pe 
aeroport -— membri și membri su
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, generali și

ofițeri superiori, alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți ambasadorul R.P. 
Congo la București și membri ai 
ambasadei.

Un grup de pionieri - și tineri 
români și congolezi au oferit buche
te ‘ de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
colonelului Denis Sassou Nguesso și 
tovarășei Antoinette Sassou Nguesso.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la colonelul Deniș Sassou 
Nguesso. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns cu 
căldură miinile, s-au îmbrățișat. 
Tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Antoinette Sassou Nguesso și-au 
luat rămas bun, strîngîndu-și CU 
prietenie miinile.

La ora 10,15 aeronava preziden
țială cu care călătoresc inalțil 
oaspeți congolezi a decolat,

(Agerpres)

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Congo,

Animate de dorința comună de a consolida și 
dezvolta relațiile de prietenie și cooperare dintre 
poporul român și poporul congolez in spiritul 
solidarității militante dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Congolez al Muncii,

/ Convinse că întărirea prietenie:! și colaborării 
dintre cele două țări in toate domeniile cores
punde intereselor popoarelor român și congolez, 
precum și intereselor generale ale păcii, coope
rării internaționale și înțelegerii în lume,

Dornice să sporească aporțul lor la cauza 
progresului, păcii și securității internaționale 
și să contribuie activ la dezvoltarea cooperării 
între toate națiunile și popoarele lumii,

Profund îngrijorate de escaladarea cursei înar
mărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, care 
creează mari pericole pentru existența însăși a 
vieții pe pămint și conșiderînd că oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd de dezarmare nu
cleară, încetarea producției și perfecționării ar
melor nucleare și a altor mijloace de distrugere 
in masă constituie problema fundamentală a 
epocii contemporane pentru asigurarea păcii, 
securității și cooperării popoarelor,

Convinse de necesitatea intensificării efortu
rilor pentru lichidarea subdezvoltării, instaura
rea unei noi ordini economice internaționale, 
asigurarea unui progres mai rapid al țărilor 
rămase in urmă și întărirea unității de acțiune 
și cooperării țărilor în curs de dezvoltare,

Hotărite șă-și aducă in continuare contribu
ția Ia întărirea solidarității, unității și cooperă
rii țărilor în curs de dezvoltare, a statelor 
nealiniate, a tuturor forțelor care acționează 
pentru promovarea unor raporturi noi, demo
cratice, de colaborare echitabilă intre toate na
țiunile, de participare la viața internațională a 
tuturor statelor in condiții de deplină egalitate,

ExPl’imînd hotărîrea lor de a acționa in direc
ția soluționării tuturor problemelor litigioase pe 
calea tratativelor,

Solidare in lupta Împotriva politicii imperia
liste, colonialiste, neocolonialiste, de discrimi
nare rasială și apartheid,

Reafirmind necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
la rezolvarea problemelor care confruntă ome
nirea ș| a adaptării structurilor e| Ia realitățile 
contemporane,

Au hotărlt să îneheie prezentul Tratat de 
prietenie și colaborare șl, in acest scop, au 
convenit asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL I
înaltele Părți contractante proelamă solemn 

hotărîrea lor de a dezvolta și aprofunda relați
ile de prietenie, solidaritate militantă și colabo
rare dintre popoarele român și congolez, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Congolez 
al Muncii, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Congo, în. conformitate cu 
prevederile prezentului Tratat,

ARTICOLUL II
înaltele Părți contractante vor acționa Pentru 

dezvoltarea schimburilor comerciale și a coope
rării economice și tehnice reciproe avantajoase. 
Domeniile și condițiile de realizare a cooperă
rii vor fi definite prin înțelegeri adecvate con
venite între Părți,

Comisia mixtă româno-congoleză de coopera
re economică și tehnică iși va intensifica activi
tatea pentru adîncjrea și diversificarea rapor
turilor economice româno-congoleze.

ARTICOLUL III
înaltele Părți contractante vor întări și apro

funda legăturile dintre popoarele, partidele și 
țările lor printr-o mai bună cunoaștere reciprocă 
a valorilor lor materiale și spirituale, dezvol- 
tînd in acest scop cooperarea dintre cele două 
țări in domeniile științei și tehnicii, invățămîn- 
tului, sănătății publice, radioteleviziunii, turis
mului și sportului.

ARTICOLUL IV
înaltele Părți contractante vor acționa pentru 

promovarea colaborării dintre organizațiile po
litice și de masă — sindicale, de femei, tineret 
și altele — cu scopul întăririi legăturilor de 
prietenie dintre poporul român și poporul con
golez.

ARTICOLUL V
înaltele Părți contractante vor acționa pen

tru extinderea cadrului politic și juridic necesar 
promovării relațiilor rpmâno-congoleze în toate 
domeniile de interes comun.

ARTICOLUL VI
înaltele Părți contractante se vor călăuzi în 

relațiile dintre ele și îp raporturile lor cu alte 
state după următoarele principii :

1. Dreptul fundamental al popoarelor, al 
fiecărui stat Ia existentă liberă și independență, 
la pace, la viață.

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a 
hotărî el însuși asupra destinelor sale și de a 
alege și dezvolta in mod liber sistemul său 
politic, economic și social, corespunzător voin
ței și intereselor sale legitime fără nici un 
ameșțec din afară.

3- Egalitatea deplină in drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, poziție geo
grafică, nivel de dezvoltare, orinduire socială, 
apartenența sau neapartenența lor la alianțe 
militare.

4. Dreptul suveran și imprescriptibil al fie
cărui stat de a dispune de bogățiile șale natu
rale și toate celelalte resurse, în conformitate 
cu interesele sale naționale.

5. Obligația statelor de a nu interveni direct 
sau indirect, sub nici o formă, sub nici un 
pretext și în nici o împrejurare, în treburile 
interne sau externe ale altor state, respectind 
principiul bunei vecinătăți.

6. Respectarea inviolabilității frontierelor de 
stat și integrității teritoriale a fiecărui stat și, 
drept consecință, abținerea de Ia orice tentativă 
îndreptată împotriva unității naționale sau a 
integrității teritoriale a altul stat, nerespec- 
țarea acestor principii constituind o atingere 
gravă adusă păcii și securității internaționale.

7. Obligați» statelor de a se abține, În rela
țiile lor internaționale, de la folosirea forței 
sau a amenințării cu forța, de a nu recurge Ia 
nici un fol de constrinsere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă natură, sub nici 
un pretext, în nici o împrejurare Împotriva 
oricărui alt stat.

8. Obligația tuturor statelor de a reglementa 
diferendele dintre ele. in toate împrejurările 
numai prin mijloace pașnice.

9. Dreptul tuturor statelor => mari, mijlocii 
și mici de » participa pe bază de egalitate 
la soluționarea problemelor internaționale pri
vind pacea, securitatea, destinderea și coo
perarea.

10. Dreptul șl îndatorirea statelor, indiferent 
de sistemul lor social și politic, de a coopera 
între ele, pe baza avantajului reciproc, in 
scopul menținerii păcii și securității interna
ționale, al favorizării progresului economic șb 
social a| tuturor națiunilor, in primul rind al 
celor in curs de dezvoltare.

11. Dreptul fiecărui stat I», dezvoltare, Ia 
participarea pe bază de egalitate și avantaj 
reciproc la diviziune» mondială a muncii, la 
folosirea comerțului ș| cooperării economice 
internaționale in sprijinul eforturilor sale na
ționale pentru dezvoltare. Datoria tuturor Sta
telor de a intensifio» eforturile pentru lichi
darea subdezvoltării, a inechității din relațiile 
economice internaționale, pentru edificarea unei 
noi ordini economice mondiale,

1?. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin 
acces la cuceririle științei și tehnicii,

13. îndatorirea fiecărui sfat de a-și Îndeplini 
cu bună credință obligațiile internaționale asu
mate in conformitate cu Carta Națiunilor Unite 
ori prin alte tratate internaționale sau decurgînd 
din principiile și normele general recunoscute 
ale dreptului International,

ARTICOLUL VII
înaltele Părți contractante vor acționa pen

tru dezvoltarea relațiilor de colaborare între 
toate țările socialiste, țările în curs de dezvol
tare, țările nealiniate, celelalte state, în scopul 
promovării păcii, dezarmării, cooperării și în
țelegerii în Europa. Africa și în întreaga lume,

ARTICOLUL VIII
înaltele Părți contractante vor milita pe plan 

internațional pentru oprirea cursei înarmărilor 
și convenirea de măsuri concrete care să ducă 
Ia dezarmare generală și, in primul rînd, la 
dezarmare nucleară, sub un control internațio
nal eficace, pentru eliberarea omenirii de pe
ricolul războiului nuclear, inclusiv in Cosmos.

pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Ele, vor colabora la convenirea de înțelegeri 
internaționale în vederea utilizării unei părți 
din mijloacele economisite din reducerea chel
tuielilor de înarmare, pentru sprijinirea pro
gresului mai rapid al țărilor in curs de dez
voltare.

ARTICOLUL IX
înaltele Părți contractante se angajează să 

acționeze cu toată hotărîrea, să colaboreze cu 
toate țările, indiferent de sistemul lor social- 
politic șan de nivelul de dezvoltare economică, 
pentru instaurarea unei noi ordini economice 
și politice, în lume, mai bună și mai echitabilă, 
care să asigure lichidarea stării de subdezvol
tare, progresul mai rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare, prosperitatea tuturor popoarelor. In 
acest scop^ vor coopera la elaborarea și aplica
rea de măsuri și programe concrete, eficiente 
de acțiune in cadrul Organizației Națiunilor 
Unite.

în desfășurarea procesului de edificare a noii 
ordini economice internaționale, ele vor milita 
pentru continua întărire a solidarității și uni
tății de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare.

ARTICOLUL X
înaltele Părți contractante vor depune efor

turi pentru eliminarea surselor de neîncredere, 
încordare și conflict între state, iși vor aduce 
contribuția la soluționarea politică, pe cale 
pașnică, a diferendelor internaționale și vor 
colabora la realizarea unei securități trainice in 
Europa, Africa și celelalte continente, la dez
voltarea unor relații de prietenie și înțelegere 
între popoare.

ARTICOLUL xl
înaltele Părți contractante vor continua să 

sprijine activ lupta popoarelor pentru libertate, 
independență națională, suveranitate și progres 
social și vor colabora cu toate statele iubitoare 
de pace și dreptate, cu forțele revoluționare și 
progresiste pentru lichidarea politicii imperia
liste, colonialiste, neocolonialiste și de discri
minare rasială.

Ele vor acționa pentru aplicarea integrală a 
Declarației Organizației Națiunilor Unite CU 
privire Ia acordarea independenței țărilor și 
popoarelor aflate sub dominație colonială, ca și 
a tuturor rezoluțiilor O.N.U. in acest domeniu,

ARTICOLUL XII
înaltele Părți contractante vor coopera cu alte 

State pe plan internațional pentru creșterea ro
lului și eficientei Organizației Națiunilor 
Unite în soluționarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane. în apărarea independenței 
și suveranității, in dezvoltarea cooperării pe 
bază de egalitate între toate țările lumii, pre
cum și pentru perfecționarea și democratizarea 
organizației, adaptare» ei la realitățile' și ce
rințele lumii contemporane.

ARTICOLUL XIII
în vederea realizării principiilor și obiective

lor prezentului Tratat, înaltele Părți contrac
tante se vor informa și se vor consulta perio
dic, la nivel înalt și alte niveluri, in scopu] 
impulsionării colaborării bilaterale și a conlu
crării dintre cele două state pe arena interna
țională, pentru triumful cauzei păcii, libertății 
și independenței popoarelor.

ARTICOLUL XIV
înaltele Părți contractante declară că obliga

țiile prevăzute in prezentul Tratat nu contra
vin obligațiilor care decurg pentru fiecare din 
ele din alte tratate la care sint parte, precum 
și din normele dreptului internațional.

ARTICOLUL XV
Prezentul Tratat se încheie pe o perioadă de 

20 de ani și va fi prelungit prin tacită recon- 
ducțiune pe noi perioade de cite 5 ani, dacă nici 
una din Părți nu iși declară, in scris, dorința de 
a-1 denunța cu cel puțin un an înainte de expi
rarea termenului de valabilitate.

Tratatul va fi supus ratificării și va intra in 
vigoare la data schimbului instrumentelor de 
ratificare.

încheiat Ia București, la 20 mai 1985, In două 
exemplare originale, fiecare în limbile română 
și franceză, ambele texte avind aceeași valoare.

pentru
Republica Populară Congo

DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele 
Republicii Populare Congo, 

Șef al guvernului

-------------------------------- COMUNICAT COMUN
1. La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Denis Sassou Nguesso. președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele Re
publicii Populare Congo, șef al gu
vernului, a efectuat. îmnreună cu 
tovarășa Antoinette Sassou Nguesso 
si o importantă delegație congoleză, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România în peri
oada 17—20 mai 1985.

2. Președintele Republicii Popu
lare Congo și persoanele care 1-aU' 
însoțit au vizitat obiective economice 
si social-culturale din municipiul 
București și din provincie.

înaltul oaspete congolez s-a bucu
rat de o primire caldă și cordială, 
ceea ce reprezintă o expresie a sen
timentelor de stimă și prietenie pe 
care și le nutresc reciproc popoarele 
celor două țări.

3. Cei doi președinți au avut 
convorbiri oficiale care s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de prietenie, 
înțelegere și încredere reciprocă.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii : Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Gheorghe David, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul agri
culturii și industriei alimentare. 
Marin Capisizu. membru al C.C. al 
P.C.R.. ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, șeful Departamentului 
Industriei Alimentare. Gheorghe 
Cazan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Constantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R.. consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România, Ionel 
Mihai Cetățeanu. membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România. Alexan
dru Petriceanu. locțiitor al șefului 
Statului Major al gărzilor patriotice, 
Petre Tănăsie. director' in Ministerul 
Afacerilor Externe,

Din partea congoleză au participat: 
Antoine N’Ding» Oba, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, ministrul aface
rilor externe și cooperării, Frangois- 
Xavier Katali, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.M., ministrul 
agriculturii, și creșterii animalelor. 
Jean-Pierre Nonault, membru al 
C.C. al P.C.M., șef de secție la De
partamentul Relații Externe al C.C. 
al P.C.M., Michel N’Gakala, membru 
al C.C. al P.C.M., comandantul Mili
ției Populare, Aime-Emmanuel Yoka, 
ministru la Președinția Republicii, 
Albert Servaia Obiaka, ambasadorul 
R.P. Congo la București, Cldment 
Mouamba, membru al C.C. al P.C.M., 

consilier economic și financiar 
al președintelui Republicii. Basile 
Ikouebe. consilier diplomatic al pre
ședintelui Republicii. Albert Foun- 
gui. director în Ministerul Afacerilor 
Externe si Cooperării.

I
4. Analizînd dezvoltară» rapor

turilor dintre cele două țări, tn con
formitate cu hotăririle si înțelegerile 
convenite la cel mai înalt nivel la 
Brazzaville în 1972 și la București în 
1973, cei doi șefi de stat au apreciat 
bunele rezultate obținute, conside- 
rîndu-le o importantă contribuție la 
eforturile celor două popoare pe 
calea progresului lor economic si 
social. Ei s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea acestor relații ca un 
exemplu de cooperare reciproc avan
tajoasă între- state, de conlucrare 
pentru intensificarea activităților 
menite să ducă la edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru înțelegere si pace in întreaga 
lume.

5. Evidențiind bunele relații de 
prietenie și cooperare existente între 
cele două partide si țări, care cores
pund intereselor fundamentale ale 
popoarelor român și congolez, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia si președintele I Republicii Popu
lare Congo au convenit ea acțio
neze pentru intensificarea cooperării 
româno-congoleze în domeniile poli
tic. economic, tehnico-științific. cul

tural și in alte domenii de interes 
reciproc.

în consens cu aspirațiile popoare
lor român și congolez de a dezvolta 
pe baze trainice, de perspectivă, ra
porturile dintre ele. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șj to
varășul Denis Sassou Nguesso. pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Congo, 
au semnat Tratatul de prietenie și 
colaborare intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Congo.

6. Secretarul general al Parti
dului Comunist Român șl președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii au relevat cu 
satisfacție colaborarea fructuoasă șl 
solidaritatea activă dintre cele două 
partide și rolul lor activ în dezvol
tarea de ansamblu a raporturilor de 
prietenie și conlucrare româno-con- 
soleze»

7. Cei doi șefi de stat au subli
niat in mod special importanța dez
voltării mai dinamice a cooperării 
economice și a schimburilor comer
ciale, care dau un conținut concret 
și contribuie la Întărirea prieteniei 
și colaborării dintre cele două tari 
și popoare.

Ținînd seama de potențialul în 
continuă creștere al economiilor na
ționale, ds prioritățile programelor 
lor de dezvoltare, cei doi președinți 

au dispus ca organele competente 
din cele două țări să acționeze pen
tru creșterea volumului schimburilor 
comerciale și stabilirea unor obiec
tive concrete pentru dezvoltarea 
cooperării economice în domeniile 
petrolului și gazelor, cercetării mi
niere și geologice, exploatării și in
dustrializării lemnului, construcțiilor 
hidroenergetice. materialelor de 
construcții, agriculturii și altele.

!n acest scop, cei doi președinți au 
semnat Acordul-program privind 
dezvoltarea pe termen lung a coope
rării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Congo.

Cele două părți au convenit să 
întărească rolul Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare econo
mică și tehnică în promovarea ac
tivă a relațiilor economice româno- 
congoleze.

8. Cei doi șefi de stat au hotărlt, 
de asemenea, să fie lărgite relațiile 
intre cele două țări in domeniile cul
turii, științei, invățămîntului, ocroti
rii sănătății, sportului, pregătirii ca
drelor și mijloacelor de informare 
în masă. Totodată, au indicat să fie 
intensificate legăturile pe linia or
ganizațiilor de sindicat, tineret, fe
me* și altor organizații de masă și 
obștești. Ei au subliniat rolul im
portant a) acestor legături pentru 
promovarea colaborării tot mai 
strlnse intre cele două popoare.

II
9. Cei doi conducători de partid 

și de stat au examinat problemele 
complexe ale lumii contemporane și 
au exprimat profunda lor îngrijo
rare față de menținerea unei încor
dări deosebit de grave în viața In
ternațională, ca urmare a politicii 
de forță și dominație, a intensifică
rii fără precedent a cursei înarmă
rilor, in special a înarmării nu
cleare, a preocupărilor de militari
zare a spațiului cosmic, a politicii 
colonialiste, neocolonialiste și rasis
te in diferite părți ale globului, a 
amestecului in treburile interne ale 
altor state, a acțiunilor de consoli
dare și reîmpărțire a zonelor de in
fluentă, a conflictelor existente in 
unele regiuni ale lumii, a agravării 
crizei economiei mondiale și adin- 
cirii decalajului intre țările dezvol
tate și țările în curs de dezvoltare.

