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Cu importante rezultate, care deschid 

perspective tot nm rodnice conlucrărn 

pe multiple planuri dintre cele două 

partide, țări și popoare, s-a încheiat

VIZITA OFICIALĂ
FRUNTEA UNEI UELEGATII UE PARTID

Ceremonia semnării documentelor oficiale

Joi, 30 mai, după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re

publicii Democrate Germane, au 
semnat, la Berlin, in cadrul unei ce
remonii, care a avut loc la Consiliul 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, documentele oficiale ale 
vizitei — Comunicatul comun pri
vind vizita oficială de prietenie si 
rezultatele acesteia și Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea co

laborării economice si tehnico-stiin- 
tifice, a specializării si cooperării în 
producție dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană pină in anul 2000.

La ceremonia semnării au luat 
parte membrii delegației de partid 
și de stat a țării noastre.

De asemenea, au participat Willi

Plecarea din Berlin

Stoph. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri, Horst Sin
dermann. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Camerei Populare a R.D.G.. membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri ale R.D. Ger
mane, alte persoane oficiale.

După semnare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker s-au 
felicitat, și-au strîns îndelung mîi- 
nile și s-au îmbrățișat cu prietenie.

*
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, și 
tovarășul Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.'D.C?., au semnat protocolul prin 
care s-a adoptat planul comun de 
măsuri concrete pentru realizarea 
Programului de lungă durată. Tova
rășii Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al României, si Otto 
Arndt, ministrul transporturilor al 
R.D.G.. au semnat Acordul în do
meniul aviației civile între cele două 
țări.

g w
a 1Hr || 

fcâSSSgjjw

Întîmpinat cu calde sentimente 
de prețuire, de profundă stimă 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A REVENIT ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a revenit, joi 
seara, in Capitală, după vizita oficia
lă de prietenie efectuată, in fruntea 
unei delegații de partid și de stat, 
în R. D. Germană, la invitația Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a Consi
liului de Stat și Guvernului R. D. 
Germane, a tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite-

tulul Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice
prim-ministru al guvernului, Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Ion Sirbu, vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Constantin 
Mitea, consilier al secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român 
și președintelui Republicii Socialiste 
România.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari al 
Comitetului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de 
conducători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești.

Erau prezenți însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. D. Germane la 
București și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit, cu 
dragoste, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN

Joi, 30 mai, s-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie în R.D. Germană 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, întreprin
să in fruntea unei delegații de 
partid și de stat, la invitația C.C. 
al P.S.U.G., a Consiliului de Stat și 
Guvernului R.D. Germane, a tova
rășului Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane.

Desfășurată sub semnul prieteniei 
Si stimei reciproce, caracteristice re
lațiilor dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre România și R. D. Germană, 
această nouă întîlnire dintre cei doi 
conducători de partid și de stat se 
înscrie ca un eveniment de o deose
bită semnificație pentru evoluția 
viitoare a legăturilor dintre partide
le, țările și popoarele noastre, des- 
chizind largi perspective amplificării

și adîncirii colaborării pe plan bila
teral, a cooperării economice și teh- 
nico-științifice, conlucrării pe arena 
internațională, spre binele ambelor 
țări și popoare, in interesul destin
derii, securității și păcii în Europa 
și în lume.

De la Palatul Consiliului de Stat, 
unde a avut loc ceremonia semnării 
documentelor oficiale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit pînă 
la aeroport de tovarășul Erich 
Honecker. Pe traseul urmat de co
loana oficială, ca și la aeroport, nu
meroși locuitori ai Berlinului au fă
cut o caldă manifestare de prietenie 
înalților soli ai poporului român.

Ceremonia oficială a plecării a 
fost marcată de intonarea imnurilor 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și R. D. Germane. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
tovarășul Erich Honecker, a trecut în 
revistă garda militară si a primit 
defilarea acesteia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, la plecare, de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Miniștri, Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Camerei 
Populare, de membri și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinți și membri 
ai Consiliului de Stat, miniștri, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezent! ambasadorul 
României la Berlin și ambasadorul 
R., D. Germane la București.

La scara avionului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Erich 
Honecker si-au luat un călduros bun 
rămas. Cei doi conducători de partid 
si de stat si-au strîns îndelung mîi- 
nile. exprimind încă o dată satisfac
ția pentru noua întîlnire avută si 
rezultatele fructuoase cu care s-a 
încheiat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a efectuat, în frun
tea unei delegații de partid si de stat a Repu
blicii Socialiste România, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, a Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Democrate Germane, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Democrată Germană, 
în perioada 28—30 mai 1985.

.în timpul vizitei în Republica Democrată 
Germană, delegația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România a depus o coroană 
de flori la Monumentul din Berlin, ridicat în 
memoria victimelor fascismului si militaris
mului.

Delegația de partid și de stat a Republicii So
cialiste România a vizitat întreprinderea de 
electronică pentru televizoare, precum si obiec
tive turistice din Berlin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat o vi
zită în regiunea Erfurt, unde a luat cunoștință 
de realizările acestei regiuni, și la Combinatul 
pentru producerea de utilaje de prelucrare prin 
deformare a metalelor și maselor plastice „Her
bert Warnke". A avut loc un miting al priete
niei dintre cele două partide și țări, la care au 
luat cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Erich Honecker.

Intîlnirile cu oamenii muncii din R.D.G., pri
mirea cordială care a fost rezervată pretutin
deni în R.D.G. tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășilor din conducerea de partid si de stat 
română care l-au însoțit s-au transformat în 
puternice demonstrații ale prieteniei strînse. 
legăturii de solidaritate frățească și colaborării

multilaterale dintre cele două partide, state si 
popoare.

Intre secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. si secre
tarul general al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane, tovarășul Erich Honecker, au avut loc 
convorbiri oficiale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și înțelegere re
ciprocă.