10. Cele două părți și-au mani
festat preocuparea față de escalada
rea cursei înarmărilor și afectarea 
unor imense resurse umane, mate
riale și financiare in scopuri militare, 
ceea ce constituie o povară grea pen
tru popoare, o permanentă primejdie 
care amenință pacea și securitatea 
internațională. Ele au relevat peri
colul deosebit al continuării cursei 
înarmărilor nucleare, care poate 
duce la o catastrofă nucleară, la 
distrugerea civilizației umane si a 
înseși condițiilor vieții pe planeta 
noastră.

Față de această situație, cei doi 
președinți au apreciat că problema 
fundamentală a epocii contemporane 
pentru asigurarea păcii, securității 
și cooperării, popoarelor este oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
încetarea producției și perfecționării 
armelor nucleare și a altor mijloace 
de distrugere in masă, reducerea 
acestora pină la completa lor lichi
dare.

Cel® două părți consideră că este 
mai necesar ca oricind ca toate sta
tele și popoarele lumii, indiferent de 
orîpduirea lor social-politică, să con
lucreze tot mai activ pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre încordare și război, pentru 
afirmarea fermă a politicii de des
tindere, de colaborare și pace.

11. Salutînd negocierile începute re
cent Intre U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire Ia armele nucleare și cosmice, 
cele două părți consideră că este 
necesar să se ajungă la înțelegeri 
care să ducă la oprirea imediată a 
amplasării de noi arme nucleare și. 
a oricăror măsuri de militarizare a 
spațiului cosmic, trecerea la redu
cerea armelor nucleare și a celor
lalte armamente, realizarea unui 
echilibru al forțelor la un nivel cit 
mai scăzut al înarmărilor.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
In favoarea unui moratoriu asupra
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE STAT A REGELUI SPANIEI, JUAN CARLOS I,
ÎMPREUNĂ CU REGINA SOFIA

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL REGELUI
JUAN CARLOS I

(Urmare din pag. I)
egalitate în drepturi, respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc — 
au cunoscut o evoluție ascendentă. 
•Cu prilejul vizitei de stat pe care 
am făcut-o, în mai 1979, în țara 
dumneavoastră — vizită despre 
care păstrăm cele mai plăcute 
amintiri — au fost deschise noi 
orizonturi conlucrării și colaboră
rii româno-spaniole. Sînt în
credințat că vizita pe care o 
faceți în aceste zile în România, 
convorbirile pe care le avem se 
vor înscrie ca un nou moment im
portant în cronica relațiilor dintre 
țările noastre, conferind noi di
mensiuni colaborării și conlucrării 
româno-spaniole, atît pe plan bila
teral, cît și pe arena internațio
nală. .......

Ca țări europene, s România și 
Spania — deși au orînduiri social- 
politice diferite — au, în mod 
obiectiv, aceleași interese funda
mentale : ca popoarele lor să poată 
trăi și dezvolta în condiții de pace 
și securitate deplină. în actualele 
împrejurări internaționale, deose
bit de grave și complexe — cînd 
problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, înfăptuirea dezarmării și 
apărarea păcii — este mai nece
sar ca oricînd ca toate statele și 
popoarele lumii, indiferent de 
orînduirea lor social-politică, să 
conlucreze tot mai activ pentru 
oprirea cursului periculos al eveni
mentelor spre încordare și război, 
pentru afirmarea fermă a politicii 
de destindere, de colaborare și 
pace. Pe deasupra oricăror deose
biri, trebuie să precumpănească 
interesele de pace ale omenirii !

Un pas pozitiv în viața interna
țională îl constituie începerea ne
gocierilor dintre Uniunea Sovietică 

și S.U.A. în problemele armelor 
nucleare și cosmice. România — 
ca de altfel toate țările și popoare
le Europei și ale întregii lumi — 
așteaptă ca la negocierile de la 
Geneva să se dea dovadă de răs
pundere pentru soarta păcii, a ci
vilizației umane, să se acționeze 
în mod constructiv, și de o parte 
și de alta, pentru a se ajunge la 
înțelegeri și acorduri care să ducă 
la oprirea cursei înarmărilor, la 
eliminarea rachetelor și, apoi, a 
tuturor armelor nucleare din Eu
ropa și din întreaga lume. în 
acest spirit apreciem că toate 
statele europene — îndeosebi sta
tele din cele două alianțe militare 
— N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia — trebuie să acționeze cu 
mai multă fermitate și răspundere 
față de viața popoarelor lor, a Eu
ropei, să se întîlnească, să între
prindă noi inițiative, să-și aducă 
o contribuție activă, într-o formă 
sau alta, la găsirea unor soluții 
corespunzătoare în cadrul negocie
rilor sovieto-americane de la Ge
neva.

Totodată, considerăm că se im
pune să fie intensificată activita
tea în cadrul diferitelor organisme 
și conferințe internaționale consa
crate dezarmării, securității și co
laborării pe continent și în lume, 
în mod deosebit trebuie să șe facă 
totul pentru încheierea cu rezul
tate cît mai bune a reuniunii de 
la Stockholm pentru securitate și 
încredere și pentru dezarmare în 
Europa.

România se pronunță consecvent 
pentru renunțarea la folosirea for
ței în relațiile internaționale și 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
dintre state numai pe cale pașni
că, prin tratative.

Sîntem preocupați de agravarea 
situației economice mondiale — 
care afectează, practic; toate sta
tele și în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare. Considerăm că 

trebuie să se ajungă în cel mai 
scurt timp la negocieri reale, în 
cadrul Organizației Națiuniloi- 
Unite pentru soluționarea globală 
a problemelor subdezvoltării — in
clusiv a datoriilor externe, extrem 
de mari, ale țărilor în curs de dez
voltare — pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale.

Realitățile demonstrează că re
zolvarea justă și durabilă a pro
blemelor tot mai complexe din 
viața mondială nu poate fi asigu
rată decît prin participarea activă, 
egală a tuturor statelor, indiferent 
de mărime sau orînduire socială. 
România militează cu toată con
secvența pentru creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale în 
soluționarea democratică a tuturor 
problemelor de care depind asigu
rarea păcii și progresului po
poarelor.

Doresc să evidențiez, și cu acest 
prilej, conlucrarea activă dintre 
România și Spania în cadrul 
O.N.U., precum și cu prilejul reu
niunii de la Madrid și al altor 
conferințe și reuniuni internațio
nale consacrate problemelor secu
rității, încrederii și colaborării pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume. îmi exprim convingerea că 
și în viitor cele două țări vor con
lucra activ pentru afirmarea poli
ticii de pace, securitate și destin
dere.

încredințat că vizita de stat pe 
care o întreprindeți în România 
va marca un moment important în 
dezvoltarea bunelor relații româ
no-spaniole, doresc să toastez în 
sănătatea Maiestății Voastre și a 
Reginei, pentru progresul și pros
peritatea poporului spaniol prie
ten, pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-spaniole.

Pentru pace și colaborare în Eu
ropa și în întreaga lume!

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
De aceea, am deosebita plăcere 

de a vă exprima, domnule pre
ședinte, admirația mea pentru 
neîntrerupta activitate pe care o 
depuneți, propunînd măsuri via
bile pentru îndepărtarea riscu
rilor unei confruntări și afirmarea 
păcii în lume.

Evoluția societăților moderne 
Impune inexorabil, zi de zi, fie
cărui popor efortul necesar garan
tării demnității, păstrării identită
ții și asigurării independenței sale. 
Spania este astăzi o democrație 
bazată pe Respectarea drepturilor 
omului și a libertăților individua
le și asociative. Avînd în vedere 
experiența noastră, considerăm că 
un. astfel de sistem politic repre
zintă cea mai bună bază pentru o 
conviețuire pașnică.

După cum știți, Spania, este pe 
punctul de a intra în Comunitatea 
Economică Europeană. Aceasta 
constituie o afirmare a identității^ 
sale istorice și stabilește un‘ cadru 
mai favorabil activității economice 
și comerciale. De pe această plat
formă țara mea dorește, de aseme
nea, să promoveze cu sporite efor
turi apărarea de zi cu zi a păcii și 
a cooperării între toate popoarele 
lumii.

Obiectivele țărilor în condițiile 
dificile ale actualei vieți interna
ționale trebuie orientate spre în
tărirea respectului față de princi
piile de dreptate, de pace și de 
protejare a drepturilor popoarelor 
recunoscute în Carta Națiunilor 
Unite.

Pacea nu este un concept static, 
ci o idee dinamică care necesită 
un efort constant pentru garanta
rea și revitalizarea ei. A te bucura
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de salut, au fost trase 21 de sal
ve de artilerie. Președintele Nicolae 
Ceaușesqu și regele Juan Carlos I 
au trecut apoi în revistă garda de 
onoare.

Un grup de copii au oferit fru
moase buchete de flori. 

de pace înseamnă a acționa fără 
încetare în favoarea și pentru re
înnoirea ei, prin intermediul dia
logului și cooperării dintre po
poare. Această sarcină înainte de 
toate cere încredere în oameni, 
bărbați și femei, căci atunci cînd 
dispare încrederea în demnitatea 
ființei umane, în drepturile și li
bertățile sale, pacea se află în 
mare pericol. Cu alte cuvinte, 
atunci cînd locul negocierilor este 
luat de forță ca mijloc de impu
nere a propriilor convingeri. Noi 
credem în posibilitatea, sau mai 
bine-zis în necesitatea ca țările cu 
sisteme social-economice diferite, 
să conviețuiască spre folosul lor 
reciproc, bazîndu-și relațiile pe o 
cooperare loială, pe respect mutual 
și bună credință.

Domnule președinte,
Eforturile țării dumneavoastră 

pentru, cauza păcii, a destinderii, 
a dezarmări!' și a dialogul iii" între 
Nord și Sud se aliniază în paralel 
cu obiectivele prioritare ale acti
vității externe a Spaniei actuale.

Un exemplu recent în acest sens 
1-ș constituit Conferința Europea
nă pentru Securitate. în timpul 
dineului pe care am avut onoarea 
să vi-I ofer cu ocazia vizitei 
Domniei Voastre în Spania, am 
spus că reuniunea de la Madrid 
reprezenta un prilej ce nu trebuia 
pierdut pentru procesul de destin
dere, al cărui progres este o nece
sitate pentru însăși supraviețuirea 
țărilor europene.

Și astfel, în acest for, delegațiile 
noastre au păstrat o legătură per
manentă, s-au sprijinit reciproc în 
căutarea unor formule constructive 
care să permită încheierea confe
rinței cu un bilanț pozitiv.

SOSIREA IN CAPITALĂ
în continuarea ceremoniei, distin

șilor oaspeți le-au fost prezentate 
persoanele oficiale române venite în 
întîmpinare.

Solemnitatea sosirii s-a încheiat 
cu defilarea gărzii de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Juan Carlos I au luat loc în

Pe tărîm cultural, moștenirea in
telectuală comună a constituit 
punctul de plecare al unui interes 
reciproc pentru limbile și culturile 
celor două țări. Drumul deschis de 
lucrările specialiștilor în limba și 
literatura română și, respectiv, 
spaniolă în diferite universități 
trebuie impulsionat și folosit ca 
instrument al apropierii și cale a 
înțelegerii. Apreciem interesul ma
nifestat de România în acest do
meniu, materializat în traducerea 
în limba română a unor opere atît 
de însemnate pentru cultura spa
niolă, cum sînt Guzman de Alfa- 
rache, Don Quijote sau Episoadele 
Naționale, precum și atenția acor
dată de cercetătorii români figu
rilor și operelor unor iluștri spa
nioli ca Unamuno, Galdds, Lope 
de Vega, Garcia Lorca, Gongora 
și muiți alții.

Domnule președinte,
înainte de a încheia, aș dori să 

vă rog să transmiteți nobilului 
popor român un cordial salut din 
partea poporului spaniol, precum 
și mulțumirile Reginei și ale mele 
pentru călduroasa primire de care 
ne-am bucurat. Sînt sentimentele 
de gratitudine pe care de aseme
nea doresc să le exprim Excelentei 
Voastre, domnule președinte, ilus
trei dumneavoastră soții, guver
nului român și celorlalte persona
lități prezente.

Ridic paharul, domnule pre
ședinte, cu cele mai bune urări 
ale mele pentru fericirea dumnea
voastră personală și a soției dum
neavoastră, pentru prosperitatea și 
progresul nobilului popor român, 
pentru viitorul relațiilor dintre ță
rile noastre. (Aplauze).

tr-o mașină, escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre reședința 
rezervată înalților oaspeți.

La reședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Juan Carlos I, 
tovarășa , Elena Ceaușescu și regina 
Sofia s-au întreținut într-o atmosfe
ră cordială, prietenească.

(Agerpres)

Convorbiri 
între președintele 
Nicolae Ceaușescu 

și regele 
Juan Carlos I
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tentă în lume, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, asigurarea 
păcii mondiale.

în ceea ce privește situația de pe 
continentul european, șeful statului 
român a apreciat că trebuie să se 
facă totul pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune și a realizării contramă- 
surilor nucleare sovietice, trecerea 
la reducerea și înlăturarea rachete
lor existente, a tuturor armelor nu
cleare din Europa. în acest sens, s-a 
subliniat necesitatea ca negocierile 
sovieto-americane de la Geneva să 
ducă la oprirea cursei înarmărilor 
nucleare pe Pămînt și în Cosmos.

în acest context, regele Juan 
Carlos I a arătat că Spania nu va 
accepta arme nucleare pe teritoriul 
său.

Președintele României și regele 
Spaniei au menționat că cele două 
țări se pronunță pentru reglemen
tarea situației din Orientul Mijlociu 
și a tuturor conflictelor dintre sta
te pe cale politică, prin tratative.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României privind 
soluționarea globală, pe cale poli
tică. a situației din Orientul 
Mijlociu și a subliniat importanța 
organizării unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., cu par
ticiparea Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite ale Americii, a tuturor țări
lor interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Regele Spaniei a arătat că țara 
sa a apreciat ideea organizării unei 
conferințe internaționale, în cadrul 
O.N.U., pentru soluționarea situa
ției din Orientul Mijlociu.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat că România și Spania susțin 
activitatea „Grupului de la Conta- 
dora“, care trebuie să ducă la so
luționarea' problemelor din America 
Centrală, cu respectarea independen
ței Republicii Nicaragua și a dreptu
lui poporului nicaraguan de a-și ho
tărî singur destinele.

Regele Juan Carlos I a apreciat 
activitatea și inițiativele președin
telui Nicolae Ceaușescu pe arena 
vieții politice internaționale, pen
tru o politică de pace, colaborare 
și înțelegere între națiuni.

La întilnire și convorbiri — des
fășurate intr-o atmosferă cordială, 
de stimă, și/ înțelegere reciprocă — 
au participat ministrul afacerilor 
externe ale țării noastre, Ștefan 
Andrei, și al Spaniei, Fernando 
Moran.

Vizitele reginei Sofia
Luni după-amiază, regina Sofia a 

vizitat unul dintre importantele așe
zăminte de cultură ale Capitalei, ce 
pune în valoare capodopere ale 
creației spirituale românești și stră^ 
ine — Muzeul colecțiilor de artă.

Regina Sofia a fost întîmpinată, la 
sosire, de membri ai conducerii Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste și ai muzeului.

Cu prilejul vizitei au fost parcurse 
principalele săli ce reunesc prețioase 
lucrări de pictură și grafică, 
sculpturi, piese din ceramică, por
țelan și sticlă, țesături, scoarțe si 
covoare românești, obiecte de artă 
decorativă.

Consemnîndu-și impresiile în car
tea de onoare a muzeului, regina 
Sofia a exprimat mulțumiri pentru 
prilejul oferit de a cunoaște acest 
edificiu de cultură, apreciind cu de
osebire valorile artistice ale creato
rilor de frumos din țara noastră.

In continuare au fost vizitate car
tierul Drumul Taberei și obiective so- 
cial-edilitare și de interes turistic din 
Capitală, ocazie de a cunoaște unele 
construcții ridicate în ultimii ani, 
precum și edificii istorice ale Bucu- 
reștiului.

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI R.P. CONGO
COMUNICAT COMUN
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producerii, testării și amplasării de 
arme nucleare și cosmice pe în
treaga durată a tratativelor.

Cele două părți au exprimat do
rința de a sprijini eforturile U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru a se ajunge la în
țelegeri corespunzătoare în cadrul 
convorbirilor sovieto-americane de 
la Geneva în problema armelor nu
cleare și prevenirii militarizării spa
țiului cosmic.

Cele două părți au convenit, de 
asemenea, să sprijine ferm intensi
ficarea lucrărilor Conferinței pentru 
dezarmare de Ia Geneva, realizarea 
de înțelegeri concrete în cadrul ne
gocierilor de la Viena. înghețarea 
cheltuielilor militare si trecerea la 
reducerea progresivă a acestor uria
șe cheltuieli. Ele au relevat marea 
însemnătate a Conferinței de la 
Stockholm pentru adoptarea de mă
suri eficiente privind întărirea în
crederii și securității, nerecurgerii la 
forță șl la amenințarea cu forța pe 
continentul european.

12. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Denis Sassou Nguesso au subliniat 
importanta dezvoltării colaborării în 
Balcani si realizarea unei zone a 
păcii și bunei vecinătăți fără arme 
nucleare și fără baze militare străine 
Si au fost de acord să sprijine crea
rea unor asemenea zone si în alte 
regiuni ale lumii.

13. Analizînd situația din Africa, 
cei doi șefi de stat au evidențiat 
progresele realizate de popoarele 
africane în lupta lor pentru liber
tate și independentă națională, pen
tru dezvoltare economică si socială, 
pentru lărgirea cooperării dintre ele 
si întărirea unității lor de acțiune 

politică pe plan african și mondial. 
Părțile și-au exprimat îngrijorarea 
fată de amestecul necontenit al for
țelor imperialiste, colonialiste, neo- 
colonialiste și rasiste în treburile 
interne ale țărilor africane, fată de 
intensificarea manevrelor si actelor 
agresive împotriva popoarelor afri
cane.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul important al Organizației Uni
tății Africane în unirea eforturilor 
țărilor africane pentru soluționarea 
politică a diferendelor si stărilor de 
tensiune din Africa, pentru promo
varea cooperării economice între 
statele africane.

Părțile au reafirmat solidaritatea 
și sprijinul țărilor lor fată de lupta 
dreaptă a poporului namibian. sub 
conducerea S.W.A.P.O.. unicul său 
reprezentant legitim, pentru inde
pendentă națională.