La convorbirile oficiale au luat parte :
Din partea Republicii Socialiste România : 

tovarășii Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român ; Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România ; Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român ; Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe ; Ion Sirbu. membru al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice și Sociale ; 
Constantin Mitea. membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, consilier al 
secretarului general al Partidului Comunist 
Român. președintelui Republicii Socialiste 
România ; Gheorghe Caranfil. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Democrată Ger
mană.

Din partea Republicii Democrate Germane : 
tovarășii Egon Kretnz. membru al Biroului Po-

litic. secretar al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat ; Gunter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, vicepreședinte al Consiliului de Stat ; 
Gerhard Weiss, membru al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Miniștri ; Oskar 
Fischer, membru al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, minis
trul afacerilor externe ; Giinter Sieber, mem
bru al Comitetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, șeful Secției relații in
ternaționale a Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania ; Herbert'Plaschke, 
ambasador extraordinar si plenipotențiar al Re
publicii Democrate Germane în Republica So
cialistă România.

Cei doi conducători de partid si de stat s-au 
Informat reciproc asupra principalelor sarcini 
actuale si experienței în edificarea societății so
cialiste dezvoltate, precum și asupra eforturilor 
însemnate si preocupărilor oamenilor muncii din 
cele două țări în îndeplinirea hotăririlor celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român si în pregătirea celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit din Germania. 
Cele două părți au dat o înaltă apreciere reali
zărilor si succeselor importante obținute de oa
menii muncii din țările lor în construcția socia
lismului.

Cei doi conducători de partid si de stat au 
relevat solidaritatea strînsă a popoarelor si sta
telor lor, care se bazează pe concepția comună
(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU ERICH HONECKER
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Președintele 
Republicii Socialiste România

al Republicii Democrate Germane



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 31 mai 1985

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Berlin s-au Încheiat joi, 30 mai, 

convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, si tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane.

La convorbiri au participat mem
brii delegațiilor de partid si de stat 
ale celor două țări.

In cadrul ultimei runde de convor
biri, tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Erich Honecker au relevat 
cu satisfacție că schimburile de pă
reri, purtate intr-o atmosferă d*

caldă prietenie, Înțelegere si stimă 
reciprocă, au pus din nou în evi
dentă, prin rezultatele lor, rodnicia 
întîlnirilor la nivel înalt, care au 
impulsionat puternic, de fiecare dată, 
dezvoltarea bunelor relații dintre 
cele două partide și țări.

Conducătorii celor două țări au 
apreciat că vizita, convorbirile și 
Înțelegerile convenite, documentele 
încheiate oferă o bază bună pentru 
dezvoltarea colaborării dintre Româ
nia și R. D. Germană, pentru ridi
carea acesteia pe o treaptă nouă, 
superioară, asigură condițiile pentru 
intensificarea cooperării atît In do
meniul producției, al ramurilor in
dustriale de vîrf, cît și In domeniul 
științei și tehnologiei.

S-a relevat, totodată, că schimbul 
de vederi a evidențiat poziția comu
nă fată de problemele fundamentale 
ale vieții internaționale actuale, ceea 
ce asigură o temelie trainică conlu
crării și colaborării celor două țări 
In lupta și eforturile țărilor socialis
te, ale forțelor democratice, progre
siste de pretutindeni, pentru progres 
social și pace în lume, pentru solu
tionarea constructivă a marilor șî 
complexelor probleme ce confruntă 
epoca noastră. In primul rlnd a pro
blemei dezarmării și apărării păcii.

In încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceausescu a exprimat, 
încă o dată, vii mulțumiri pentru 
primirea călduroasă și manifestările 
prietenești de care s-a bucurat în tot

timpul vizitei si a adresat comuniș
tilor și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană un 
salut cordial, tovărășesc din partea 
6a. a comuniștilor și a întregului 
popor român.

La rîndul său. tovarășul Erich 
Honecker, exprimîndu-și satisfacția 
pentru rezultatele vizitei, a rugat să 
se transmită comuniștilor si poporu
lui român salutul și urările frățești 
ale comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Democrată 
Germană.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
eu problemele discutate și înțelege
rile convenite s-a adoptat un comu
nicat comun, care se dă publicității.

„0 contrRiHtie cea mai mare importantă la dezvoltarea
colaborării dintre România $i R.

întreaga presă scrisă, posturile de radio și televiziune din Repu
blica Democrată Germană relatează pe larg desfășurarea vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate in această tară de tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, in fruntea delegației de partid și 
de stat, punind în lumină importanta deosebită a acestui eveniment 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele 
și popoarele țărilor noastre.

Vizitarea orașului Berlin
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășul Erich Honecker, 
a vizitat, joi dimineața, orașul Ber
lin, capitala R. D. Germane.

La vizită au participat membrii 
delegației române de partid și de 
stat, precum și membri ai conducerii 
de partid și de stat a R. D. Germane.

O scurtă oprire in Piața Acade
miei — piață ce lșl regăsește azi,

după reconstrucție, înfățișarea și 
grandoarea sa de dinainte de război, 
cînd era considerată una dintre cele 
mai vechi și mai frumoase realizări 
artistice și arhitectonice ale Euro
pei — oferă berlinezilor prilejul să 
facă o caldă manifestare tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Erich Honecker, care slnt salutați, în 
numele lor, de primarul capitalei

R. D. Germane. Aici, în Piața Aca
demiei, înalții oaspeți vizitează mo
numentalul edificiu Schauspielhaus 
— fostul teatru al Berlinului — re
făcut după proiectele originale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Erich Honecker sînt, apoi, oas
peții edililor In Piața Marx- 
Engels, situată în zona centrală a 
orașului, iar după aceea vizitează

Alexanderplatz — unde, după război, 
au fost construite clădiri moderne, 
dominate de Turnul televiziunii.

In continuare, coloana oficială de 
mașini parcurge centrul orașului, 
mari plete și bulevarde, diferite car
tiere ale Berlinului.

Pretutindeni, berlinezfi fac inalților 
oaspeți o primire călduroasă.

h mijlocul muncitorilor 

de la fabrica de cinescoape 
partidului și statului nostru, bucuria 
de a-1 avea ca oaspete drag, senti
mentele de caldă prietenie față de 
poporul român, dorința ca relațiile 
de colaborare dintre cele două parti
de și țări să se dezvolte continuu.

In timpul vizitei au fost prezenta
te inalților oaspeți realizările și pre
ocupările muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor întreprinderii. Vizitarea 
uneia din liniile de fabricație a tu
burilor cinescop a prilejuit, totodată, 
urmărirea complexului proces de fa
bricație a acestor produse de Înaltă 
tehnicitate.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker au semnat in Cartea de 
onoare a întreprinderii.

în continuarea vizitei prin orașul 
Berlin, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Erich Honecker au fost 
oaspeții muncitorilor fabricii de 
cinescoape color de televiziune.

La vizită au participat membrii 
delegației române de partid și de stat, 
precum șî membri ai conducerii da 
partid și de stat a R. D. Germane.

Aplauzele și aclamațiile muncito
rilor, urările la adresa conducători
lor de partid și de stat ai celor două 
țări au conferit primirii o vibrantă 
atmosferă sărbătorească. întllnirea cu 
colectivul muncitorilor acestei Între
prinderi a pus în evidență, ca și ce
lelalte momente ale vizitei, senti
mentele de stimă, și prețuire pe care 
oamenii muncii din R. D. Germană 
le nutresc față da conducătorul

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Părăsind teritoriul Republicii Democrate Germane, doresc să vă mulțu
mesc, încă o dată, pentru primirea tovărășească și ospitalitatea de care ne-am 
bucurat in tot timpul vizitei noastre în țara dumneavoastră.

Sînt încredințat că, în spiritul convorbirilor pe care le-am purtat în 
aceste zile, al înțelegerilor la care am ajuns cu acest prilej, bunele relații da 
prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania vor cunoaște, prin eforturile noastre comune, o dez
voltare și mai puternică, pe multiple planuri, în interesul și spre binele po
poarelor țărilor noastre, al cauzei generale a socialismului, a colaborării și 
păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru ca, odată cu salutul nostru de rămas bun, 
să vă adresez cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul Republicii Democrate Germane prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

„NEUES DEUTSCHLAND" citea
ză dclarația tovarășului Erich Ho
necker, care a relevat că alianța 
dintre R.D. Germană și România 
a devenit tot mai puternică în anii 
construcției socialiste. „Această 
tradiție — a spus el — va fi con
tinuată și în viitor. în cursul urmă
torului plan cincinal, volumul 
schimburilor economice dintre cele 
două țări urmează să atingă 7 mi
liarde de ruble".

Sub titluri ca „întîlnire prie
tenească, cordială și frățească 
între Erich Honecker și Nicolae 
Ceaușescu", „Sintem în legături 
frățești pentru întărirea socialismu
lui și pentru pace în lume", 
„Aplauze puternice pentru Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker la 
Erfurt" — organul de presă al C.C. 
al P.S.U.G. a dedicat prima pagină 
relatărilor privind vizita, ilustrîn- 
du-le cu fotografii Infătișind prin
cipalele momente ale vizitei.

Un amplu reportaj, intitulat „Ber- 
linezii iși salută oaspetele cu acla
mații, flori și aplauze", reliefează 
călduroasa primire făcută tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in capitala 
R.D.G. și in orașul Erfurt. întîlni- 
rîle pline de prietenie și cordiali
tate cu gazdele, cu locuitorii ieșiți pe 
arterele centrale ale Erfurtului, sînt 
puse in lumină în mod deosebit de 
către ziar, evidenfiindu-se entuzias
mul cu care au fost înconjurați cei 
doi conducători de partid și de 
stat.

în paginile din interior sînt re
date pe larg desfășurarea lntîlnirii 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker, con
vorbirile oficiale, dineul oficial 
oferit de tovarășul Erich Honecker 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și toasturile 
rostite de cei doi conducători de 
partid și de stat. Prezentînd toas
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sub titlul „In comun să întărim 
puterea socialismului", ziarul scoa
te in evidentă, prin subtitluri, pa
sajele cum sint cele referitoare la 
legăturile strlnse, pe linie de 
partid și de stat, dintre țările 
noastre șl sublinierea potrivit că

reia problema fundamentală sa lu
mii contemporane este încetarea 
cursei înarmărilor, dezarmarea și 
pacea.

Sub titlul „Să ne unim forțele 
pentru asigurarea dreptului Ia via
ță", organul C.C. al P.S.U.G. re
levă. In mod deosebit, atmosfera 
caldă, prietenească din timpul cu- 
vîntării înaltului oaspete român 
rostită la marele miting al priete
niei dintre R.D. Germană și Româ-

REVISTA PRESEI 
DIN R. D. GERMANA

nla, care a avut loc în hala da 
montaj a combinatului Umform- 
technik „Herbert Warnke" din 
Erfurt, aplauzele furtunoase cu 
prilejul acestei manifestări. In re
latarea privind vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
tovarășul Erich Honecker la 
Erfurt, intitulată „Cooperarea se 
dovedește fructuoasă pentru ambe
le țări", spații ample sînt acordate 
convorbirilor pe care înaltul oaspe
te român le-a avut la conducerea 
organizației de partid districtuale 
din capitala Turingiei. Toate cele
lalte ziare care apar in R.D. Ger
mană au consacrat, de asemenea, 
primele lor pagini prezentării mo
mentelor principale ale vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu, pu- 
nînd în evidență manifestările de 
știmă și deosebită considerație 
pentru Întărirea prieteniei dintre 
R.D.G. și România, expresiile emo
ționante ale entuziasmului cu care 
oamenii muncii au întâmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășul Erich Honecker, cor
dialitatea cu care au înconjurat pe 
oaspetele din România socialistă, 
satisfacția de a saluta prezența sa 
pe meleagurile lor.