Ele au condamnat recentele mane
vre ale Africii de Sud de creare a 
unor pretinse instituții de stat în 
Namibia, cu scopul de a perpetua 
ocuparea ilegală a teritoriului si a 
impune o soluție neocolonialistă 
problemei namibiene. Ele au conve
nit să continue, alături de celelalte 
state, eforturile pe plan internațio
nal pentru aplicarea Rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Congo s-au pronunțat ferm 
pentru abolirea politicii de apartheid 
în Africa de Sud si pentru asigura
rea de drepturi egale, democratice, 
pentru toti cetățenii acestei tari. Ei 
au cerut în mod hotăfît respectarea 
suveranității naționale si integrită
ții teritoriale a statelor din Africa 
australă.

14. Analizînd consecințele grave 
ale persistentei crizei economice 
mondiale asupra tuturor țărilor lu
mii și constatînd menținerea feno
menului de subdezvoltare pe întinse 
zone ale planetei. președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Denis Sassou Nguesso au apreciat că 
lichidarea subdezvoltării, reducerea 
treptată a decalajului dintre țările 
în curs de dezvoltare si țările in
dustrializate și instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale reprezin
tă un imperativ maior pentru pacea 
și securitatea popoarelor, pentru în
suși viitorul umanității.

Cei doi președinți consideră, de 
asemenea, că situația gravă creată ca 
urmare a creșterii enorme a datoriei 
țărilor în curs de dezvoltare și prac
tica dobînzilor exorbitante, spolia
torii, impun găsirea unei soluții glo
bale problemei datoriei acestor țări, 
care să prevadă, printre alte măsuri, 
o reeșalonare generală a datoriilor 
lor pe o perioadă mai lungă, cu do- 
bînzi reduse sau fără dobinzi, pre
cum și acordarea de noi credite. în 
același timp, ei apreciază că în in
teresul întregii dezvoltări mondiale 
se impune o reorganizare a sistemu
lui monetar internațional, cu parti
ciparea tuturor statelor.

Constatînd că toate tratativele 
purtate pînă în prezent la O.N.U. și 
în alte foruri internaționale nu au 
dus la rezultate de natură să con
tribuie la o redresare durabilă a 
economiei mondiale și la progresul 
economic al țărilor în curs de dez
voltare, cei doi președinți au sub
liniat necesitatea inițierii de ne
gocieri reale între țările dezvoltate 
și țările în curs de dezvoltare, pe 

baza unei voințe politice construc
tive.

Ei au apreciat, totodată, că extin
derea și adîncirea cooperării econo
mice dintre țările în curs de dez
voltare, întărirea solidarității și uni
tății lor de acțiune prezintă o im
portanță deosebită. în acest scop, ei 
s-au pronunțat pentru organizarea 
unei conferințe la nivel înalt a țări
lor în curs de dezvoltare, care să 
dezbată problemele complexe ale 
subdezvoltării și edificării noii ordini 
economice mondiale, să stabilească 
măsuri de cooperare între țările res
pective și o strategie comună pentru 
negocierile cu țările dezvoltate.

15. Față de multiplicarea focarelor 
de tensiune în lume, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Denis Sassou Nguesso s-au pronun
țat cu hotărîre pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța, pen
tru rezolvarea tuturor conflictelor și 
problemelor litigioase numai pe calea 
tratativelor, prin găsirea de soluții 
politice pașnice, care să corespundă 
interesului popoarelor de a coopera 
și trăi in pace și securitate.

Cei doi președinți și-au manifes
tat preocuparea deosebită față de 
persistența încordării și situația tot 
mai complexă din Orientul Mijlociu. 
Ei și-au exprimat convingerea că 
instaurarea unei păci trainice, juste și 
globale în Orientul Mijlociu nu poa
te fi realizată decît prin retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din anul 
1987, soluționarea problemei poporu
lui palestinian prin exercitarea drep
tului său la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat independent 
propriu, prin asigurarea existenței, 
integrității și suveranității tuturor 
statelor din zonă. In acest spirit, ei 
s-au pronunțat ferm pentru organi
zarea sub egida O.N.U. a unei con
ferințe internaționale in vederea so
luționării problemelor din această re

giune, la care să participe toate ță
rile interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, ca uni
cul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, precum și alte state care 
pot sprijini această soluționare.

16. Constatînd că războiul dintre 
Irak și' Iran continuă să provoace 
enorme pagube umane și materiale 
celor două popoare, că el prezintă 
un real pericol pentru pacea și sta
bilitatea in zonă și în întreaga lume, 
cele două părți s-au pronunțat pen
tru încetarea neîntîrziată a acestui 
război, retragerea trupelor în inte
riorul granițelor recunoscute pe plan 
internațional și trecerea la negocieri 
in vederea soluționării pașnice a 
problemelor dintre cele două țări și 
asigurării dezvoltării lor în condiții 
de pace și bună vecinătate.

17. Părțile și-au exprimat sprijinul 
și solidaritatea cu lupta popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină 
pentru independență națională și re
lații economice mondiale mai drepte 
și mai echitabile.

Ele s-au pronunțat împotriva tu
turor încercărilor de dominație asu
pra popoarelor și au subliniat im
portanța unității tuturor țărilor, a 
forțelor progresiste de pretutindeni 
împotriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și rasismu
lui, pentru progres, libertate, inde
pendență și pace în lume.

18. Cele două părți apreciază că re
zolvarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane cere participare 
activă la viața internațională, în de
plină egalitate, a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime sau orîn
duire socială, în mod deosebit a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare, care sînt direct 
interesate într-o politică de colabo
rare, independență și pace.

Ele au evidențiat, totodată, rolul 
important ce revine mișcării de nea
liniere in consolidarea independenței 

țărilor membre, în dezvoltarea coo
perării economice dintre ele, in ac
țiunea de reducere a încordării in
ternaționale și instaurarea păcii și 
securității în întreaga lume.

19. Cei doi președinți sînt de pă
rere că Organizația Națiunilor Uni
te constituie forul cel mai potrivit 
pentru desfășurarea negocierilor 
multilaterale și rezolvarea democra
tică, în interesul tuturor națiunilor, 
a marilor probleme politice și econo- 
mico-sociale ale contemporaneității.

In vederea îndeplinirii acestor o- 
biective, cei doi șefi de stat consi
deră că trebuie acționat pentru creș
terea rolului și eficienței organizației 
mondiale în consolidarea păcii, secu
rității, sprijinirea dezvoltării si coo
perării, pentru rezolvarea pașnică a 
diferendelor și conflictelor dintre 
state, pentru democratizarea și am
plificarea activităților sale, adapta
rea ei la cerințele și realitățile ac
tuale ale comunității internaționale.

Cei doi șefi de stat au apreciat 
adoptarea la O.N.U. a Declarației 
asupra reglementării pașnice a dife
rendelor internaționale și au subli
niat importanța creării în cadrul a- 
cesteia a unui organism permanent 
de bune oficii, mediere și conciliere 
in vederea sporirii contribuției or
ganizației mondiale la prevenirea 
conflictelor și soluționarea pașnică a 
celor existente.

20. Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Denis Sassou Nguesso s-au pro
nunțat pentru intensificarea conlu
crării dintre cele două țări pe arena 
internațională, în cadrul O.N.U. și al 
instituțiilor sale specializate, al „Gru
pului celor 77“ și al mișcării țărilor 
nealiniate în scopul creșterii contri
buției lor la reglementarea proble
melor majore ale lumii contempora
ne, pentru promovarea păcii și coo
perării internaționale.

III

21. Președintele Republicii Socia
liste România și președintele Repu
blicii Populare Congo și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru noua în- 
tîlnire la nivel înalt româno-congo- 
leză, pentru convorbirile și înțelege
rile la care s-a ajuns, fiind încredin
țați că aceasta reprezintă o nouă și 
valoroasă contribuție la aprofunda
rea raporturilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre cele 
două țări, în interesul și spre binele 
popoarelor român și congolez, al cau
zei păcii, dezvoltării independente, 
progresului și cooperării internațio
nale.

22. Președintele Denis Sassou 
Nguesso a exprimat, în numele său 
și al delegației congoleze, calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și poporu
lui român prieten, pentru primirea 
și ospitalitatea deosebită de care s-a 
bucurat în timpul vizitei, expresie 
a sentimentelor de prietenie, stimă 
și solidaritate existente între cele 
două partide, țări și popoare.

23. Tovarășul Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu in
vitația de a efectua o vizită oficială 
de prietenie în Republica Populară 
Congo. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmind a fi 
stabilită ulterior pe căi diplomatice.
București, 20 mai 1985
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PREVEDERILE PLANULUI REALIZATE RITMIC, INTEGRA
Un proverb, destul de bine cunos

cut in județul Satu Mare, spune că 
„Si vita mică îngrașă pămîntul“. 
Poate că nu întimplător. unul din
tre participanții la ancheta orga
nizată la Satu Mare. împreună cu 
comitetul municipal de partid, a in
vocat acest proverb, insistind asupra 
înțelesului profund pe care îl are în 
abordarea problemelor complexe ale 
producerii de energie sau ale eco
nomisirii energiei. Intr-adevăr, intr-o 
lume confruntată cu acute fenomene 
de criză energetică, fiecare sursă de 
energie, cit ar fi ea de mică, trebuie 
luată în calcul.

„Iarna care a trecut, spunea to
varășul loan Diț, prim-secretar al 
Comitetului municipal Satu Mare al 
P.C.R., ne-a învățat să măsurăm 
energia și combustibilul nu cu me
gawații sau cu tonele, ci cu kilowații 
și cu kilogramele. Consider că in 
privința asigurării surselor de ener
gie și combustibil necesare munici
piului sau județului nostru nu tre
buie să așteptăm totul de-a gata, de 
la rețeaua națională — județul Satu 
Mare avînd doar o singură centrală, 
de 5 megawați, producătoare de 
energie — ci să facem totul pentru 
ca fiecare sursă de energie și combus
tibil să fie pusă în valoare. Dacă 
vom tot face studii și analize, asa 
cum se întîmplă de cîțiva ani intr-un 
șir de unități, nu vom reuși să îm
bunătățim cu nimic balanța energe
tică a județului nostru. Eu cred că 
nu există unitate economică în mu
nicipiul Satu Mare sau in județ 
care să nu poată produce energie sau 
combustibil. Fie că este vorba de 
biogaz, de energia geotermală. de 
energia vîntului sau a soarelui, de 
hidroenergie. de energia recuperabilă 
din marile noastre unități — „Unio“. 
„23 August1*. întreprinderea de pre
lucrare a lemnului ș.a. — toate 
aceste surse, mai mici sau mai mari, 
pot conta mult, chiar foarte mult în 
balanța energetică a municipiului 
sau a județului nostru. Important 
este acum, așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, să se 
treacă hotărit la treabă, să valorifi
căm din plin aceste resursă*'.

Un punct de vedere pe deplin 
justificat, mai ales dacă situăm fată 
în fată programele optimiste privind 
valorificarea resurselor locale de 
producere a energiei și combustibili
lor și realizările practice. Discre
panța este evidentă și efectele au 
fost si încă sînt simțite într-o serie 
de unități. Datele relevă că pe an
samblul județului — și situația este 
valabilă și într-un șir de alte județe 
ale tării — prevederile „la zi“ refe
ritoare la valorificarea resurselor 
neconvenționale de energie nu au 
fost realizate nici în proporție de 40 
la sută. Cu toate că în numeroase 
unități sătmărene s.-au conturat ex
periențe demne de un larg interes, 
iar realizări din alte județe pot fi 
aplicate cu bune rezultate și aici. 
Iată citeva dintre ele finalizate sau 
In curs de finalizare relevate în ca
drul dezbaterii organizate la Satu 
Mare :

® Din 1983, Ia Cărei, gazul captat 
din apa termală asigură încălzirea a 

28 de camere de hotel și a unui res
taurant cu 200 de locuri, precum și 
combustibilul necesar pentru prepa
rarea hranei. în orașul Tășnad. din 
aceeași sursă se va asigura încălzirea 
unei sere de peste 3 000 mp și com
bustibilul necesar tuturor unităților 
comerciale din incinta ștrandului. 
O altă seră de aceeași mărime va 
funcționa în satul Ady Endre. tot 
pe baza gazului din apele geoter
male. Pe baza rezultatelor de pină 
acum, unitățile cooperației din județ 
vor extinde încă în cursul acestui an 
această experiență peste tot unde 
există puțuri forate de ape geoter- 
male. De asemenea, potrivit progra
mului UJECOOP Satu Mare. în

ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

acest an se va generaliza rețeaua pro
ducătoare de biogaz în toate unitățile 
cooperației din județ, ca și într-un 
mare număr de gospodării ale popu
lației. (Ion Plugaru, președintele 
UJECOOP).

• Circa două treimi din cota de 
combustibil aferentă întreprinderii 
de prelucrare a lemnului din Satu 
Mare este folosită pentru ■ uscarea 
cherestelei. Prin măsurile recent 
luate, se construiesc două centrale 
termice care vor funcționa pe baza 
deșeurilor (neutilizabile în procesul 
de producție), asigurînd o bună parte 
din aburul tehnologic necesar. O 
unitate termică, de la fabrica de 
scaune din Tășnad. va funcționa, 
începînd din acest an. tot pe bază 
de deșeuri în loc de gaz. O altă uni
tate termică de Ia întreprinderea 
„Crasna** din Cărei va utiliza, de 
asemenea, deșeuri în loc de combus
tibil lichid. Peste 30 000 tone de 
deșeuri rezultate din procesul de 
producție, care înainte căpătau o 
destinație neeconomică, vor fi trans
formate într-o prețioasă sursă de 
combustibil pentru procesul de pro
ducție. (Ing. loan Roca, întreprin
derea de prelucrare a lemnului din 
Satu Mare).

® 245 tone combustibil convențio
nal se economisesc la întreprinderea 
„Solidaritatea*1 numai într-o singură 
fază a procesului tehnologic prin 
folosirea apei gcotermale din incinta 
unității, in procesul de vopsire a fi
relor, în plus, pe această cale se 
asigură și o calitate simțitor îmbună
tățită. apa geotermală avînd o duri
tate de 8—10 ori mai scăzută decît 
apa potabilă. Rezultatul de pină 

acum fiind încurajator, se prevede ca 
in 1986 să se construiască o vopsito- 
rie nouă, care va funcționa în tota
litate pe baza apei geotermale. (Ing. 
Nemeti Csaba, întreprinderea ..Soli
daritatea11).

• Cu toate că ne aflăm în nordul 
tării, iată că și aici soarele se do
vedește a fi un aliat de nădejde în 
căutările asidue de surse noi de 
energie. în cartierul „Micro 16“ func
ționează o instalație de încălzire so
lară ce asigură apa încălzită, pină la 
55 grade Celsius, pentru 600 de apar
tamente. în cartierul „Unio“ o altă 
instalație solară asigură apa caldă 
pentru 900 de apartamente, economi

ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Pasul hotărîtor, necesar acum 
APLICAREA FERMĂ 

A PROGRAMELOR STABILITE
sind 390 tone combustibil convențio
nal. (Ing. I. Napalcov, I.J.G.C.L.).

Mai mult sau mai puțin spectacu
loase, fiecare dintre aceste rezultate 
practice au o calitate aparte : o 
nouă demonstrație că sursele clasice 
de energie și combustibil pot fi în
locuite a fost făcută. Important este 
acum — și in această direcție prin
cipală am înțeles că se acționează 
în prezent — ca fiecare din aceste 
realizări, unele dintre ele purtind 
pecetea unui specific zonal, în func
ție de sursele energetice, captate, 
să fie extinse, generalizate neîntir- 
ziat, în tot județul. Modul ferm, 
eficient în care acționează unitățile 
UJECOOP în această privință poate 
constitui un exemplu demn de urmat.

...S-a spus, pe bună dreptate, că 
cea mai prețioasă sursă de energie, 
în toate țările lumii, este economi
sirea. Adevăr verificat din plin și in 
tara noastră, adevăr probat prin nu
meroase exemple și aici, la Satu 
Mare.

O premisă optimistă : toți partici
panții la anchetă au afirmat că în 
fiecare unitate din industrie, agricul
tură. construcții, din toate sectoarele 
economice există însemnate surse de 
economisire, care pot și trebuie să 
fie neîntîrziat valorificate. Orice in- 
tîrziere în aplicarea unor măsuri de 
economisire severă a energiei și 
combustibililor înseamnă. în ultimă 
instanță, 'pierderi certe pentru eco
nomia județului, pentru economia 
națională, pierderi care. în condițiile 
crizei energetice actuale, se mă
soară direct in dolari. Pentru că 
energia a devenit valuta forte a ori
cărei economii aflate în plin proces 
de dezvoltare.

Cele citeva din acțiunile de eco
nomisire finalizate îndeosebi' în ul

timul timp în județul Satu Mare — 
o dovadă ce se poate obține cînd 
spiritul creator și priceperea gospo
dărească sînt puse în valoare — sint 
încă departe de a epuiza resursele de 
reducere a consumului de energie.

O La întreprinderea „23 August**, 
eforturile au fost materializate prin 
realizarea de recuperatoare de căl
dură din gazele arse, inventariate în 
anul 1982. Astfel, recuperatoarele 
care preîncălzesc aerul dp combustie 
asigură o economie anuală de 320 
tone combustibil convențional, recu
peratoarele care prepară apa caldă 
— 97 tone/an. recuperatoarele mixte 
care reîncălzesc aerul de combustie 

și prepară apa caldă — 255 tone/an. 
(Ing. Camelia Napalcov, întreprinde
rea „23 August**).

© întreprinderea „Unio** este una 
dintre unitățile cele mai mari con
sumatoare de energie. Normal, și 
eforturile pentru economisire ar tre
bui să fie pe măsură. Este desigur 
bine că din resursele energetice re
cuperabile de 4 100 tone combustibil 
convențional au fost găsite soluții de 
rcfolosire pentru 2 300 tone. Pentru 
a atinge limita maximă în utilizarea 
acestor prețioase resurse este nece-

— Constituirea la nivelul județului a unui colectiv de coordonare a 
tuturor lucrărilor și acțiunilor privind promovarea surselor alternative de 
energie, care să se ocupe de alegerea variantelor optime, asigurarea 
proiectelor, a utilajelor și materialelor necesare.

— Profilarea unui sector al unei unități de construcții în executarea 
de lucrări speciale pentru producerea de biogaz, folosirea energiei solare, 
a vintului, a energici geotermale.

— Intrucît costul unor instalații de producere a biogazului este încă 
ridicat, ar fi util ca un organ central, eventual Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare, să ofere mai multe variante de proiecte pen
tru instalații mici, ce ar prezenta un mare interes pentru gospodăriile 
populației.