Astfel, cotidianul C.C, al Tine
retului Liber German. „JUNGE 
WELT". și-a deschis pagina întâi cu

0. Germană"
titluri ca „Prietenia dintre Repu
blica Democrată Germană si Româ
nia are un fundament solid". ..Po
porul capitalei primește delegația 
română într-o atmosferă de priete
nie" ; toasturile rostite la dineul 
oficial de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de tovarășul Erich 
Honecker sînt prezentate sub ti
tlurile „Unirea tuturor forțelor în 
lupta pentru pace" și „Legături 
prietenești si de tradiție îndelun
gate". De asemenea, cuvîntările 
rostite la marele miting al prie
teniei dintre R.D. Germană și 
România sînt redate sub titlurile 
„Prietenia noastră primește im
pulsuri puternice", „împreună pen
tru socialism și pace".

„Junge Welt" a publicat, tot
odată. numeroase date si cifre pri
vind dezvoltarea economică si so
cială a patriei noastre în anii so
cialismului, precum și reportaje in- 
fățișînd aspecte semnificative din 
viata si activitatea tineretului ro
mân. subliniindu-se aportul său 
substantial la dezvoltarea Româ
niei socialiste, la edificarea socia
lismului prin participarea la șan
tierele naționale ale tineretului.

Relatări ample despre desfășu
rarea vizitei au fost publicate si 
de ..BERLINER ZEITUNG". „DER 
MORGEN". ..NATIONAL ZEI
TUNG", „BAUERN ECHO", „DAS 
VOLK", precum și de agenția 
A.D.N.

Totodată, POSTURILE DE RA
DIO ȘI TELEVIZIUNE au difuzat 
continuu știri și reportaje, inclu
siv relatări în direct de la diferi
tele momente ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Transmisiunile 
In direct ale televiziunii de la 
marele miting al prieteniei dintre 
R.D. Germană și România au ilus
trat elocvent atmosfera de puter
nic entuziasm, de căldură priete
nească. în care locuitorii orașului 
Erfurt au primit pe cei doi condu
cători de partid și de stat.

în comentariile care au însotit 
Imaginile transmise la televi
ziune s-a evidențiat semnificația 
deosebită a noului dialog la cel 
mai înalt nivel, contribuția hotărâ
toare a acestuia la întărirea con
tinuă a legăturilor de colaborare 
cit mai rodnică dintre România sl 
R.D.G. atît în domeniile economic, 
tehnico-științific si cultural, cît si 
pe arena internațională. în inte
resul intelegerii. destinderii, secu
rității si păcii in Europa sl in în
treaga lume.

STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII - STIL DE MUNCĂ COMUNIST

A conduce In mod eficient activi
tatea unei unități economice — sar
cina principală a oricărui consiliu 
al oamenilor muncii — înseamnă în 
primul rind a avea un stil de 
muncă care să se desfășoare în 
conformitate cu normele democra
tice ale respectivului organ de con
ducere colectivă, cu sarcinile prio
ritare ce confruntă intr-un moment 
sau altul colectivul. Ceea ce 
înseamnă că analizele întreprinse de 
consiliul oamenilor muncii — ca mo
ment important in care se iau prin
cipalele decizii colective — trebuie 
să fie efectuate la timp, să fie te
meinic pregătite, să aibă ca obiect 
cele mai importante probleme și la 
dezbaterea lor să ia parte toți cei 
ce au primit- învestitura de a activa 
în aceste organe ale democrației 
muncitorești.

Sînt prezente permanent aceste 
trăsături obligatorii în stilul de 
muncă al organelor de conducere 
colectivă ? Asigură președinții con
siliilor oamenilor muncii, în calita
tea lor și de secretari ai comitete
lor de partid, promovarea unui stil 
de muncă comunist, revoluționar, în 
activitatea curentă a acestor orga
ne ?

lui de partid sint confirmate de 
practioă. Atelierul de proiectare 

tehnologică condus de comunistul 
Ilie Nițulescu avea sarcina, stabili
tă și de adunarea generală a oame
nilor muncii și de biroul executiv, 
de a asigura pînă la 30 aprilie re- 
proiectarea și tipizarea pupitrului 
mobil pentru presele hidraulice. In 
condiții normale, fără înregistrarea 
restanței amintite, termenul ar fi 
fost corespunzător. Acum însă era 
nevoie ca el să fie mult scurtat. 
Comunistul respectiv a fost solicitat 
să raporteze în fața organului da 
partid dacă e posibil să reducă ter
menul inițial cu cel puțin o lună. 
El a acționat cu sîrguință și răs
pundere și, astfel, proiectul și opera
țiile de modificare la această instala

supusa dezbaterii sint elaborate. în 
general. în spirit analitic, aprofun
dează temeinic problemele. Dar în 
stilul de muncă al organului de con
ducere colectivă de aici există o 
anumită abordare rutinieră. Pe ce se 
fundamentează această afirmație ? 
Pe două argumente. In primul rînd 
pe faptul că în activitatea acestuia 
și-a făcut loc o anumită respectare 
„mecanică" a planificării probleme
lor stabilite a fi analizate. Iată, de 
pildă, de la începutul anului, între
prinderea s-a înscris cu restanțe 
mari, în continuă creștere, la pro- 
ducția-marfă și fizică, la ceilalți in
dicatori ai planului. Nu se impunea 
cu necesitate, în aceste condiții, ca 
organul de conducere colectivă să 
analizeze în plenul său cauzele, so

Ancheta de față — după cum vom 
vedea — va releva atît existența 
unor experiențe pozitive, a unor 
rezultate bune in acest domeniu, 
cit și apariția unor deficiente care, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, 
lipsesc uneori de eficiența scontată 
activitatea unor consilii ale oameni
lor muncii. Dar să derulăm, în de
taliu, constatările anchetei noastre.

A conduce eficient înseamnă 
a acționa cu fermitate 

pentru realizarea planului
Colectivul întreprinderii de mașini- 

unelte pentru presare și forjare 
Tg. Jiu a Înregistrat în prima 
lupă a acestui an, și datorită cau
zelor generate de iarna aspră, o 
restanță la producția-marfă de 11 
milioane lei. O situație care nu 
putea să nu alerteze consiliul oa
menilor muncii, pe comuniștii din 
conducerea acestuia. „In aceste 
condiții — ne spune tovarășul 
Nicolae Munteanu, secretarul comite
tului de partid — am procedat la 
reanalizarea sarcinilor stabilite pe 
fiecare cadru de conducere, pe 
fiecare membru al consiliului oa
menilor muncii, și la redimensiona- 
rea lor în funcție de situația apăru
tă. O dată cu aceasta, am solicitat 
biroului executiv al consiliului oa
menilor muncii să renunțe la prac
tica, bună în situații normale, de a 
analiza periodic evoluția realizării 
planului de producție, și să instituie 
analize, zilnice pînă la redresarea si
tuației. După care am stabilit ca. în 
funcție de concluziile desprinse din 
aceste „analize-operative", atît ca
drele de conducere, cît si ceilalți 
membri ai consiliului oamenilor mun
cii să raporteze fie în cadrul biroului 
comitetului de partid, dacă sînt mem
bri ai acestuia, fie in cadrul or
ganului de conducere 
asupra modului în care 
personal la îndeplinirea

colectivă, 
participă 

măsurilor
stabilite, a hotărârilor adoptate de
adunarea generală".

Cele spuse de secretarul comitetu

ție complexă au fost executate înain
te de termen. Nevoile producției im
puneau, de asemenea, punerea mai 
repede în funcțiune și utilizarea la 
capacitatea maximă a mașipii de 
găurit adine. Chemat in fața birou
lui executiv al consiliului oamenilor 
muncii, maistrul Dumitru Fotescu, 
comunist, cel care răspundea de 
realizarea acestei lucrări, a arătat că 
executarea intr-un timp mai scurt 
decit cel stabilit inițial nu este po
sibilă fără aportul atelierelor prelu
crări mecanice grele și sculărie. Prin 
solicitarea comuniștilor din cele 
două ateliere, a altor oameni ai 
muncii, prin asigurarea unei colabo
rări bune, sub controlul direct al in- 
ginerului-șef, și această sarcină a 
fost îndeplinită cu mult înainte de 
termen.

Am insistat asupra acestor exem
ple pentru că ele relevă implicarea 
directă, prin metode de muncă co
muniste, a organului colectiv de 
conducere în soluționarea unor pro
bleme mai dificile, în asigurarea în
deplinirii hotărîrilor stabilite. Ceea 
ce in cazul întreprinderii respective 
s-a concretizat în recuperarea in 
bună măsură a restanțelor acumula
te în primele luni ale anului.

Probleme importante — cum sînt 
creșterea productivității muncii, 
realizarea investițiilor, îndeplinirea 
planului la export, activitatea de 
protecție a muncii ș.a. — au făcut 
obiect de analiză în acest an și în 
cadrul consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole Craiova. Materialele

luțiile de redresare a situației șl să 
adopte măsuri organizatorice și po
litico-educative eficiente ? Indiscu
tabil că da. La comitetul de partid 
ni se „explică" omisiunea în felul 
următor : „în această perioadă am 
analizat părți componente ale pla
nului și diferite probleme care 
au fost cerute de organele superi
oare. Vom analiza în viitor și 
restanțele". Necesitatea unei aseme
nea analize nu mai trebuie, credem, 
demonstrată. O singură chestiune ar 
mai trebui avută in vedere : modul 
în care participă membrii consiliului 
oamenilor muncii, comuniștii inves
tiți cu această calitate, la dezbate
rea problemelor analizate. In pri- 
meie 4 luni din acest an, 7 membri 
ai consiliului oamenilor muncii — 
peste 20 la sută din totalul acestora 
— nu au luat cuvîntul în nici o șe
dință, nu au exprimat nici o opinie 
în legătură cu soluționarea proble
melor aflate pe ordinea de zi. Unul 
dintre aceștia este șl tovarășul Vir
gil Dragomirescu, care îndeplinește 
și funcția de vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii. „Explica
ția — ne spune dînsul — este aceasta. 
De cele mai multe ori, la analizele 
consiliului nostru participă mulți 
invitați, de regulă specialiști In do
meniile analizate, care clarifică pro
blemele și propun măsuri compe
tente". O „explicație" care, trebuie 
să spunem deschis, nu poate fi ac
ceptată din partea unui comunist 
învestit în organul de conducere co
lectivă cu o funcție atît de impor
tantă. Pentru că a conduce in nu

mele oamenilor muncit — cazul fie
căruia din tovarășii aleși in consi
liul oamenilor muncii — înseamnă a 
răspunde in orice moment pentru 
tot ce se hotărăște în vederea bu
nului mers al activității întreprin
derii. Or, prin simpla asistență la 
ședințele organului de conducere co
lectivă,\ fără a exprima o opinie, 
fără a face o propunere, fără a for
mula o critică, nu se poate îndeplini 
un asemenea mandat important. Și 
cu atît mai mult atunci cînd înde
plinești funcția de vicepreședinte al 
acestui organ I