— In fundamentarea studiilor privind construcția unor instalații pen
tru utilizarea surselor de energie ncconvenționaiă să se ia in calcul 
riguros deopotrivă cantitățile de combustibil economisite, dar și consumul 
energetic absolut conținut în materialele de construcție folosite, utilajele 
montate ș.a., spre a se preveni risipa.

— Ar fi oportună depistarea și generalizarea cu maximă operativitate 
a celor mai reușite realizări pe plan național, mereu perfecționate de la 
un an la altul, atit în'‘domeniul producerii de energic cu ajutorul surse
lor neconvenționale, cît și în cel al economisirii energiei.

Firește. în legătură cu fiecare pro
punere s-ar putea emite numeroase 
opinii pro și contra. Important este 
că, mai mult ca oricînd, și aici Ia 
Satu Mare, la fel ca în alte județe, 
există convingerea că depășirea 
greutăților provocate de criza ener- 

sar ca furnizorii de utilaje speciali
zate să acorde o mai mare atenție 
calității. Astfel, termocuplele fabri
cate la Pașcani se topesc la 800 
grade Celsius. în loc de 1100 grade, 
cît impune procesul tehnologic, ar
zătoarele rezistă cel mult două-trei 
săptămîni. iar șamota nu este arsă 
corespunzător. Ar fi bine și oportun 
ca programul de modernizare a arză
toarelor utilizate în industrie să fie 
revăzut, pentru a-i determina pe 
proiectanți și pe producători să se 
alinieze la nivelul performanțelor 
mondiale din aefist domeniu. Nu nu
mai la „Unio“. dar și in alte între
prinderi sătmărene și din țară se 
irosesc cantități însemnate de ener
gie datorită utilizării unor arzătoare 
necorespunzătoare. (Pittner Alexan
dru, inginer-șef la întreprinderea 
„Unio11).

Am putea continua șirul, exemple
lor privind preocupările încununate 
de succes, in întreprinderi săt
mărene in domeniul economisi
rii energiei. Surprinzător însă, in 
discuțiile purtate cu specialiști săt
măreni. pe tema economisirii ener
giei. doar întimplător a fost adusă 
în discuție una dintre problemele 
fundamentale, de soluționarea căreia 
depinde reducerea substanțială a 
consumurilor energetice. Este vorba 
de modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, sarcină de maximă actua
litate atit la „Unio** sau „23 Au- 
gust“. cît și la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, IPSUIC sau în
treprinderea textilă. Important este, 
așa cum sublinia unul dintre specia
liști, că problema economisirii ener
giei să nu fie tratată fragmentat, în 
funcție de profilul unor secții sau 
servicii din întreprinderi, ci unitar, 
printr-o concepție riguroasă a unui 
compartiment investit cu atribuții 
speciale.

Iată și alte propuneri interesante 
ale specialiștilor sătmăreni, atit în 
domeniul surselor neconvenționale 
de energie, cit și în cel al economi
sirii energiei : 

getică poate fi posibilă numai1 șl 
numai printr-o puternică mobilizare 
a spiritului creator, gospodăresc al 
tuturor.

Viorel SA1ĂGEAN 
Octav GRVMEZA

CU DOUĂ LUNI MAI DEVREME
Nu cu mult timp în urmă, oame

nii muncii de la Șantierul naval din 
Giurgiu au obținut un succes deose
bit în producție : lansarea, peste 
prevederile planului, a celei de-a 
doua barje, de 1 600 tone, tip „Eu
ropa II b“. O dată cu livrarea la 
export a acestei noi nave, muncito
rii și specialiștii de aici au raportat 
îndeplinirea sarcinilor la export pe 
primul semestru al anului cu două 
luni mai devreme. în felul acesta au 
fost create premise în vederea reali
zării înainte de termen a planului la 
export pe acest an. Cum s-a acțio
nat ?

— în întreaga noastră activitate 
ne-am călăuzit după indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
mai multe rinduri, cu prilejul vizite
lor de lucru fă
cute în unități ale 
industriei navale 
— ne spune Petre 
Niculescu, secre
tarul comitetului 
de partid de la 
șantierul naval. 
Am reușit în felul 
acesta să organi
zăm un flux teh
nologic special, 
bine pus la punct, 
pentru construi
rea de barje destinate exportu
lui. Prima navă tip „Europa II 
b“ a fost livrată la export în ur
mă cu un an și jumătate. Diver
sificarea producției destinate ex
portului a fost posibilă datorită mă
surilor luate pentru creșterea rolului 
Si răspunderii organizațiilor1 de partid, 
a organelor de conducere colectivă, 
pentru fructificarea cu eficiență ma
ximă a resurselor materiale si a po
tențialului nostru de creație tehnică.

împreună cu ing. Corneliu Miron, 
șeful secției construcții-corp. secție 
unde se materializează aproape 90 la 
sută din volumul total al lucrărilor 
necesare realizării fiecărei nave, 
parcurgem fluxul tehnologic special 
organizat Ia indicația secretarului 
general al partidului. Aici sînt acum 
în diferite faze de construcție patru 
barje din planul lunilor iulie, august 
și septembrie, Atit la debitare, cit și 
în atelierele plane și sudură, la con
fecționat bloc-secții de fund și de 
bord, la asamblarea pe cală, la mon
taj. lăcătușerie. la vopsitorie, peste 
tot se acționează cu pricepere și 
energie. Munca bine organizată, teh
nologiile moderne care se aulică, or
dinea și disciplina sint tot atitea 
dovezi ale competentei profesionale 
și răspunderii navaliștilor din Giur
giu. care in numai un an si jumă
tate au reușit să asigure navelor 
competitivitate pe piața externă. 
Printre promotorii noului se numără 
șeful de echipă Mihai Marin, maiștrii 
Bosoc Nidelea. Dobre Beațu. Marin 
Ivan, Dumitru Toma. Vasile Vîrban, 
Constantin Bene și alții, care, îm
preună cu întregul colectiv, au asi
gurat produselor exportate perfor
mante superioare în ce privește ca
pacitatea de încărcare, greutatea 
specifică și protecția anticorozivă. 
impunînd navele realizate Ia Giurgiu 

La Șantierul naval 
din Giurgiu - 

sarcinile la export 
pe primul semestru 
au fost îndeplinite

chiar în țări cu o puternică industrie 
navală. De asemenea, prin măsurile 
tehnice și organizatorice luate pe în
tregul flux de fabricație s-a ajuns la 
o integrare a producției de circa 95 
la sută la barjele de 1 600 tone. Prac
tic. toate componentele și echipa
mentele. cu excepția motoarelor de 
ancoră, se realizează pe șantier.

O bună experiență s-a acumulat și 
în ce privește organizarea muncii. 
Comisia de export, bunăoară, con
dusă de inginerul-șef Semon Wolf
son. a devenit un adevărat „stat 
major**, care urmărește in fiecare zi 
realizarea programului de fabricație, 
în funcție de constatările făcute, co
misia de export oferă soluții prac
tice pentru asigurarea unei aprovi
zionări ritmice, eliminarea ..locurilor 

înguste** de pe 
fluxul tehnologic, 
îmbunătățirea ca
lității produselor, 
începînd de la o- 
perația de sabla- 
re-pasivizare și 
pină Ia livrarea 
navelor către par
tenerii externi. Ca 
urmare, gradul de 
automatizare și 
semiautomatizare 
a sudurii a ajuns 

la 59 Ia sută, debitarea mecanică 
s-a extins la 95 la sută și s-a scurtat 
ciclul de fabricație cu 20 la sută. 
Toate acestea au dus la o creștere 
substanțială a productivității muncii 
și la economisirea, în medie, pe fie
care navă, a unei cantități de 36 tone 
metal.

Măsurile luate nu se opresc însă 
aici. în aceste zile se caută noi so
luții, pentru folosirea cu eficientă 
maximă a capacităților de producție, 
ridicarea parametrilor calitativi ai 
fiecărei nave, economisirea strictă a 
materiilor prime și materialelor. în 
fruntea acestei acțiuni de propulsare 
pe noi coordonate de eficientă a în
tregii producții destinate exportului 
ee situează comuniștii. La comparti
mentul de proiectare tehnică și teh
nologică. inginerul Florin Matei ne 
înfățișează un set de albume cuprin
zând noi schițe ale cordoanelor de 
sudură. Pe această bază, chiar din 
luna mai vor fi luate măsuri care să 
permită extinderea sudurii automate 
și semiautomate de la 59 la sută la 
65 la sută. Totodată, prin extinderea 
vopsirii mecanizate, timpul de stațio
nare a navelor la această operațiune 
se va scurta la jumătate. De aseme
nea, au fost luate măsuri pentru ca 
încă din luna mai să se treacă la în
locuirea vinciurilor actuale de ma
nevră si legare cu altele mai suple 
și eu parametri tehnici superiori.

Prin întreaga lor activitate, con
structorii de nave din Giurgiu de
monstrează că sint hotărîți să înde
plinească înainte de termen sarcinile 
la export pe acest an. asigurind ast
fel premise pentru trecerea la reali
zarea în bune condiții a producției 
din primul an al viitorului cincinal.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

—7——-------
TTWT A. /SiDTlTITTt mir TT> AIN j RIC

-----—--------------------------------------------- ------------- • —  -----    -1  ' ' . I ,,n  - - f.-i, i, 1- — .....- ,ir   .'--Yi'ș V'.’-’i.- . hit

PUTERNICĂ ANGAJARE PENTRU PRODUCȚII SPORITE! ?
ÎNTREȚINEREA culturilor

tulcea , La cîmp — 
toti locuitorii satelor

Vremea în județul Vîlcea, 
marcată zilnic de succesiu
nea ploilor și orelor însori
te și călduroase, favorizea
ză cum nu se poate mai 
bine dezvoltarea viguroasă 
a tuturor culturilor. Plan
tele de cartofi, sfeclă fura
jeră, ca și legumele timpu
rii au crescut bine, semn 
că încă de pe acum se 
anunță o recoltă bogată.

I
— Semnificativ este fap
tul că membrii cooperatori 
nu se bazează doar pe con
dițiile naturale — ne spu
nea inginerul Pantelimon 
Zorilescu, directorul direc
ției agricole. împreună cu 

mecanizatorii, ei acționea
ză pretutindeni cu răspun
dere la întreținerea cultu
rilor. Datorită umidității

I ridicate din sol, efectuarea 
prașilei mecanice decurge 
mai anevoios, dar oricum, 
pentru moment, o suplinim 
cu prașila manuală, lucra
re organizată temeinic nu 
numai la nivelul cooperati
velor agricole, ci și ăl for
mațiilor de lucru.

De această situație aveam 
să ne convingem și noi in 
raidul întreprins prin mai 
multe unități din consiliul 
agroindustrial Rîmnicu Vil- 
cea. La cooperativa agri
colă de producție Budești, 
peste 400 de oameni, tineri 
și virstnici, împărțiți pe 
ferme, la Bîrsești, Bercioiu 
și Centru, se aflau incă de 
la primele ore ale dimine
ții la prășitul culturilor. 
„Pină în seară — ne asigu
ră inginerul-șef al coopera
tivei, Stelian Dorobanțu — 
terminăm prașila la sfecla 
furajeră și rebilonarea car
tofilor pe toate cele 62 hec
tare. La această ultimă 
cultură ne propusesem 
inițial să obținem in medie

o producție de 18 000 kg la 
hectar, dar, după cum se 
prezintă plantele și după 
cum am hotărit să le între
ținem, avem garanția reali
zării a cel puțin 24 000 kg 
la hectar.

Aceeași mobilizare de 
forțe, îndrumate și coordo
nate îndeaproape de ingi
nerii Petronel Bădulescu, 
președintele C.A.P., și Ga
briela Voiculescu, șefă de 
fermă, practic de toți spe
cialiștii, întîlnim și in co
muna Vlădești. Peste 20l) 
de oameni sint concentrați 
la executarea prașilei ma
nuale pe 130 hectare culti
vate cu porumb, iar alții la 
prășitul cartofilor și al 
sfeclei furajere. După-a- 
miaza, acestor forțe li s-au 
alăturat și zeci de navetiști, 
muncitori la Combinatul de 
prelucrare a lemnului, 
Combinatul chimic, între
prinderea de utilaj chimic 
și forjă și în alte unități 
economice din municipiul 
Rimnicu Vilcea care, odată 
ajunși acasă, au pornit 
imediat cu sapele să dea 
o mină de ajutor la înche
ierea cît mai grabnică a 
lucrărilor de întreținere. 
De fapt, sprijinul munci
torilor navetiști este acor
dat cu aceeași grijă și în 
celelalte cooperative agri
cole din acest consiliu, ca 
și din consiliile unice'Bă- 
beni și Drăgășani. Mulți 
dintre muncitorii navetiști 
s-au integrat încă de la se
mănatul culturilor prăsitoa
re în echipele membrilor 
cooperatori, care au preluat 
să lucreze în acord global 
însemnate suprafețe.

Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

Lo întreținerea culturilor de floarea-soarelui pe terenurile
C.A.P. Furculești, județul Teleorman

Foto : S. CRISTIAN

teleorman : Atenție maximă
la calitatea

în comuna Plosca se 
află una dintre cele mai 
mari cooperative agricole 
din județul Teleorman, 
încă de la intrarea în 
localitate ne atrag aten
ția terenurile din curți 
bine îngrijite, cu straturi 
de legume și zarzavaturi, 
cu^ pomi și alte culturi — 
toate acestea rellefind hăr-

^nicia și priceperea gospo-

lucrărilor!
dărilor comunei. în ce mă
sură spiritul gospodăresc al 
sătenilor se regăsește și pe 
cele 4120 hectare care for
mează avuția unității agri
cole ? De la președintele 
cooperativei — Gheorghe 
Iatan, aveam să aflăm că 
suprafața ocupată de cul
turile prăsitoare este de 
peste 2 200 hectare. în 
ziua documentării noas-

tre cea mai mare par
te a cooperatorilor din 
cele 4 ferme de cîmp efec
tuau prășitul manual pe ul
timele suprafețe din totalul 
de 200 hectare semănate cu 
sfeclă de zahăr. Munceau 
conștiincios, sub îndruma
rea inginerului-șef Viorel 
Nețoiu. Dar cu toată hărni
cia lor, după cum aveau să 
ne confirme cițiva șefi de 
echipă, este practic imposi
bil ca cei 70 de oameni de 
Ia fiecare fermă să acopere 
întregul volum de lucrări 
de întreținere. Un calcul 
rapid arată că fiecărui 
cooperator îi revin în 
grijă. în medie, peste 10 
hectare cu plante prăsitoa
re. Cum un om. oricît de 
harnic ar fi, nu poate prăși 
mai mult de 25—30 ari pe 
zi, este evident volumul 
mare de muncă ce trebdle 
efectuat intr-un timp scurt.

De altfel, datorită defici
tului în forță de muncă, in 
anul trecut, pe cea mai 
mare parte a terenurilor 
cooperativei, nu s-au făcut 
decît două prașile manuale, 
și, evident, producțiile au 
fost cu mult sub prevede
rile de plan. Reținem deci 
că și anul acesta numai 280 
de cooperatori participă la 
muncă în fermele de cimp. 
Și aceasta într-o comună cu 
peste 7 000 de locuitori.

La consiliul popular, pri
marul Otto Moraru, ne 
spune că 50 hectare cu po
rumb vor fi date în grija 
unor crescători de animale. 
Că din pensionari se va 
constitui o altă formație 
de 60 de oameni, care să 
dea o mină de ajutor la 
efectuarea lucrărilor de în

treținere. Că vor mai par
ticipa la efectuarea prași- 
lelor circa 30 de lucrători 
de la consiliul popular, de 
la cooperație și din alte u- 
nități. din comună. Toate 
aceste proiecte se află 
însă în faza... intenții
lor. Ne întrebăm : oare 
ceilalți locuitori" ai comunei 
nu pot veni în sprijinul 
cooperatorilor în aceste zile 
hotărâtoare pentru soarta 
recoltei ? Cu siguranță că 
da ! Parcurgind ulițele co
munei am văzut la fie
care gospodărie 1—2 oa
meni trebăluind pe lingă 
casă sau stînd pur și sim
plu la taifas. Și asta nu e 
totul. La Plosca există circa 
2 500 navetiști în unități e- 
conomice din orașele Ale
xandria și Roșiori de Vede. 
Problema este de a se găsi 
urgent o formă organizato
rică pentru atragerea lor la 
executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor. La 
sediul primăriei ni s-a vor
bit din nou la timpul vii
tor : „Vom face...** și așa 
mai departe.

Toate acestea sînt argu
mente pentru întreprinde
rea unei analize serioase la 
nivelul comunei, pentru 
aplicarea întocmai a preve
derilor legii organizării 
producției și a muncii în 
agricultură, astfel ca cei ce 
pun în valoare fiecare pal
mă de pămint din bătătura 
propriei case să manifeste 
același spirit gospodăresc 
și pentru a spori rodnicia 
pămintului cooperativei a- 
gricole din localitate.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

în zonele colinare și montane, da
torită suprafețelor mari 'de pajiști, 
există condiții favorabile pentru a 
crește animale mai multe, mai pro
ductive. Este un adevăr ilustrat con
vingător de experiența unităților 
agricole din județul Cluj, care după 
cițiva ani de aplicare a programului 
de dezvoltare a zootehniei a ajuns 
să se situeze pe unul dintre locu
rile fruntașe pe țară în acest dome
niu. Este semnificativ faptul că, în 
ultimii doi ani, efectivele de ani
male, pe ansamblul județului, au 
crescut cu aproape 31 000 bovine, 
104 000 poycine și 54 000 ovine. în 
aceeași perioadă, producția medie de 
lapte a crescut cu peste 600 litri 
pe vacă furajată. Unul dintre obiec
tivele urmărite este ca, incă din 
acest an, întreprinderile agricole de 
stat să realizeze 4 200 1 lapte pe 
vacă furajată față 
de 2 376 1 in 1982. 
iar 60 de coope
rative agricole să 
ajungă la o pro
ducție medie de 
trei mii litri. Pe 
baza unui pro
gram etapizat. 
cele mai bune 
ferme ale coope
rativelor agricole 
urmează să atin
gă performanțele 
unităților agrico
le de stat, depă
șind* în medie 
4 000 litri lapte. 
Sint obiective mo
bilizatoare, iar cei chemați să le în
făptuiască au convingerea că acest 
lucru este întru totul posibil.

Vorbindu-ne despre aceste pre
ocupări, ing. Florin Cliițti, director 
al direcției agricole, sublinia efi
ciența acțiunilor întreprinse pentru 
creșterea concomitentă a efectivelor 
de animale și a producției acestora.

— Am pornit de la adevărul că 
pentru a rezolva problemele de 
fond, pentru dezvoltarea zootehniei 
esențial este să punem deplin in va
loare propria experiență, capacitatea 
profesională a specialiștilor. Am 
ales 16 ferme zootehnice cu posibi
lități reale de progres rapid, stabi
lind un barem : să realizeze mini
mum trei mii litri lapte pe vacă fu
rajată. în fiecare consiliu agroin
dustrial am organizat cite o fermă 
model de urmat de către celelalte 
unități. în acest mod favorizăm 
schimbul de experiență intre unități 
învecinate situate la distanțe mici, 
ușor de parcurs, pornind de la pre
misa că decît să audă o mie de 
vorbe fiecare să cunoască pe viu 
experiența vecinului. Esențial e și 
un alt fapt : în fiecare din cele 
16 consilii agroindustriale ale jude
țului, specialiștii au competența și 
posibilitatea practică de a acționa, 
de a interveni zilnic în fermele 
respective. Dovadă că la cele 16 
„modele** s-au adăugat altele nespe
cificate inițial, mai exact șapte 
cooperative agricole care în acest 
an realizează efectivele de vaci pre
văzute și depășesc „pragul** celor 
trei mii litri lapte. La unele dintre 
acestea, pe care noi le consideram 
greu de redresat, așa cum este ca
zul cooperativei agricole Desmireni, 
saltul este apreciabil : de la numai 
1 400 litri lapte „urcă** la trei mii 
litri în acest an. Atunci cind

comitetul județean de partid a 
inițiat programele speciale de dez
voltare a zootehniei, cu ..terme
ne și responsabilități clare, a in
sistat mai ales să ne ocupăm cu 
toată exigența de înfăptuirea lor. Și 
tocmai faptul că nu au rămas pe 
hirtie ca alte programe anterioare, 
că realizarea fiecărui obiectiv este 
urmărită pe bază de grafice pre
cise asigură progresul zootehniei.

Creșterea efectivelor de bovine 
este condiționată de organizarea re
producției in vederea măririi indice
lui de natalitate la vaci și juninci. 
în anul trecut, cooperativele agri
cole au obținut, la fiecare sută de 
vaci, cu 17 viței mai mult în com
parație cu anul 1982, urmînd ca, în 
acest an, indicele de natalitate' să 
ajungă la 85 la sută. In sectorul 
gospodăriilor populației s-au organi

lozuri pentru furaje. Modernizarea 
are un efect pozitiv asupra muncii 
îngrijitorilor. Aceiași oameni care 
„uitau11 să mulgă vacile, după în
cheierea lucrărilor de modernizare, 
au triplat producția de lapte, iar 
acum obțin cite 12 litri zilnic de la 
fiecare vacă. Președinta unității, 
Elena Usate, își începe și încheie 
ziua de muncă in ferma zootehnică. 
La începutul aplicării programului 
de modernizare, in 1982, la această 
unitate s-au obținut numai 1 800 1 
lapte pe vacă furajată, ajungînd la 
3 205 1 anul trecut, la 3 500 1 in acest 
an și se pregătește viitoarea produc
ție de 4 000 1.

în același mod, folosind expe
riența unităților model, echipele de 
cooperatori-constructori din cele
lalte cooperative agricole ale jude
țului, cu sprijinul unor întreprinderi

o JUDETUL CLUJ

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
— obiectiv de primă însemnătate

Cum se aplică măsurile adoptate în zonele colinare și montane

zat 13 stațiuni de montă comunale 
și 383 puncte sătești, asigurîndu-se 
reproducători cu valoare zootehnică 
ridicată. Totuși, în unele comune — 
Baciu, Pănticeu, Petrești, Sinmartin, 
Cătina și altele — numărul de viței 
la suta de vaci “s-a redus în loc să 
crească. Pentru organizarea pe baze 
științifice a reproducției, un aport 
apreciabil au cercetătorii de la In
stitutul agronomic și stațiunile de 
cercetare și producție din județ. 
„Am început, ni s-a spus, într-un 
mod care unora le părea neobișnuit: 
încadrind in funcția de director al 
Oficiului județean de reproducție și 
selecție a animalelor pe prof. univ. 
Alecu Bogdan, șeful catedrei de 
specialitate de la Facultatea de 
zootehnie și medicină veterinară. 
Unii l-au privit cu scepticism, dar 
el a reușit să fundamenteze științi
fic activitatea în acest domeniu**.

Asigurarea adăposturilor și mo
dernizarea fermelor zootehnice sînt 
de natură să asigure condiții pentru 
creșterea efectivelor de animale, a 
producției acestora. Cu forțele pro
prii, dar și cu sprijinul unor uni
tăți industriale și trusturi de con
strucții și instalații din Cluj și din 
alte orașe au fost modernizate nu
meroase ferme zootehnice. La coo
perativa agricolă „înfrățirea** din 
consiliul agroindustrial Cluj, toate 
grajdurile au fost modernizate ; 
s-au introdus adăpători cu nivel 
constant, instalații de evacuare a 
dejecțiilor și pentru mulsul meca
nic, s-a amenajat o maternitate de 
vaci și o creșă de viței, iar bucătă
ria furajeră este dotată cu utilaje 
de tocare și preparare a furajelor. 
In urma lucrărilor de sistematizare 
a fermei s-au amenajat padocuri 
pentru animale, drumuri interioare 
asfaltate, s-au construit finare și si

de construcții și instalații, au con
struit sau amenajat peste 3100 
locuri în maternități de vaci și 6 700 
locuri în creșele de viței.

Dezvoltarea in continuare a zoo
tehniei clujene necesită asigurarea 
bazei furajere, aceasta fiind pro- 
blema-cheie de care depinde crește- 
terea efectivelor de animale și a 
producției acestora. Modul cum este 
soluționată această problemă reflec
tă eficiența activității, a spiritului 
de inițiativă a cadrelor de condu
cere și specialiștilor chemați să asi
gure dublarea sau triplarea produc
ției pășunilor și tinetelor naturale 
și a recoltei culturilor furajere. 
Cea mai mare eficiență au lu
crările făcute pe pășunile model 
create în fiecare consiliu unic agro
industrial unde s-au amenajat ta
bere de vară cu adăposturi simple 
pentru animale, încăperi dotate cu 
strictul necesar pentru îngrijitori, 
cu ustensile pentru însămințarea 
artificială a vacilor și s-au asigurat 
surse de apă, garduri electrice etc.

Pășunea comunei Tureni este un 
asemenea model de urmat ; datorită 
lucrărilor ameliorative, îndeosebi 
fertilizării și insămințării cu se
mințe de graminee și leguminoasă, 
producția de iarbă a crescut de la 
15 tone la 35 tone la hectar ; lucră
rile de tarlalizare și folosirea gar
durilor electrice asigură pășunatul 
rațional și înlăturarea oricărei ri
sipe de masă verde. In tabăra de 
vară s-au adus două autobuze ca
sate amenajate pentru adăpostirea 
îngrijitorilor și dotate cu material 
seminal pentru insămințările artifi
ciale, cit și cu ustensile și medica
mente necesare punctului sanitar- 
veterinar. Faptul că cele 450 vaci ale 
cooperativei agricole, cît și vacile 
aparținind cooperatorilor dau cite

12—13 1 lapte pe zi, constituie cea 
mai bună dovadă că la Tureni există 
o experiență bună pentru a fi gene
ralizată. De altfel, in județul Cluj, 
în cele 153 cooperative agricole 
crescătoare de bovine au fost ame
najate 300 tabere de vară.

Problema asigurării furajelor nu 
este soluționată peste tot, iar in 
unele unități agricole și comune ba
lanța furajelor este deficitară.

Cu mai multă atenție se cer so
luționate problemele referitoare Ia 
creșterea animalelor aparținind gos
podăriilor populației. Primarul co
munei Frata, tovarășul Iosif Ză- 
han, ne spunea că efectivele de bo
vine, în ultimii doi ani, au crescut 
de la 1 204 la 1 628. Totodată, numă
rul crescătorilor de bovine s-a mă
rit de Ia 763 la 803, ceea ce reflectă 
preocuparea consiliului popular pen

tru înfăptuirea 
programului de 
creștere a efecti
velor de animale, 
a producției de 
carne, lapte și 
lină. Totuși, mai 
există incă două 
sute de familii 
fără nici un a- 
nimal în curte! 
Pe de altă parte, 
115 crescători au 
un surplus de 
bovine pentru 
care nu au fu
raje și nici nu 
găsesc cumpără-- 
tori în comună. 

Cooperatorul-pensionar Iacob Jucan 
ne spunea că după ce i-au fătat vacile 
a ajuns să aibă șase bovine in loc de 
trei cît a crescut dintotdeauna. în
tr-o situație asemănătoare sînt și 
alți crescători care au dat 35 de vir 
ței, pe gratis, cooperativei agricole 
sau fermei din localitate a I.A.S. 
Cămăraș. Or, așa cum este normal, 
dacă unitățile agricole au nevoie de 
viței, trebuie să-i cumpere. Evident, 
este necesară crearea condițiilor 
pentru ca toți locuitorii comunei să 
crească animale și la fel de impor
tantă este organizarea tirgurilor de 
animale la care să participe cres
cători din mai multe localități.

Pentru rezolvarea problemelor de 
care depinde dezvoltarea in conti
nuare a zootehniei, organele de 
partid și agricole au organizat 6 
amplă analiză a rezultatelor recen- 
sămintului din acest an, stabilind 
programe de măsuri la nivelul ju
dețului, cit și in fiecare localitate 
și unitate agricolă de stat și coope
ratistă. Importantă este dezbaterea 
acestor măsuri de către activul de 
partid și de stat, cît și in adunări 
cetățenești, cu participarea largă a 
crescătorilor. în programul de mă
suri inițiat de comitetul județean de 
partid se prevede, intre altele, spo
rirea efectivelor de la 310 000 bovine 
existente la 369 000 la finele viito
rului cincinal. Esențială este apli
carea fermă a măsurilor stabilite1 
pentru realizarea indicilor de nata
litate și de creștere a animalelor 
tinere, ameliorarea întregii supra
fețe de pajiști, sporirea producției 
plantelor furajere cultivate, crearea 
tuturor condițiilor pentru a obține 
producții sporite de carne și lapte.

C. BORDEIANU
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DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA FORUMUL TINERETULUI 

Tînăra generație - ferm hotărîtă 
să-și sporească contribuția la opera 

de edificare socialistă a patriei
Aș dori să exprim convingerea că Uniunea Tineretului Comu

nist, celelalte organizații revoluționare ale tineretului, întreaga ge
nerație tînăra se va dovedi și în viitor la înălțimea spiritului și 
răspunderii revoluționare, îndeplinind neabătut, cu entuziasm, sar
cinile ce-i vor reveni în toate domeniile de activitate, participînd 
astfel cu întreaga forță, cu elan tineresc la înfăptuirea Programu
lui partidului, la ridicarea nivelului de civilizație al patriei, la în
tărirea independenței și suveranității României.

NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re- 

pjblicii Șgcialjște România. tovară
șii Constantin Dășcălescu, a primit 
o telegramă din partea primului mi
nistru al Danemarcei, Poul Schlue
ter, prin care mulțumește pentru fe
licitările și urările transmise cu pri
lejul Zilei naționale a Danemarcei,

Forumul național al tineretului, 
ale cărui lucrări ș-au desfășurat 
sub semnul une.i puternice anga
jări patriotice, revoluționare gene? 
rată țle magistrala cuvintare ros
tită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general a! 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, la deschiderea 
acestei reprezentative manifestări 
din viața șocial-politică a țării, ș-a 
înscris ca un eveniment cu largi și 
profunde semnificații în munca și 
activitatea tinerei generații a pa
triei. Ideile de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, vibrantele che
mări și inflăcăratele îndemnuri 
cuprinse în strălucita cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie un program 
de excepțională însemnătate pen
tru munca și lupța revoluționară a 
tinerei generații, o nouă și grăi
toare dovadă a rolului deosebit de 
important acordat de partid tine
retului din patria noastră. O nouă 
și elocventă expresie a preocupării 
statornice pe care secretarul gene
ral al partidului o manifestă față 
de formarea și educarea multilate
rală a tineretului țării, a încrederii 
in generațiile care, muncind și in- 
vățînd cu pasiune și dăruire, se 
pregătesc să fie cetățeni de nădejde 
ai patriei socialiste, să ducă mai 
departe flacăra nepieritoare a pa
triotismului, a spiritului revoluțio
nar, să acționeze cu toate forțele 
pentru înfăptuirea neabătută a 
grandioaselor programe de dezvol
tare a țării adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului.

„Doresc să subliniez, cu deplină 
satisfacție, — ațâța tovarășul 
Nicolae Ceaușescu -- că in toate 
marile realizări din anii conșțruc-_ 
țici socialiste, tineretul, împreună 
cu întregul popor, a adus o con
tribuție de mare însemnătate în 
toate domeniile dezvoltării noastre 
economice și sociale". însuflețiți de 
această înaltă apreciere a secreta
rului general al partidului privind 
realizările de prestigiu pe care ti-, 
neretul le-a înscris în marele bilanț 
de împliniri al țării de după Con
gresul al IX-Jea al partidului, 
participanții la lucrările Forumului 
democratic al tineretului, in numele 
tuturor copiilor și tinerilor Româ
niei socialiste, au dat glas senti
mentelor de înălțătoare mindrie 
patriotică de a fi contemporani 
celei mai înfloritoare epoci din is
toria țării — „Epoca Nicolae 
Ceaușescu" — de a se bucura de cele 
mai minunate condiții de muncă, 
de viață și învățătură, de formare 
și afirmare plenară in toate dome
niile de activitate. Ei au reafirmat, 
cu satisfacție și căldură sentimen
tele de nemărginită dragoste, stimă 
și recunoștință pe care întregul ti
neret al patriei Ie nutrește, din 
adîncul ființei sale, față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar 
consecvent și patriot înflăcărat, 
prietenul și îndrumătorul cel mai 
apropiat al tineretului, care din cea 
mai fragedă tinerețe își dedică cu 
neasemuit devotament întreaga 
viață și activitate împlinirii nă
zuințelor fundamentale de libertate 
și progres, de fericire ale poporului 
român.

Cutezătorul Program al partidu
lui, hotărîrile adoptate de Congre
sul al Xin-lea al P.C.R., care con
stituie și programul Uniunii Tine
retului Comunist, al tinerei gene
rații, pun în fața tinerilor din 
patria noastră răspunderi deosebit 
de mari, ei fiind .chemați să con
tinue împlinirile de azi, să dea viață 
prin efortul minții și brațelor, ală
turi de întregul nostru popor, mi
nunatelor perspective ce se deschid, 
dovedind în continuare dăruire, an
gajare și patos revoluționar, en
tuziasm și responsabilitate, abne
gație și devotament fără margini

. față de cauza socialismului, față de 
patrie, partid și popor. Pepțru că 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna Forumu
lui tineretului, adresîndu-șe tine
rei generații a țării : „A munci 
pentru patrie, pentru dezvoltarea și 
ridicarea ei pe noi culmi de civi
lizație constituie dovada supremă 
de devotament, de răspundere, re
prezintă adevăratul spirit revolu
ționar".

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
hotărîrile adoptate de Congresul al 
XII-lea al U.T.C., de Conferința a 
XIV-a a. U.A.S.C.R. și cea de-a 
V-a Conferință Națională a Orga
nizației Pionierilor, Forumul tinere
tului a demonstrat înalta hotărîre 
a tinerei generații a patriei de a 
urma neabătut vibrantele chemări, 
inflăcăratele îndemnuri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de a 
șe pregăti cu asiduitate pentru 
muncă și viată, pentru a fi me
reu prezenți acolo unde ponorul, 
patria O vor cere, acolo unde este 
mai greu. Tineretul României so
cialiste — așa cum se arată în scri
soarea adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către Forumul tine
retului — se angajează solemn în 
fața partidului, a secretarului său 
general să facă totul pentru a fi. 
în toate împrejurările. în primele 
rînduri ale muncii pentru țară, să 
răspundă întotdeauna prezent la 
chemarea partidului, a secretarului 
șău general, să probeze patriotis
mul. cutezanța si maturitatea poli
tică la focul viu al activității clo
cotitoare ce se desfășoară ne șan
tiere. în întreprinderi și pe ogoare, 
în școli și facultăți,. în toate locu- 
rile unde pulsează cu tărie flacăra 

-consiiintei revolution's.^meatier., 
creatoare a poporului român, A în
văța, și munci, a munci și învăța, 
a-și însuși cele mai temeinice si 
noi cunoștințe din toate dome
niile. a fi mereu în primele rînduri 
ale construcției vieții noi. în pri
mele rînduri ale luptei pentru bi
nele patriei — așa cum au fost în
totdeauna tinerii din tara noastră, 
așa cum au fost înaintașii, cel care 
și-au dat viata pentru apărarea 
ființei naționale, a independentei și 
libertății, pentru victoria revolu
ției. de eliberare socială și națio
nală. pentru transformarea revolu
ționară a societății românești — 
iată îndatoriri de supremă onoare 
pentru întregul tineret al Româ
niei. condus cu înțelepciune si dra
goste de partid, educat și crescut 
în spiritul celor mai înalte tradiții 
patriotice, revoluționare,.

Intr-o deplină unanimitate, si- 
tuînd Programul ideologic al parti
dului. hotărîrile celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R., orientările 
și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la baza întregii lor acti
vități, Forumul tineretului a expri
mat voința organizațiilor revoluțio
nare ale tineretului, studenților si 
copiilor patriei de a cultiva si dez
volta în. continuare. în rîndurile ti
nerilor muncitori, țărani, intelec
tuali. militari, studenti și elevi, ale 
pionierilor și șoimilor patriei, prim 
forme și modalități specifice de ac
țiune, dragostea profundă față de 
tară, simțămintele de prețuire si 
respect față de trecutul glorios de 
luptă al înaintașilor, al partidului, 
mîndria pentru marile izbînzi ale 
națiunii noastre-în anii socialismu
lui și cu deosebire în epoca istori
că a celor două decenii de cînd în 
fruntea partidului.se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în acest cadru. 
Forumul tineretului a adoptat 
„Programul activității Uniunii Ti
neretului Comunist privind educa
rea comunistă, revoluționară a ti
nerei generații din patria noastră, 
participarea tot mai activă a între
gului tineret la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale Programu
lui Si hotărârilor Congresului al

XlII-lea al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism".

Evidențiind o îndatorire de onoa
re și de înaltă răspundere pusă de 
partid în fata organizației revolu
ționare a tineretului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublima : „Uniu
nea Tineretului Comunist trebuie 
să desfășoare o muncă intensă tie 
educare și formare a membrilor săi 
pentru a deveni membri ai Parti
dului Comunist Român, pentru a 
asigura în acest fel înnoirea con
tinuă a partidului cu forte noi, cu 
un spirit de luptă și muncă revo
luționară". Iar în această muncă. ea 
si în întregul proces de educare și 
formare a tinerei generații este ne
cesar, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, ca toate or
ganele și organizațiile de partid să 
desfășoare o muncă permanentă, 
să asigure conducerea de către 
partid a întregii activități a organi
zațiilor revoluționare ale tinere
tului.