Activitatea consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Metal- 
Lemn" din Craiova ar putea fi apre
ciată. la prima vedere, ca bună. Aflăm 
că fiecăruia din cei 21 de membri ai 
organului de conducere Colectivă îi 
sînt încredințate sarcini concrete, 
că periodic ei raportează — fie în 
cadrul consiliului, fie al comitetu
lui de partid — despre modul de 
îndeplinire a acestora. Dar privind 
această apreciere in „oglinda" do
cumentelor consiliului, ea apare — 
de data aceasta în mod real — In
tr-o altă... imagine. Anul trecut, 
bunăoară, din cele 12 ședințe pla
nificate ale consiliului oamenilor 
muncii s-au ținut numai 6. Iar 
anul acesta în loc de 5. nu
mai 3. Răsfoind procesele ver
bale, am constatat că au fost ana
lize — trei in 1984 și una in 1985 — 
la care nu a luat parte la dezbateri 
nici un membru al consiliului oa
menilor muncii. Atunci, ce s-a ana
lizat și cine a analizat ? I Dacă mai 
adăugăm că anul trecut au luat cu
vîntul în ședințele de analiză efec
tuate de organul de conducere co
lectivă de aici — multe, puține cite 
au fost — numai 50 la sută din 
membrii «ăl. ®vem o Imagine mal 
clară asupra stilului de muncă al 
acestui consiliu. Ce spune președin
tele acestui organ, secretarul comi
tetului de partid? „E adevărat, tre
buie s-o recunosc deschis — ne spune 
tovarășul Grigore Ciobănescu — că in 
activitatea consiliului oamenilor 
muncii de la noi s-au manifestat și 
O serie de lipsuri. Atît in ceea ce 
privește tematica problemelor ana
lizate, cît și calitatea lor. Primul lu
cru pe care-1 vom analiza in viitoa
rea ședință a consiliului va fi stilul 
nostru de muncă, modul in care fie
care membru, inclusiv președintele, 
își face datoria".

O analiză care, desigur, ar fi fost 
de mai mult timp necesară. Dar care 
aduce în discuție și o altă necesi
tate : aceea ca atît consiliul jude
țean al oamenilor muncii, cit și co
mitetul municipal de partid să în
drume mai atent activitatea organe
lor de conducere colectivă din în
treprinderi și, firește, printr-o cu
noaștere temeinică a realităților, să 
ia măsuri corespunzătoare, atunci 
cînd e cazul, pentru continua per
fecționare a activității acestor or
gane.

Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNA 
Nicolae BABA1AU

Pionierii, la școala iubirii de patrie, 
a pregătirii pentru muncă și viață

De 16 ani Încoace, de 
cînd a fost inițiată de că
tre revista „Cutezătorii", 
marea acțiune de turism 
și cercetare științifică, ex
pedițiile „Cutezătorii" — 
acțiune preluată și organi
zată apoi de Consiliul Na
țional al Organizației Pio
nierilor, în strînsă colabo
rare cu M.E.I. — îi putem 
vedea și admira, In fiecare 
vară, pe mii și mii dintre 
pionierii și școlarii noștri 
6trăbătind țara în lung 
și-n lat, ca „expediționari". 
Ii putem vedea și admira, 
constituiți în echipaje for
mate din 12—15 copii con
duși de unul sau două ca
dre didactice, deplasîn- 
du-se pe jos, cu rucsacu
rile în spate, pe cărările 
munților ori plutind, la 
bordul unor ambarcațiuni 
de construcție proprie, pe 
apele rîurilor sau ale mi
rificei Delte a Dunării, În
fruntând cu curaj dificul
tățile drumurilor, vitregiile 
naturii, Întâmplările nepre
văzute. Și acționînd tot 
timpul : efectuind observa
ții și investigații in diver
se domenii — cu caracter 
Istoric, etnografic, folclo
ric, geografic, speologic, 
sociologic chiar — oferite 
de realitatea cu care vin 
în contact nemijlocit, admi- 
rind bogățiile patriei, efec
tuind lucrări de evidenție
re și de protejare a frumu
seților naturii, vizitînd 
stinele din munți, satele, 
orașele, șantierele și o- 
biectivele economice întâl
nite pe trasee și stînd în
delung de vorbă cu oame
nii locurilor, fotografiind 
și filmînd, luîndu-și notițe, 
colecționînd roci și plante, 
pregătindu-și singuri mân
carea și dormind in cortu
rile instalate în mijlocul 
naturii, acolo unde i-a 
prins înserarea.
Pionieri-expedițlonari. Co

pii dirji, hotărîți, îndrăz
neți, dar mai ales pasio
nați, puși în mișcare de-o 
arzătoare sete de a desco
peri, de a-și verifica și de 
a-și îmbogăți pe viu, pe 
teren cum se zice, cunoș
tințele însușite în școală. 
Este acesta un minunat 
prilej de a-și cunoaște pa
tria, oamenii și creațiile 
lor. Căci, așa cum spunea 
un mare scriitor, nu poți 
iubi ceea ce nu cunoști. Ei, 
cunoscind direct frumuse
țile -patriei, mergind la 
izvorul lor, 6tînd de vorbă 
cu oamenii muncii și sor
bind apa vie a marilor 
tradiții, învață să-și iubeas
că țara, să respecte mun
ca înaintașilor și a con
temporanilor, părinții lor. 
De aceea, în fiecare va

cantă de vară putem ve
dea și admira în plină 
desfășurare, pe cuprinsul 
întregii țări, mii și mii de 
astfel de copii, care, în atît 
de originala, de romantica 
lor ipostază de expedițio
nari, realizează performan
te impresionante. Așa cum 
au realizat cei mai multi 
dintre cei aproape 30 000 
de participant la ediția 
din vara anului trecut a 
expedițiilor „Cutezătorii".