Iliisțrind înalta răspundere a 
partidului și statului nostru fată de 
tinăra generație, față de viitorul ei 
și al omenirii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus puternic în lumină 
la Forumul tineretului problemele 
fundamentale cu care se confruntă 
viata internațională, căile realiste 
de abordare a acestor probleme în 
scopul înlăturării gravelor pericole 
ale: unei conflagrații mondiale ni
micitoare. Tineretul lumii este pri
mul interesat să trăiască intr-o 
lume a păcii și înțelegerii. în care 
6ă se poptă dezvolta nestingherit, 
să-și poată împlini înaripatele vi- 

■suiȚ-de—viitor. Răspunzind-înflăeă— 
ratei chemări a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Forum,ul tineretului a 
exprimat solidaritatea activă a ti
nerei generații a României socia
liste cu toate forțele democratice, 
progresiste ale tineretului lumii, 
angajamentul ei de a transpune in 
viată generoasele idei ale Anului 
Internațional al Tineretului, de a 
desfășura, în spiritul politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru. o amplă acțivitate pentru uni
rea eforturilor tinerilor de pretu
tindeni in lupta pentru pace, dezar
mare, pentru apărarea dreptului 
suprem al tinerilor, al popoarelor 
— la viață, la dezvoltare liberă și 
independentă.

Dind glas celor mai alese ginduri 
și simțăminte care-i animă astăzi 
pe toți tinerii țării. în scrisoarea 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Forumul tineretului 
se arată : „îngăduiți-ne. mult iubite 
și stimate tovarășe secretar gene
ral, să vă încredințăm că ițoj, oa
menii tineri ai României socialiste, 
care ne numim cu înălțătoare min
drie patriotică „Generația Epocii 
Nicolae Ceaușescu". avind drept 
călăuză supremă, în tot ceea ce 
facem. înaltul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață comunistă, 
ne angajăm solemn în fața Parti
dului Comunist Român, a dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face tot 
ceea ce ne cere partidul. c| vom 
da viată tuturor indicațiilor, chemă
rilor și îndemnurilor pe care ni 
le-ati adresat, sporipdu-ne necon
tenit aportul de muncă, de gîndire 
și de faptă revoluționară în măreața 
operă de edificare socialistă a pa
triei".

Este angajamentul solemn al ti
nerei generații de a acționa neabă
tut. cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea politicii partidului, de a 
participa activ, cu răspundere si 
elan revoluționar, la eroica activi
tate desfășurată de întregul popor 
pentru edificarea socialistă si co
munistă a patriei, pentru ridicarea 
României pe trepte tot mai înalte 
de progres și civilizație.

Cronica zilei
Cp prilejul celei de-a XXIÎ-a ani

versări a creării Organizației Unită
ții Africane, grupul ambasadorilor 
africani la București au oferit, luni, 
o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae. vice- 
prim-minjstru al guvernului, miniș
tri, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de artă si cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefide misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
In cadrul manifestărilor consacra

te celei de-a 40-a aniversări a vic
toriei asupra fascismului, luni, a 
avut loc, la Galeria de Artă Foto
grafică din București, vernisajul 
unei expoziții sovietice de fotografii 
intitulată „De dragul vieții pe Pă- 
mint".

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai conducerii Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, ai 
Ministerului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Apărării Naționale, un nu
meros public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră,' membri ai corpului diplomatic.

★
La Muzeul literaturii române din 

Capitală s-a deschis, luni, expoziția 
„Victor Hugo — mari opere, mari 
cauze", organizată sub egida Comi
tetului național francez „Victor 
Hugo" și a Asociației franceze pen
tru celebrări naționale, cu prilejul 
comemorării unui secol de la moar
tea marelui scriitor francez. Expozi
ția prezintă, de asemenea, secvențe 
ilustrînd receptarea in cadrul cul
turii române a operei lui Victor 
Hugo.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți Michel Rougagnou. 
ambasadorul Franței în țara noastră, 
reprezentanți ai Bibliotecii franceze 
din București,

(Agerpres)

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea în economie
20,25 Teatru TV. „Ferma", de David 

Storey. Spectacol preluat de ia 
Teatrul „L. Sturdza Bulandra". 
interpretează : Dina Cocea, Petre 
Gheorghiu, Ileana Predeșcu, Irina 
Pețrescu, Mirele Gorea. Marcel 
Iureș, Răzvan Ionescu. Regia ar
tistică : Sanda Mânu. Regia : 
TV : Olimpia Arghlr

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 21 mai, ora 20 — 24 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi instabilă, 
îndeosebi în sud-vestul țării și în zo? 
nele deluroase și de munte, unde vor 
c£dea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice și izolat de grindină. 
Pe alocuri, cantitățile de apă vor der 
păși 20 de litri pe metrul pătrat în 24 
de ore. în celelalte regiuni, ploile vor 
fi locale. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări locale în Banat. Tempera-? 
turile minime vor fi cupriirise între 8 
și 18 grade, iar cele maxime între 16 
și 26 de grade, izolat mai ’ridicate. 
In București : Vremea va fi instabilă, 
îndeosebi in cursul după-amiezelor. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
13 și 16 grade, iar cele maxime între 
23 și 26 de grade.

p.-------------------- -

BACĂU

Locuințe pentru 
specialiștii satelor

In comunele Răchitoasa și Be- 
rești-Bistrița au fost puse la dis
poziția specialiștilor două noi 
blocuri de locuințe. Locuințe noi 
au fost construite in ultima vreme 
și in comunele Răcăciuni, Berești- 
Tazlău. Filipești, Izvoru Berheciu- 
lui, precum și în viitoarele centre 
urbane Sascut și Podu Turcului. 
Numărul apartamentelor construi
te pînă acum pentru specialiștii 
din satele băcăuane a ajuns la a- 
proape 1 000. La parterul blocuri
lor au fost amenajate spații co
merciale și unități prestatoare de 
servicii pentru populație, farmacii, 
librării etc. La această dată, în 
comunele Vultureni, Solonț. On- 
cești. Șănduleni și in alte locali
tăți se află în construcție alte 130 
de apartamente în care se vor 
muta în curînd tot atîtea familii 
de ingineri, medici, cadre didactice 
și alti specialiști ai satelor băcăua
ne. (Gheorghe Baltă).

cinema
• Acasă: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66) 

. g. j|. jg,
O Fapt’ divers’: STUDIO (59 53 15) —
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
© Nea Mărin miliardar : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Mușchetarul român : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Ziua „Z“ : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11.3Q; 14; 16,30; 19.
© Sosesc păsările călătoare : LIRA 
(317171) — 15,30; 18; 20,30.
e Ciuleandra : GJULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Recorduri, lauri, amintiri : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
© Mușchetarii în vacanță : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
© Eclipsa : SALA MICA A PALA
TULUI — 14; 17; 19,45.
© Misterele Bucureștilor : MIORIȚA 
(14 27 14) 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
@ Succes inspectore : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Așa bunic, așa nepot : PATRIA

(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Program pentru copii — 9; 11; 13; 
15; 17, Regina schimbată — 19 : DOI
NA (16 35 38).
© Fedos și fiii săi : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19.
© Caseta din cetate : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Burlacul căsătorit : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.
© Brățara de argint : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
© Căpitanul răzbunării ; SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
@ Scufundarea Japoniei ; CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20,45.
© Marea cursă : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Toate mi se întîmplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30, Ia grădină — 20,30, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Kramer contra Kramer ; BUZgȘTI 
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18.

© Un șerif extraterestru : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRĂ
DINA MODERN (15 63 84) — 20,45.
© Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, FDACA-? 
RA (20 33 40) — 13,30; 15,30; 17,30;
19,30, x
© Piedone In Egipt : PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
© Vulcanul: ARTA (213185) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 20,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Lovitură fulgerătoare : GRĂDINA 
AURORA (35 04 66) : — 20,30.
© Rocky II : GRĂDINA LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 20,30.
© Nick Carter superdetecțiv : GRĂ
DINA LIRA (31 71 71) — 21.
© Avertismentul : GRĂDINA TO
MIS (21 49 46) — 20,45.
© Aventuri în Marea Nordului 2 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) — 
20,45.

teatre
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Opera în 
concert; „Don Giovanni" de Mozart. 
Orchestra simfonică din Constanta 
— 19.

@ Opera Română (13 18 57) : Car
men — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc 
pe o bancă — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : A- 
vea două pistoale cu ochi albi și ne?» 
gri (premieră) — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cum vă place — 18.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.
© Teatrul de stat Galați (la sala mică 
a i Teatrului Național, 14 7171) : Ce e 
laș în dragoste — 17; Groapa — 20. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în... haz major — 
18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9.
© Circul București (10 41 95) ; Vede
tele circului din Varșovia — 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 10.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 18,30,

REZULTATE REMARCABILE
In Îndeplinirea planului

__________________________________________________________________________________________ __________ _______

Panoul fruntașilor pe primele patru luni
în întreaga tară continuă șă se desfășoare cu succes întrecerea socia

listă pentru traducerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului. Colectivele de oameni ai muncii din industrie, 
construcții, transporturi, din agricultură și din celelalte sectoare de acti
vitate întimpină aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român cu remarcabile succese. în îndeplinirea sarci
nilor de plan pe anul 1985 și pe întregul cincinal.

Ca urmare a rezultatelor obținute în celg patru lupi care au trecuț clin 
acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți 
în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la șfîrșitpl lupii anri- 
lei *), pe primele locuri se situează ;

ÎN INDUSTRIA
DE EXTRACȚIE A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1156,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,9 la șută la 
producția fizică, 14,5 la sută la pro
ducția netă, 21 la sută la prodneția- 
marfă vîndută și încasată. 13,2 la 
sută la volumul de pregătiri minie
re, 25,5 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute ia beneficii ; consu
murile de materiale realizate, pre
cum și cele de energie elecțrică și 
combustibil au fost sub ceie nor
mate.

Locul II ; întreprinderea minieră 
Comănești. județul ) Bacău, cu 
952,1 puncte.

Locul III : Mina Filipeșții de Pă
dure, județul Prahova, cu 764,7 
Puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 

PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul I : întreprinderea clectro- 

centrale Oradea, cu 70,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,3 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor, 2,6 la sută 
la graficul de putere la dispoziția 
sistemului energetic național ; uni
tatea ș-a încadrat în prevederile de 
plan privind productivitatea mun
cii ; consumurile de combustibil 
convențional pentru producerea 
energiei electrice și termice, pre
cum și cel pentru consumul pro
prii) tehnologie au fost mai mici 
decît cele normate,

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea „Nep- 
tun“ Cîmpina, județul Prahova, cu 
528,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 Ia sută la pro
ducția fizică, 3,8 la sută la pro
ducția netă, 16,3 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la productivitatea muncii și 
la beneficii ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost sub 
cele normate cu 20,8 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibil cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Vaslui, cu 521,8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ar
mătura" Cluj-Napoca, cu 458,5 
puncte.

IN INDUSTRIA CHIMICA 
— SUBRAMURA PRODUSE 

ANORGANICE, ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 1 227,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți ctț : 27,3 la sută la
producția netă. 1,2 la sută la pro
ducția fizică, 25,8 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
12 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținuțe la export, beneficii și la 
livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 6,2 la sută, 
iar cele materiale cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Dudești-București, cu 1 135 puncte.

IN INDUSTRIA 
CIMENTULUI, MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Fjeni, județul Dîmbo
vița, cu 588,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,8 la sută la pro
ducția fizică, 7,1 la sută la produc
ția netă, 1,7 la sută la export, 23,3 
ia sută la producția-marfă vîndută 
și încasată, 4,6 la sută la producti
vitatea muncii ; consumurile de 
materii prime, materiale, energie

“) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe trei luni.

electrică și combustibil au fost .sub 
cele normate.

Loeul II : întreprinderea „Mar
mura" București, cu 578,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții „Brâ- 
gadiru" București, cu 453,5 puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea Filatura 
de bumbac Urlați, județul Prahova, 
eu 628,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
foșț depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția fizică Și la export, 8 la șută 
la producția netă, 10 la sută la prp- 
ductia-marfă vîndută și încasată, 
3 la șută îa productivitatea muncii, 
2 la sută la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei productie-marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cp 0,9 la șută, iar cele ma
teriale cu 3,7 la șută.

Locul II : întreprinderea Filatura 
de bumbac Cîmpulung Moldove
nesc, județpl Suceava, cp 394,7 
puncte.

Locul IU : întreprinderea Filatu
ra de bumbac Drăgănești-Olt, ju
dețul Olt, cu 253,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
— SUBRAMURA MORĂRIT, 
PANIFICAȚIE ȘI PRODUSE 

FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de mo

rarii și panificație Bacău, cu 818,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,2 Ia sută la 
producția fizică, 3,9 la sută la pro
ducția netă. 11,4 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 4,6 
la sută la beneficii, 17,7 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
CU 1,1 la șută.

Locul II : Întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Dolj, cu 604,3 
puncte.

Locul III : Întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Neamț, cu 567,9 
puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 583,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,4 la sută la
producția de came, 3,3 la sută la 
efectivele de porcine la sflrșitul 
perioadei, 36,7’la sută la livrările 
de came la fondul de stat ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile Ia 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea cărnii 
de porc Ialomița, cu 505,3 puncte.

Locul III ; întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 
286,8 puncte.
IN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju

dețean Vrancea, cu 800,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 30,1 la sută la va
loarea producției unităților silvice, 
31,4 la sută la export, 29,8 la sută 
la masa lemnoasă ce se pune in 
valoare, 31 la sută la suprafața pe 
mre s-au executat lucrări de îngri
jire. 30 Ia sută la livrări la fondul 
pieței, 31,8 la sută la producția sil
vică pe un angajat, 14,8 la sută la 
beneficii.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 723,8 puncte.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Caraș-Severin, cu 633 
puncte.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Locul I : Trustul antrepriză ge
nerală de lucrări speciale și izolații 
tehnologice București, cu 677,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,2 la sută la pro
ducția de eonstrucții-montaj termi
nată. 16,2 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă șl 
la beneficii ; consumurile realizate 
au fost sub cele normate cu 14,3 
la sută la metal, 4,9 la sută la vată 
minerală, 10 la sută la combustibil 
și carburanți ; cheltuielile materiale 
ia 1 000 lei producție de construcții-

montaj au fost mai mici decît cele 
planificate cu 8,3 la sută.

Locul II : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 663,9 puncte.

Locul III : Țrnștul antrepriză de 
construcții industriale Craiova, cu 
572 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATĂ

Locul I : Depoul de cale ferată 
Timișoara, cu 222,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,3 Ia șută la pro
ductivitatea muncii, 4,7 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport : 
costul }a 1 000 tone brute km a fost 
mai mic decît cel planificat cu 2.1 
la șută ; unitatea s-a încadrat în 
prevederile de plan privind volu
mul de transport, volumul planifi
cat de reparații locomotive, utili
zarea mijloacelor de transport.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Buzău, cu 220,3 puncte.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Bilcureșți-călători, cu 132,1 puncte.
IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat textile-incălțăminte 
Craiova, cu 372,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la 
desfacerea mărfurilor cu amănun
tul, 11,8 la sută la volumul desfa
cerilor de mărfuri pe un lucrător ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la beneficii ; cheltuielile de 
circulație la 1 000 lei desfacere au 
fost mai mici decît cele planificate 
gu 12,7 la sută.

Locul II ; întreprinderea comer
cială de stat mixtă Covașna, cu 
347,6 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgpvișțe, cu 290,7 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană Olt, 
cu 1 119 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,9 la sută la
prestări de servicii pentru popu
lație, 1,7 la sută la .desfacerea de 
mărfuri cu amănuntul, 6,8 la sută 
la beneficii, 2,9 la sută la livrări 
de mărfuri către fondul pieței ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la producția industriei mici, export 
și Ia producția în alimentația pu
blică.

Docul II : Uniunea județeană 
Cluj, cu 1 060,4 puncte.

Locul III : Uniunea sectorului a- 
gricol Ilfov, cu 485.2 puncte.
ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 

SI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibilc Bihor, cu 
270 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la volu
mul total al materialelor refolosi- 
bile colectate, 37 la sută la volumul 
de achiziții de materii prime de o- 
rigine animală colectate ; volumul 
fizic al materialelor refolosibile co
lectate a fost mai mare decît cel 
planificat cu 7 la sută la oțel, 15 la 
sută Ia fontă și la aluminiu, 11 la 
sută la cupru, 33 la sută la alamă și 
Ia plumb ; cheltuielile de circulație 
Ia 1 000 lei volum de colectare au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 28 la sută.

Locul II ; întreprinderea jude
țeană pântru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile 
Timiș, cu 250 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile 
Maramureș, cu 230 puncte.
IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE
Locul I : întreprinderea jude

țeană de gospodărie comunală și 
locativă Caraș-Severin, cu 1 337,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 30,2 la sută la 
producția și prestațiile in unități 
fizice, 29,3 la sută la incașări din 
activitatea de producție-prestații, 
19,5 Ia șută la prestări servicii pen
tru populație ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la producția netă, 
beneficii și productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-prestații au fost mai mici 
decît cele planificate cu 10,1 la sută, 
iar cele materiale cu 19.2 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl lo
cativă Vrancea, cu 1 205 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Vaslui, cu 1 036,4 puncte.