★
Cu care să începem, pe 

cane să vi-i prezentăm mai 
întâi ?

Iată-i, de pildă, pe mem
brii echipajului „Vulturii", 
de la Școala nr. 3 din Mol
dova Nouă, județul Caraș- 
Severin. Treisprezece cu 
toții — 3 fete și 10 băieți, 
în virstă de 11—14 ani, 
„vulturii" aceștia și-au 
propus 6ă realizeze un o- 
biectiv deosebit de ambi
țios : deschiderea unui 
șantier arheologic în incin
ta unei străvechi cetăți de 
pe virful unei semețe înăl
țimi aflate la cîțlva zeci 
de kilometri de orașul lor. 
Și au reușit. Cum ? Ne po
vestesc chiar ei, în jurna
lul de bord al echipajului :

....Săpăm cu mare a- 
tenție pentru a nu dis
truge vreun obiect ce ar 
putea îl o mărturie a tre
cutului nostru istoric. La 
început am crezut că după 
fiecare lovitură de târnă
cop, după fiecare lopată 
de pămînt vom descoperi 
bogății fără seamăn. Dar 
după doar cîteva ore de 
lucru ajungem la concluzia 
că fiecare exponat din vi
trina unui muzeu arheolo
gic este adus la lumina 
zilei cu multă sudoare. 
Acum am înțeles și știm 
că trebuie să avem multă 
răbdare si să fim mereu 
atenți Ia fiecare bucățică 
de pământ pe care o scoa
tem din secțiune. Munca 
aceasta nu se face Ia voia 
lntimplării, ci totul e bine 
chibzuit și organizat.

...La ora 10 și 20, pe cînd 
săpam în secțiunea A, 
Mircea Calipar descoperă 
o monedă mică de argint 
Ne strîngem cu toții în ju
rul lui, iar tovarășul arheo
log o ia, o examinează cu 
atenție, dar fiind foarte 
roasă și acoperită cu co
cleală, nu se poate pro
nunța asupra ei. Va "stabili 
la muzeu, In laborator. 
Pînă la terminarea celui 
de-al doilea strat de pă- 
mint, in secțiunea A au 
mai fost găsite două mo
nezi de argint — una de 
către Sorin Dîmea, alta de 
către tovarășul profesor —

precum și un fragment 
dintr-un cuțit de vînătoa- 
re, cu minerul de os fru
mos încrustat..".

Dar cea mai mare victo
rie a acestor copii e de 
altă natură decit arheolo
gică : e deplina încredere 
pe cane și-au căpătat-o, în 
timpul expediției, în for
țele și posibilitățile lor 
din plin solicitate cu acest 
prilej. Iată ce au notat ei, 
în același jurnal, în penul
tima zi a expediției :

„...Acum nu mai simțim, 
ca la inceput, bicele de foc 
ale soarelui în spinările 
noastre încovoiate deasu
pra târnăcopului și a șpa- 
clului. Fețele ni s-au bron
zat, mușchii ni s-au oțelit, 
iar bătăturile din palme 
s-au vindecat. Sintem mai 
voinici și mai curajoși de- 
cît oricind. Mîine vom ple
ca de-aici, dar vom duce 
cu noi, peste ani, amin
tirea unor zile de neuitat, 
zile In care, deși copii, am 
reușit totuși să deschidem 
un important șantier ar
heologic și să cunoaștem 
astfel, și mai îndeaproape, 
istoria poporului din care 
ne-am plămădit...".

Iată-i și pe cei nouă bă
ieți . din echipajul „Mureș 
’84“ (de la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Caransebeș, județul Caraș- 
Severin). Ne zîmbesc și ne 
salută veseli de la bordul 
unor ambarcațiuni ce plu
tesc pe apele unui rîu. E 
Mureșul pe care, străbă- 
tîndu-1 pe o mare distan
tă cu o plută și cu citeva 
caiace, au dat dovadă nu 
numai de cutezanță, ci și 
de preocuparea de a păs
tra nealterat mediul Încon
jurător, de interes deose
bit față de evenimentele 
istorice petrecute de-a lun
gul veacurilor pe malurile 
acestui riu, față de mari
le înfăptuiri din anii so
cialismului. Iată-le și pe 
cele douăsprezece fete din 
echipajul „Flora V" (de la 
Școala nr. 5 din Tîrgoviște, 
județul Dîmbovița). Expe
diția lor, desfășurată de la 
cimpie, de pe malurile 
Neajlovului oină pe culmi
le cele mai înalte ale mun
ților Leaota, a excelat prin 
cercetări complexe, solda
te cu rezultate dintre cele 
mai bune. Plantele medi
cinale. depozitele fosilifere, 
etnografia, folclorul, tot 
ceea ce le-a oferit traseul 
a intrat sub obiectivul 
microscopului, sub privi
rile lor iscoditoare. Iată-i 
și pe temerarii mem
bri ai echipajului „Al
pin ’84“ de la Școala nr. 
115 din București. Acești 
copii obișnuit! au realizat