(Agerpres)

PRIMĂVARA
în perioada 20—26 

mai se desfășoară în 
Capitală ediția a X-a 
a „Primăverii culturale 
bucureștene", amplă 
manifestare polițico- 
ideologică și cultural- 
educativă dedicată îm
plinirii a 20 de ani de 
îa Congresul al IX-lea 
al partidului, eveni
ment remarcabil care 
a deschis epoca unor 
profunde transformări 
înnoitoare în viata 
României socialiste. 
Spectacolele care vor 
fi susținute în aceas
tă perioadă de princi
palele ansambluri ar
tistice profesioniste și 
de amatori din Bucu
rești, expozițiile de 
artă plastică, lucrări 
editoriale, creațiile li
terare. muzicale si ci
nematografice. relevă 
mărețele Înfăptuiri 
care au făcut din 
Bucureștiul contempo
ran una dirț cele mai 
impunătoare ctitorii 
ale socialismului, in
disolubil legate de nu
mele celui mai iubit 
fiu al poporului român, 
secretarul general al

mturălă bucurestună
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ciclul manifestărilor 
„Primăverii culturale 
bucureștene" a fost 
inaugurat luni 20 mai 
la Ateneul Român 
prin sesiunea de co
municări „Epoca 
Ceaușescu — epoca 
marilor împliniri so
cialiste". tot aici avind 
loc și deschiderea ex
poziției de 'carte „20 
de ani de lumină și 
adevăr". Simpozionul 
„Bucureștiul anilor 
2000, oraș al împliniri
lor socialiste", organi
zat la Sala Dalles, a 
prezentat, noile pro
iecte ale dezvoltării 
edilitar-urbaniștice a 
Capitalei, elaborate pe 
baza orientărilor și in
dicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
Prima zi a Primăverii 
culturale s-a încheiat 
prin concertul popular 
simfonic „Oda bucu
riei" prezentat de Fi
larmonica „George E- 
nescu" și Opera Româ
nă la Arenele Roma
ne. în continuare se 
vor organiza spectaco
le, mese rotunde, sim

pozioane, dezbateri 
care vor prilejui un di
alog fertil intre oame
nii muncii și creatori. 
Astfel, ziua de 21 mai 
este dedicată literatu
rii, știijiței și tehnicii, 
22 mai va fi ziua tea
trului. 23 mai ■— ziua 
muzicii și dansului, 
24 mai — ziua filmu
lui, 25 mai — ziua ar
telor plastice si a mu
zeelor. Manifestările 
ultimei zile a „Primă
verii culturale bucu
reștene" programează 
duminică, 26 mai. sub 
genericul „E primăva
ră în București" o se
rie de mari spectacole 
folclorice și muzical- 
coregrafice, serbări 
cîmpenești. carnava
luri pare se vor desfă
șura la teatrele de 
vară, pe estradele din 
parcuri și păduri, ba
zele sportive ale Capi
talei. „Primăvara cul
turală bucureșteană" 
prilejuiește o puterni
că afirmare a creației 
originale în toate do
meniile, participarea 
largă a oamenilor 
muncii Ia actul de cul
tură. (Dan Constantin)

INFORMAȚII SPORTIVE
CANOTAJ. Și în ziua a doua a 

Regatei internaționale de la Vichy, 
■sportivii români au avut, ca si în 
ziua inaugurală a competiției, o 
comportare remarcabilă. La feminin, 
în proba de schif simplu, tînăra ca
notoare româncă Marioara Popescu 
a trecut prima linia de sosire, cu 
timpul de 7’16”60/100, întreeînd-o pe 
cunoscuta campioană din R. D. Ger
mană, Cornelia Linse — 7T7”07/100. 
Pe locul trei s-a situat Arine Mar- 
den (Ș.U.A.) — 7’21”15/100. Un suc
ces ciar a repurtat echipajul româ
nesc de 2 rame fără cîrmaci, alcă
tuit din Rodica Arba și Elena Flo- 
rea, care a fost cronometrat pe cei 
2 000 de metri ai cursei în 7’07”32/ 
100, pe locul următor situindu-se 
schitul din R. D. Germană — 7T7” 
59/100. De asemenea, la doi vîsle, pri
mul loc a fost ocupat de sportivele 
românce Doina Bălan și Elisabeta 
Oleniuc, ca și în proba de 4 plus 1.

CICLISM, Ieri. în „Cursa Păcii", 
etapa a X-a Szczecin — Neubran
denburg a revenit sovieticului Riho 
Suun. cronometrat pe distanta de 146 
km in 3h 04’46”. Cu primul pluton, 
în același timp cu învingătorul, au 
sosit, si cicliștii români Mircea Ro- 
mașcanu. Gheorghe Lăutaru. Nicolae 
Aldulea și Valentin Constantinescu. 
în clasamentul general individual 
continuă să conducă polonezul Lech 
Piasecki. Pe echipe în fruntea cla
samentului se află selecționata 
U.R.S.S. Formația României ocupă 
locul 14.

partidului.se
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TOKIO 20 (Agerpres). — Nece
sitatea unirii eforturilor tuturor 
forțelor iubitoare de pace nipone 
s-a degajat ca o Idee centrală în 
cadrul lucrărilor de la Osaka ale 
celui de-al 35-lea Congres al Co
mitetului japonez pentru pace, una 
dintre principalele organizații anti
războinice din țară. In anul come
morării a patru decenii de la bom
bardamentele atomice asupra ora
șelor Hiroshima și Nagasaki, dele
gații la congres dezbat, de aseme
nea, un program concret de ac
țiune în vederea pregătirii unei 
conferințe internaționale pentru in
terzicerea armelor nucleare.

Tragediile orașelor japoneze Hi
roshima și Nagasaki nu trebuie să 
se mai repete niciodată în nici un 
colț al planetei noastre, s-a sub
liniat în cadrul congresului.

Pe de altă parte, militanții pen
tru pace din orașul Nagasaki au în
ceput constituirea unei „Biblioteci 
a păcii". Aceasta cuprinde deja 
peste 4 000 de cărți referitoare la 
tragedia bombardamentelor atomice 
care au avut loc. în urmă cu 40 de 
ani, la Hiroshima și Nagasaki, la 
mișcarea contemporană a partiza-

I
____ _______ -)
nilor păcii din întreaga lume, pre- l 
cum și la pericolele unei _ con- ’

i
i

flagrații nucleare pentru însăși ci
vilizația planetei.

Constituirea acestei biblioteci cu 
nume simbolic se înscrie în progra
mul de acțiune al partizanilor ni
poni ai păcii pentru comemorarea 
victimelor celor două bombarda
mente atomice de la Hiroshima și 
Nagasaki, pentru ca învățămintele 
istoriei să nu fie niciodată uitate, 
iar omenirea să poată trăi eliberată 
de pericolul coșmarului nuclear.

Protest împotriva militarizării Pacificului
NAȚIUNILE UNITE 20 (Ager

pres). — Cu prilejul dezbaterilor 
din Consiliul de tutelă al Națiuni
lor Unite asupra situației teritori
ilor neautonome din Pacific, re
prezentanții locuitorilor acestor 
insule — aflate sub jurisdicția 
O.N.U., dar administrate de Sta
tele Unite — au protestat împotriva 
militarizării permanente a regiuni
lor respective. Ei au cerut State-

lor Unite să renunțe la utilizarea 
insulelor ca baze militare sau ca 
poligon pentru experiențe nu
cleare. Jovita Nabors, delegat al 
locuitorilor Insulei Tinian, din ar
hipelagul Mariane, declara, astfel, 
la O.N.U., că două treimi din su
prafața acestor insule sînt folosite i 
în scopuri militare — informează 
agenția A.D.N. I

MS

î 
î 
î 
î

Pentru a marca împlinirea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului, 
numeroși tineri din centrele universitare din R.F. Germania au luat parte 
la diverse adunări, conferințe, demonstrații și marșuri în sprijinul păcii 
și dezarmării. Participanții au cerut reducerea cheltuielilor militare și spo
rirea alocațiilor destinate învățămîntului și altor sectoare social,-culturale
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î

de dezvoltare
MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 

, Necesitatea continuării luptei pen- 
’■ tru instaurarea unei noi ordini eco- 
I 3 ' ' ' ------

I. r
I nomice internaționale, a consolidă

rii proceselor de transformări demo- 
i cratice pe continentul latino-ameri- 
' can si a intensificării cooperării re

gionale a fost subliniată. în cadrul 
unei întîlniri desfășurate în locali- 

i tatea uruguayană Colonia. între pre- 
; ședințele Uruguayului. Julio Maria 
’ Sanguinetti. și omologul său argen

tinian. Râul Alfonsin. Ei au relevat 
că pentru depășirea dificultăților 
economice cu care se confruntă 
America Latină, agravate de datoria 

j externă, se impune o acțiune con- 
i certată a tuturor țărilor de pe con- 
i. tinent. Au fost denunțate, totodată, 
l

politica protecționistă și barierele 
comerciale la care recurg statele oc
cidentale industrializate si care afec
tează programele de dezvoltare ale 
țărilor din regiune.

VIENA 20 (Agerpres). — Datoriile 
țărilor în curs de dezvoltare ar tre
bui achitate de statele creditoare, 
care ar putea obține sumele respec
tive cheltuind cu 12—15 la sută mai 
puțin pentru înarmări — a declarat, 
la Viena, laureatul Premiului Nobel 
pentru pace Adolfo Perez Esquivel 
(Argentina). Vorbind la Institutul 
Renner, din capitala austriacă, el a 
spus că acesta ar fi primul pas 
concret în direcția păcii si dezar
mării.
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ORIENTUL MIJLOCII
• Apel al președintelui libanez ® Ciocniri în vestul Beirutul 

diplomatice
țiile libaneze și combatanți pale- 
nieni — transmit agențiile interi, 
ționale de presă.

Potrivit unor prime rapoarte citi 
de agenția Reuter, schimburile ■' 
focuri s-au soldat cu moartea a 
de persoane și rănirea a peste 2(-

RIAD 20 (Agerpres). — Rege/: 
Fahd al Arabiei Saudite a avut doip 
runde de convorbiri la Jeddah c 
Moammer El Geddafi, conducători 
Marii Revoluții de la 1 Septembrț 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popiț 
lare Socialiste, care a întreprins •! 
scurtă vizită la Jeddah, venind de 1 
Khartum, a anunțat agenția, saudit; 
de presă S.P.A. Au fost abordate 
cu acest prilej, probleme de interes 
reciproc.

• Contacte
BEIRUT 20 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
a chemat toate țările prietene să 
sprijine cererea fermă a guvernului 
libanez privind îndeplinirea preve
derilor Rezoluției 425 a Consiliului 
de Securitate si a celorlalte acorduri 
internaționale si rezoluții ale O.N.U. 
referitoare la Liban. Aplicarea lor 
— a spus el — va garanta ampla
sarea trupelor O.N.U. de-a lungul 
frontierei dintre Liban și Israel si 
ar face posibilă exercitarea de către 
autoritățile libaneze a suveranității 
asupra întregului teritoriu al tării.

BEIRUT 20 (Agerpres). — în zona 
taberelor Sabra, Chatila și Bouri 
Barajneh aflate în sudul sectorului 
de vest al Beirutului și în suburbii 
au fost semnalate lupte între mili-

BEIJING

Conferința națională in problemele educației7

O

o o,

© Cuvintul tovarășului Deng Xiaoping
BEIJING 20 (Agerpres). — La 

Beijing se desfășoară lucrările unei 
conferințe naționale în problemele 
educației. La ședința inaugurală au 
luat parte Hu Yaobang, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez. Zhao 
Ziyang, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, alți conducători 
de partid și de stat.

Luînd cuvîntul, Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, a relevat că 
proiectele privind dezvoltarea Chinei

se bazează, între altele, pe capacita
tea de a perfecționa învătămintul. 
de a ridica nivelul științei și teh
nologiei și de a pregăti sute de 
milioane de oameni calificați. Vorbi
torul a subliniat — 
ția China Nouă — 
creșterea economică 
în măsură crescîndă 
activității oamenilor 
numărul si calitatea 
cialiștilor.
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„Toate statele pot și trebuie să participe 
la slăbirea încordării internaționale" 

© Un interviu al tovarășului M. Gorbaciov

CIUDAD DE PANAMA 20 (Ager
pres). — într-o declarație făcută pre
sei, președintele Republicii 
Nicolas Ardito Barletta, s-a 
(at pentru instaurarea unei 
rabile in America Centrală, 
pe calea dialogului. Șeful 
panamez s-a declarat împotriva ori
căror măsuri unilaterale, ce duc doar 
la deteriorarea situației din regiune, 
subliniind necesitatea reluării tra
tativelor directe nicaraguano-ameri- 
cane. care trebuie purtate pe baza 
egalității și respectului reciproc.

Panama, 
pronun- 

păci du- 
exclusiv 
statului

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la Medford, 
statul Massachusetts, președintele 

I Camerei Reprezentanților a Statelor 
■ Unite, Thomas O’Neill, a afirmat că 
Ieste momentul,ca guvernul american 

. Isă înceapă convorbiri cu Nicaragua 
Iiîn vederea normalizării relațiilor 

[dintre cele două țări.
_________________________

fonvorbiri iraniano-saudite

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se Ia unele probleme ale si
tuației internaționale actuale. într-un 
interviu acordat agenției Press Trust 
of India, Mihail Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a subli
niat că excluderea armelor nucleare ’ 
din viața omenirii corespunde inte
gral telurilor politicii externe so
vietice. Acțiunile practice in acest 
sens ar putea începe — a arătat el — 
cu „încetarea proiectării, producerii 
și desfășurării armelor nucleare, în
ghețarea arsenalelor nucleare și tre
cerea la reducerea lor, preîritîmpi- 
narea proliferării cursei înarmărilor 
în Cosmos și încheierea unui tratat 
care să interzică complet experiențele 
nucleare" — informează agenția 
T.A.S.S.

„Desigur — a arătat M. Gorba
ciov — o răspundere deosebită pen
tru soarta păcii revine puterilor nu
cleare 
S.U.A. 
privit 
prisma 
Sintem 
rea de .. ._
acute, la slăbirea încordării interna
ționale pot și trebuie să participe 
toate statele".

Secretarul general al 
P.C.U.S. a relevat, de 
dezvoltarea constantă a 
sovieto-indiene și s-a pronunțat în 
sprijinul unei conferințe internațio
nale consacrate transformării Ocea
nului Indian intr-o zonă a păcii.

și. in primul rind, U.R.S.S. și 
Dar Uniunea Sovietică nu a 
niciodată pacea, numai prin 
relațiilor sovieto-americane. 

profund convinși că, la găsi- 
soluții realiste in problemele

COMUNICAT

C.C. al 
asemenea, 

relațiilor

cu privire la ședința a 114-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

transmite agen- 
că puterea și 

a tării depind 
de eficienta 

muncii și de 
i pregătirii spe-

PORTUGALIA: încheierea lucrărilor
Congresului Partidului Social-Democrat

LISABONA 20 (Agerpres). — în 
localitatea portugheză Figueira da 
Foz s-au încheiat lucrările Con
gresului Partidului Social-Democrat - 
din Portugalia, formațiune politică 
ce face parte din coaliția guverna
mentală împreună cu Partidul socia
list. La încheierea lucrărilor, Anibal 
Cavaco Silva a fost ales președinte 
al P.S.D.P. Acesta îl înlocuiește pe 
Rui Machete, desemnat lider interi
mar al partidului de Consiliul Na
țional al P.S.D.P.

Dat fiind faptul că. în calitate de 
lider social-democrat. Machete deți
nea și funcția de vicepreședinte al

guvernului, alegerea noului președin
te al P.S.D.P.
după sine și 
mentală.

Observatorii .
tați de agențiile internaționale de 
presă relevă că în cursul congresu
lui au fost exprimate din nou opinii 
divergente față de cele ale P.S.P.

■ în ce privește politica economică și 
socială a guvernului, precum și în 
legătură cu desemnarea candidatului 
social-democrat la alegerile prezi
dențiale, prevăzute pentru sfîrșitul 
acestui an.

va trebui să antreneze 
o remaniere guverna-

politici portughezi ci-

Solidaritate cu lupta popoarelor din Namibia 
și R.S.A.

DAKAR 20 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei întreprinse în Sene
gal de președintele Algeriei. Chadli 
Bendjedid, relevă că, în cadrul con
vorbirilor la nivel înalt, cele două 
părți și-au exprimat solidaritatea cu 
lupta popoarelor Namibiei si- Repu
blicii Sud-Africane sub conducerea 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și, respectiv, 
Congresului Național African. După 
cum transmite agenția algeriană de 
presă A.P.S.. s-a apreciat că o pace 
durabilă in sudul Africii reclamă 
abolirea politicii de apartheid, pre
cum și independenta Namibiei, fiind 
condamnată hotărîrea regimului mi
noritar de la Pretoria privind in
staurarea unui așa-zis guvern interi
mar în teritoriul namibian. acțiune 
care constituie o încălcare a rezo
luțiilor O.N.U. și O.U.A.

Pe de altă parte, cele două țări 
au subliniat că pentru instaurarea 
unei păci durabile si drepte în 
Orientul Mijlociu este necesară or
ganizarea unei conferințe de pace 
sub auspiciile O.N.U. și cu partici-

parea tuturor părților interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, ca unic reprezentant 
legitim al poporului palestinian.

★
JOHANNESBURG 20 (Agerpres). 

— în Republica Sud-Africană au 
continuat să se desfășoare ample 
acțiuni ale populației de culoare in 
semn de protest față. de menținerea 
inumanului sistem de apartheid — 
relatează agențiile Reuter și France 
Presse. Cea mai mare demonstrație 
a avut loc la Soweto, marea subur
bie africană a Johannesburgului, cu
noscută deja pentru violența acțiuni
lor represive ale forțelor regimului 
minoritar de la Pretoria. O altă mare 
manifestație s-a desfășurat și la 
Duduza. în apropiere de Johannes
burg, unde poliția 
tras din plin, 
rănind alți 
De asemenea, 
nade cq gaze 
vehicule special amenajate folosite 
la Duduza pentru prima oară de 
organele represive sud-africane, re
levă sursele citate.

sud-africană a 
omorînd un negru și 
numeroși participanți. 
au fost lansate gre- 
lacrimogene de pe

[TEHERAN 20 (Agerpres). — Pre- 
hdintele Iranului, Seyyed Aii Kha- 
enei, l-a primit pe Saud Al-Faisal, 
nistrul afacerilor externe al Ara- 
;i Saudite, aflat în vizită la Te- 
an, transmite agenția iraniană de 
să IRNA. Cu acest prilej, șeful 
ului iranian a exprimat dorința 
ului de a avea relații de priete- 
cu toți vecinii săi, ca și cu 

e țările islamice. Saud Al-Faisal 
libliniat dorința Arabiei Saudite 

dezvolta relațiile bilaterale cu

ram de austeritate
uvernului israelian

nistrul saudit a fost primit și de 
ul ministru iranian, Mir Hus- 
Moussavi, în cadrul întrevederii 
discutate probleme de interes 
oc, inclusiv conflictul iraniano- 

ițin și relațiile bilaterale. Pre- 
1 iranian a spus că țara sa nu 

alici o pretenție teritorială față 
dhk și a expus poziția Iranului 
fale conflictul cu Irakul. Agen- 
ți?NA relatează că ministrul de 
eqe saudit a calificat convorbi- 

nficialitățile iraniene drept

T|AVIV 20 (Agerpres). — în 
or dezbateri aprinse, guver

nul țslian a adoptat un program 
de austeritate, al cărui 

obieț principal este combaterea 
stimularea industriei și 

opriijprocesului de diminuare a 
de devize.

NoYiăsuri, dintre care unele 
reclați aprobarea parlamentului, 
previtre altele, reducerea chel
tuielii publice, sporirea taxei pe 
valoaldăugată de la 15 la 17 la 
sută, leța.r'ea salariilor -funcțio- 
narilcjolici. precum și a investi
țiilor |iui pină ia sfîrșitul lunii 
augus^șterea chiriilor la locu
ințele

Ado 
are lo 
tinue 
lului. 
în ace _______  ____ __
flației, făcut ca în luna aprilie 
costul 
sută, in’a Unei înghețări parțiale 
a salariși prețurilor. Sint de 
amintit,hsemenea. creșterea da
toriei eje la peste 23 miliarde 
de dolan-educerea la 2,1 miliar
de a rețior de devize ale tării.

ietate de stat.
planului de austeritate 

ontextul degradării con- 
ției economice a Israe-

dintre ultimele indicii 
s îl constituie saltul in-

să crească cu 19,4 la

în locul cheltuielilor pentru noi tipuri de ane
fonduri pentru solutionarea marilor probleme stiale!

............................................................................. _.:iS4--------- ----------- — _______
La sediul Națiunilor Unite din New York se desfășoară sesiunea de 

primăvară a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (EjSOSOC), unul 
din cele cinci organisme principale ale forumului mondial, ce grupează 
54 de state, intre care și România, Pe agenda reuniunii figurează, in
tre altele, analiza situației sociale din lume și evaluarea rezultatelor apli
cării Strategiei internaționale pentru actualul Deceniu al dezvoltării 
(1981-1990).

Cînd progresul econo
mic rămîne privilegiul unei 
minorități. Potrivit, raportului 
ECOSOC asupra situației sociale 
din lume, pe marginea căruia se 
poartă dezbaterile, „marile dispari
tăți în repartiția veniturilor între 
state fac din progresul economic un 
privilegiu rezervat unei minorități". 
Astfel, statisticile O.N.U. arată că, 
dacă țările în curs de dezvoltare, 
în care trăiesc 3,5 miliarde de 
oameni, au realizat în 1983 un pro
dus național brut de 2 270 miliarde 
de dolari, statele dezvoltate, cu o 
populație de numai un miliard, au 
produs bunuri în valoare de peste 
10 000 miliarde de dolari. Drept 
urmare, venitul mediu pe locuitor
— indicator sintetic, care reflectă 
rezultatele economice de ansamblu
— este de numai circa 650 de 
dolari pe an în primul grup de 
state si de mai bine de 10 000 dc 
dolari în cel de-al doilea.

Si mai elocvente sînt decalajele 
dintre principalele sectoare de acti
vitate : în industrie, țările dezvol
tate obțin. în medie, o producție 
anuală de 2 297 de dolari pe locui
tor, în timp ce statele în curs de 
dezvoltare — de numai 126 do 
dolari ; în agricultură, un fermier 
din țările avansate produce hrană 
pentru încă 20 de persoane ; în 
„schimb" un țăran din .statele 
rămase în urmă — doar pentru 
două persoane ; în domeniul teh- 
nico-știintific, 95 la sută din capa
cități revin țărilor bogate si abia 
5 la sută celor sărace ; iar în ce 
privește cheltuielile de cercetare- 
dezvoitare, ponderile sint de 99 și 
respectiv 1 Ia sută. Cifre’, cifre, 
cifre... Dar ele arată cum decala
jele economice se traduc prin 
imense disparități pe pian social, 
adevărate și zguduitoare tragedii 
umane ! Procesul de accentuare a

subdezvoltării are consecințe agra
vante pe plan social. După raportul 
ECOSOC. 500 milioane de persoane 
din statele sărace sînt șomeri to
tali sau parțiali, iar unul din trei 
locuitori ai țărilor respective rea
lizează un venit anual de sub 300 
de dolari, ceea ce înseamnă mai 
puțin de un dolar pe zi ! O sumă

peze actualele tendințe din dome
niul economic, problemele 
— și așa extrem de grave 
confruntă în prezent țările 
treia ar putea deveni, 
viitor nu prea îndepărtat, de-a 
dreptul explozive. în acest sens, se 
arată că pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale locuitorilor lor. 
statele în cauză ar trebui să creeze 
pînă în anul 2000 un miliard de 
locuri de muncă. Specialiștii 
ECOSOC au calculat că aceasta 
implică creșterea numărului locu
rilor de muncă. în medie, cu 3,9 la 
sută pe an. ceea ce ar fi posibil 
dacă țările rămase în urmă și-ar 
spori produsul național brut cu 7

sociale
— ce 

lumii a 
într-un

se 
de 
ri-

Cheltuielile militare, care 
apropie de 1 000 miliarde 
dolari, reprezintă o uriașă 
sipă de resurse .financiare, ma
teriale și umane, de potențial 
științific și tehnologic, și constituie, 
în același timp, o povară mai grea 
decît oricînd pe umerii tuturor 
popoarelor. Omenirea nu duce lipsă 
de mijloace — materiale, financia
re, tehnico-științifice — dar desti
nația lor este incredibil de absurdă, 
în fiecare din primii trei ani ai 
actualei decade, arată raportul 
amintit, ritmul de creștere a chel-^ 
tuielilor pentru înarmări a fost' 
mai mare decît cel al activității 
economice pe plan mondial. I’en-

Pe marginea sesiunii

de primăvară

a ECOSOC

derizorie care nu asigură nici mă
car subzistenta : dintre acești 
„săraci absoluți", anual pier 50 de 
milioane din pricina foametei si 
încă 30 de milioane din lipsă de 
apă potabilă! Lumea s-a cutremurat 
recent la evocarea victimelor celui 
de-al doilea război mondial : dar 
iată că, în tăcere, poate mai bine 
zis într-o largă indiferentă, numai 
foametea și setea provoacă anual 
un număr de victime cu mult, mult 
mai mare decît întregul conflict 
mondial comemorat. Să mal adău
găm că în lumea de azi, în care 
geniul uman a descifrat tainele 
atomului și a deschis porțile cu
noașterii Cosmosului, există aproa
pe un miliard de analfabeți. în timp 
ce mortalitatea infantilă atinge ci
fre astronomice în regiunile vitre
gite ale planetei.

Saltul în prăpastie. Spe" 
cialiștii ECOSOC atrag atenția asu
pra faptului că, dacă nu vor fi 
luate măsuri hotărîte, care să sto-

mici de 1 dolar pe 
mult mai numeroase 
• O povară insupor- 
de dolari pentru un 
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melor subdezvoltării

• Cifrele unei drame : venituri mai 
zi O Victimele subdezvoltării sint cu 
decît ale ultimei conflagrații mondiale 
tabilă — cheltuielile militare : 20 000 
soldat, dar numai 380 pentru un elev

la sută pe an. cît este si obiec
tivul actualului Deceniu al dezvol
tării. Or. după aceiași specialiști, 
evoluția economică a țărilor în curs 
de dezvoltare în prima parte a 
decadei se situează, prin dramatis
mul situației create, sub cele mai 
pesimiste așteptări : în loc de 7 la 
sută, ritmul mediu anual de creș
tere n-a fost, pînă acum, decît de 
1,3 la sută. Realitățile conturează 
de altfel tabloul celei mai profunde 
crize din cîte a cunoscut lumea a 
treia, iar situația creată echivalea
ză cu un adevărat salt spre adîncu- 
rile prăpastiei sărăciei si mizeriei.

Situația critică în care se află 
țările sărace, apreciază autorii ra
portului ECOSOC, este rezultatul 
nu numai al crizei din economia 
mondială și al politicilor financiare 
restrictive, inclusiv al politicii do- 
binzilor înalte promovate de unele 
țări dezvoltate, ci si al tensiunilor 
politice în creștere din lume, care 
își găsesc o elocventă expresie în 
intensificarea cursei înarmărilor.

persoane 
„... .— ---- -— „-------- —-Ci 556
de soldați, dar numai 85 de medici? 
Se cheltuiesc pentru un soldat, în 
medie. 20 000 de dolari, in timp ce 
pentru un elev — doar 380 de do
lari. Faptul că omenirea consacră 
în prezent pentru înarmare de. 
peste 30 de ori mai mult decît 
pentru dezvoltare arată, poate, cel 
mai elocvent cît de incompatibilă 
este competiția militară cu efortu
rile îndreptate spre depășirea cri
zei economice mondiale, spre li
chidarea subdezvoltării și asigu
rarea progresului economico-social 
al întregii omeniri.

tru fiecare 101) 000 de 
din populația globului există

Singura opțiune raționa
lă : dezvoltare, nu inarma- 
|.g Asemenea evoluții negative 
demonstrează cît de stringentă si de 
acrii tă ■ este problema declanșării unui 
proces real de dezarmare, care să 
determine o reducere substanțială a 
cheltuielilor militare și să permită

folosirea înjuri pașnice, de 
dezvoltare. «Jurilor astfel eli
berate. înloț programelor de 
înarmare cu ame de dezvolta
re. pentru se pronunță cu 
fermitate Rot socialistă, ar 
însemna atit 'as concret in di
recția dezidetj vital al omeni
rii — security pacea — cît si 
o contribuție [vă la sprijinirea 
eforturilor dețes ale țărilor în 
curs (le dezvo ia îmbunătă
țirea climatulinomic și a con
diției sociale Ireaga lume.

Demersul R(ei. al președin
telui Nicolaehgescu vizează 
identificarea țimai a cauzelor 
actualei situațijee. ci și a căi
lor și mijloaciipubile să con
tribuie la dep^ ei. în acest 
sens, tara noaș făcut o serie , ----------- i -n ve(jere

lâa colaborării 
înlătu- 

ce limi-

de propuneri, 
promovarea 
economice mori prin 
rarea oricăror <ole „„ ......
lează posibilități dezvoltare a 
comerțului inteinal ; soluțio
narea globală aiemel datoriei 
externe a țărilo|.urg de dez
voltare si sporiipbstantială a 
fondurilor aloca^tru sprijini
rea acestor statpnvenirea de 
modalități pracți'entru redu
cerea si stabiiizdobinzilor la 
niveluri rezonabj pentru asi
gurarea accesului)r rămase în 
urină la credite naționale în 
condiții preferen rezolvarea 
problemei matcriHme; adop
tarea unor progrSspeciale de 
ajutorare a țăril<ace în do
meniul agricultq industriei, 
transporturilor și t,e sectoare, 
care să asigure o jună valori
ficare a propriițurse mate
riale șl umane, pi.fi lor eco
nomic și social.

Desigur, transpui tn prac
tică a unor astfel suri, care 
vor fi aduse în dei> gj ia ac
tuala sesiune a EC ar aduce 
o însemnată Jiontrț ia relan- 

-- mon- 
proces

sarea activității ecce 
diale și începereifi 
efectiv de instaurațoii ordini 
economice internați ia depă
șirea dificultăților i de criză 
și asigurarea stabil(COnomice 
și politice în lume.i

Gh. CEfesCU
I---------—

MOSCOVA (Agerpres). — în zi
lele de 15—18 mai 1985. la Moscova 
a avut loc ședința a 114-a a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economie Reciproc, la care 
au participat reprezentanții țărilor in 
Comitetul Executiv, locțiitori ai șe
filor de guvern.

Din partea țării noastre a parti
cipat tovarășul Ioan Tofu, viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentan
tul Republicii Socialiste România in 
C.A.E.R.

într-un cadru festiv. Comitetul 
Executiv a marcat cea de-a\ 40-a 
aniversare a victoriei asupra fascis
mului hitlerist. la care contribuția 
hotărîtoare a avut-o Uniunea Sovie
tică. O contribuție importantă la 
victorie au adus și celelalte țări ale 
coaliției antihitleriste, toți partici
panții la lupta împotriva 'fascismului. 
A fost subliniată însemnătatea isto
rică mondială a victoriei și a pro
ceselor revoluționare dintr-o serie de 
țări, care au creat condițiile pentru 
constituirea sistemului socialist mon
dial, pentru dezvoltarea cu succes a 
țărilor socialismului. S-a relevat con
tribuția însemnată a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc la dezvol
tarea colaborării economice recipro
ce, la cauza construirii socialismului,

a progresului multilateral al țărilor 
membre ale C.A.E.R., ia însănătoși
rea relațiilor economice internațio
nale.

în cadrul lucrărilor Comitetului 
Executiv, o atenție principală a fost 
acordată examinării problemelor le
gate de realizarea hotărîrilor Con
sfătuirii economice la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R. și pre
gătirea propunerilor pentru apropia
ta ședință a sesiunii C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat. în 
vederea pregătirii sesiunii Consiliu
lui. materialele cu privire la activi
tatea Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc pe perioada care a trecut 
de la ședința a 39-a a sesiunii 
C.A.E.R., stadiul coordonării planu
rilor economice și investițiilor pen
tru obiectivele convenite pe anii 
1986—1990. proiectul programului de 
colaborare privind economisirea și 
folosirea rațională a resurselor mate
riale pe perioada pînă in anul 2000.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme curente ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și activității 
Consiliului.

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

Vizita unei delegații afgane 
în R.P,

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost dat publicității co
municatul privind vizita 
a delegației de partid și 
mentale afgane, condusă 
Karmal, secretar general 
Partidului Democratic al . _____ _
președintele Consiliului Revoluționar 
al R.D. Afganistan, și convorbirile 
purtate cu Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, și cu alți conducă
tori de partid și de stat polonezi.

Polonă

în Polonia 
guverna- 

de Babrak 
al C.C. al 
Poporului,

Au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și unele probleme internaționale de 
interes comun, se arată în comuni- . 
cat. S-a subliniat că in fața perico. 
lului unei conflagrații nucleare este 
necesar să se depună toate eforturile 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
continuarea procesului de destinde
re. Părțile au subliniat, de aseme
nea. necesitatea reglementării poli
tice/ pe calea tratativelor, a situației 
create în jurul Afganistanului — re
latează agenția P.A.P.

Propunere a R.P.D. Coreene 
pentru organizarea de convorbiri tripartite

PHENIAN 20 (Agerpres). — în sco
pul diminuării încordării și creării de 
condiții prealabile pentru reunifica- 
rea independentă și pașnică a Co
reei este imperios necesară organi
zarea, la o dată apropiată, de con
vorbiri tripartite, cu participarea 
R.P.D. Coreene, S.U.A. și Coreei de 
Sud — a relevat Kim Hwanî, membru 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepremier al Consiliului Adminis-

r

trativ al R.P.D. Coreene. Vorbind la 
un miting de masă — organizat la 
Phenian, în legătură cu împlinirea 
a cinci ani de la răscoala populară 
din orașul sud-coreean Kwangju — 
el a reamintit și alte propuneri re
cente ale R.P.D. Coreene — orga
nizarea de convorbiri parlamentare 
Nord-Sud și crearea unui comitet 
mixt pentru colaborare economică.

AGENȚIILE DE PRESâl
pe scurt
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PRIMIRE LA BERLIN. Erich 
Honecker, secretar generai al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, l-a 
primit luni, la Berlin, pe Li Peng, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, care efectuează o 
vizită în R.D.G. Au fost discutate 
cu acest prilej — relatează agen
ția A.D.N. — probleme privitoare 
la relațiile bilaterale, precum și 
aspecte de interes reciproc ale si
tuației internaționale. S-a exprimat 
dorința celor două țări de a de
pune eforturi alături de alte sta
te. vizînd salvgardarea păcii și pre
venirea unei catastrofe nucleare.

SESIUNE. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., la Moscova au în
ceput, luni, lucrările primei sesiuni 
— după 1978 — a Comisiei mixte 
sovieto-americane pentru proble
mele comerțului, delegațiile fiind 
conduse de miniștrii comerțului ai. 
celor două țări. Principala sarcină 
a actualei sesiuni, relevă T.A.S.S., 
o constituie normalizarea comerțu
lui bilateral, eliminarea obstacole
lor existente.

CONFERINȚA națională a femei
lor iordaniene a definit obiective
le strategice în vederea îmbunătă
țirii condiției femeii prin acordarea 
de șanse egale cu ale bărbaților în 
participarea la planificarea dez
voltării. Conferința a subliniat că 
planificarea echilibrată constituie 
singura cale spre îmbunătățirea 
condiției statutului femeii iorda
niene. Reuniunea s-a pronunțat in 
favoarea reprezentării femeii in 
consiliile sociale și în procesul luă
rii deciziilor politice cu 
dezvoltarea națională a

privire la 
tării.

GUVERNUL PERUAN 
comisie multisectorială 
cu coordonarea difuzării în exterior 
a informațiilor asupra realității 
economice, sociale, politice si cul
turale din tară, in vederea contra
carării imaginii distorsionate pre
zentate de unele mijloace occiden
tale de informare in masă. Comisia 
este alcătuită din reprezentanți ai 
ministerelor relațiilor externe, eco
nomiei și finanțelor, industriei, co
merțului. învățămîntului. transpor- 

comunicatiilor. turis-

a creat o 
însărcinată

REUNIUNE SIRIANO—LIBIANA, 
în capitala siriană a avut loc o 
reuniune comună a guvernului 
sirian și a Comitetului Popular Ge
neral al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, consacrată în
făptuirii directivelor președintelui 
Siriei. Hafez Al-Assad. și condu
cătorului Marii Revoluții de la 
1 Septembrie. Moammer El Ged- 
dafi. privind realizarea practică a 
uniunii intre cele două țări. în 
cadrul reuniunii, desfășurată sub 
conducerea primului ministru al 
guvernului sirian, Abdel Rauf Al- 
Kassem. și secretarului Comitetului 
Popular General al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste. 
Mohamed Al-Zarouq Rajab, au 
fost discutate probleme privind 
planificarea, cooperarea economică, 
transporturile, conlucrarea pe plan 
științific, tehnic și în alte dome
nii. menționează agenția citată.

CONVORBIRI. Primul miniștrii 
al Turciei. Turgut Ozal, care în
treprinde o vizită oficială în Japo
nia. a avut, luni, la Tokio, convor
biri cu premierul nipon. Yasuhiro 
Nakasone. S-au convenit. între 
altele, măsuri pentru întărirea 
cooperării bilaterale, inclusiv stabi
lirea unei comisii economice mixte 
și participarea Japoniei la finanța^ 
rea unor proiecte de dezvoltare în 
Turcia.

PREȚURILE cu ridicata au atinși 
în Italia, o rată de 8,9 la sută, re
levă datele publicate de Institu
tul central de statistică din Roma 
(I.S.T.A.T.). Creșterea importantă 
a ratei anuale a inflației în perioa
da februarie-martie a.c. este con
siderată de agenția A.N.S.A. ca „un 
semnal negativ", numai în luna 
martie acest indice fiind de 1,6 la 
sută.

INCENDIILE de brusă — declan
șate, săptămîna trecută, in statul 
american Florida — au luat propor
ții fără precedent, fiind favorizate 
de temperaturile extrem de înalte 
pentru această perioadă. Pină luni, 
în special în nordul statului Flori
da, fuseseră distruse peste 45 000 ha 
de brusă și culturi agricole, precum 
și aproximativ 200 case. J
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