o performanță sportiv-tu- 
ristică de-a dreptul ului
toare, cu care nu se pot 
mindri prea multi maturi, 
chiar și din rîndul acelor 
care-și zic „oameni ai 
munților" : au străbătut, în 
cele 13 zile cît a durat ex
pediția lor, întreaga creas
tă a Făgărașului și partea 
nordică a crestei Pietrei 
Craiului, punind piciorul 
pe 36 de vârfuri intre 2 200 
și 2 538 de metri ihălțime. 
In plus, și-au mai găsit 
timp și forțe să studieze 
24 de circuri și lacuri gla
ciare, să facă 400 de dia
pozitive și peste 600 de 
fotografii alb-negru și să 
descopere patru peșteri 
încă necunoscute, care au 
fost ulterior comunicate 
Institutului de speologie 
din București. Iată-i și pe 
cei 31 de expediționari de 
la Școala nr. 8 din Slatina, 
județul Olt Constituiți in 
două echipaje — „Rodo
dendron 7“ și „Bradul 84“
— au efectuat două expedi
ții realmente de excepție : 
primii, in Bucegi, unde 
desfășoară intense și efi
ciente activități de pro
tecție a naturii ; ceilalți, 
în Mărginimea Sibiului și 
în Munții Cindrelului, 
unde studiază, cu rezul
tate apreciate ca deosebit 
de valoroase de către spe
cialiști, etnografia și fol
clorul acestei zone. Iată-i, 
de asemenea, și pe cei 
nouăsprezece „fii ai mun
ților" — cum și-au zis ei
— de la Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din 
Rîmnicu Vîlcea. îndrăzneți 
și ambițioși, dornici să-si 
justifice prin fapte denu
mirea pe care și-au ales-o, 
ei au marcat si remarcat, 
în munții Parângului si ai 
Căpăținei, în cele paispre
zece zile de expediție, mai 
bine de 30 de kilometri de 
trasee turistice.

★
Nenumărate alte fapte 

desprinse din minunata 
cronică a vieții pionierești 
ar putea fi aduse în spri
jinul ideii că pionierii pa
triei, beneficiind de condi^ 
țiile de muncă și învăță
tură create de partidul șl 
statul nostru, de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
învață să trăiască frumos 
și demn, Ia înălțimea idea
lurilor ce animă întreaga 
noastră societate. Ei cresc 
și se formează in cultul 
muncii și al cutezanței, în
conjurați de atenția și 
dragostea întregului popor.

C. DIACONU
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marxist-leninistă despre lume, pe 
tradițiile clasei muncitoare si parti
delor ei împotriva exploatării și 
războiului, pe identitatea de idei și 
teluri politice, pe obiectivul comun 
al construirii societății socialiste dez
voltate. pe relațiile bilaterale si mul
tilaterale de prietenie si respect re
ciproc.

Tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășul Erich Honecker au relevat cu 
satisfacție că relațiile dintre Repu
blica Socialistă România si Republica 
Democrată Germană s-au dezvoltat 
Si au atins un înalt nivel. De baza 
Tratatului de prietenie, colaborare si 
asistentă mutuală din 12 mai 19.72 si 
a realizării înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel în anii 1977. 1980 
și 1984.

Evidențiind rolul hotărâtor al co
laborării strînse dintre Partidul Co
munist Român si Partidul Socialist 
Unit din Germania în dezvoltarea 
raporturilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană, dintre popoarele celor 
două țări, ambele părți au subliniat 
si cu acest prilej importanta deose
bită a întâlnirilor și convorbirilor la 
•nivel înalt, care au deschis noi 
perspective amplificării colaborării 
bilaterale în toate domeniile. Ele au 
subliniat faptul că aprofundarea 
continuă a colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană constituie rezul
tatul gradului înalt de încredere si 
înțelegere reciprocă existent între 
oele două tari, al aplicării consec
vente in raporturile dintre ele a 
principiilor conținute în documentele 
Încheiate între cele două state.

Cei doi secretari generali au con
statat cu satisfacție că se dezvoltă 
continuu și rodnic contactele dintre 
reprezentanți ai Comitetelor Cen
trale ale celor două partide pentru 
schimburi de păreri și cunoașterea 
reciprocă a experienței în construc
ția socialistă. Ei au convenit să 
continue și să extindă astfel de for
me de colaborare cum sînt schim
bul de delegații și lectori pentru 
studierea experienței în edificarea 
socialismului, colaborarea dintre 

Moment din vizita în capitala țării prietene

instituțiile științifice de pe lingă 
Comitetele Centrale, participarea 
reciprocă la conferințe științifice, 
precum și legăturile directe dintre 
comitete județene ale P.C.R. și 
P.S.U.G.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker au evi
dențiat importanța întîlnirilor de 
lucru intre reprezentanții parla
mentelor, guvernelor și ai altor or
gane centrale din cele două țări 
pentru consultări și schimb de ex
periență în diferite domenii ale re
lațiilor bilaterale. Ei au apreciat co
laborarea dintre Frontul Democra
ției și Unității Socialiste și Frontul 
Național, dintre sindicate, organiza
țiile de femei și tineret și alte or
ganizații de masă și obștești, ca o 
contribuție însemnată la întărirea 
prieteniei dintre popoarele celor 
două țări și s-au pronunțat pentru 
extinderea și adîncirea acestei co
laborări.

Ținând seama de experiența pozi
tivă acumulată, cele două părți și-au 
exprimat hotărârea de a continua 
activ schimbul - de - informații și 
consultările privind probleme ale 
relațiilor bilaterale, precum și pro
bleme internaționale actuale.

în cunsul convorbirilor, cel doi 
conducători de partid și de stat au 
acordat o atenție deosebită proble
melor schimburilor comerciale, coo
perării și specializării în producție, 
colaborării tehnico-științifice dintre 
cele două țări, extinderii și aprofun
dării cadrului juridic al relațiilor 
bilaterale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich Ho
necker și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele obținute pină in 
prezent în colaborarea economică și 
tehnico-științifică.

S-a dezvoltat dinamic schimbul 
reciproc de mărfuri, al cărui volum 
a atins in anul 1984, pentru prima 
dată, peste 1 miliard de ruble, con
tribuind la asigurarea economiilor 
naționale ale celor două țări cu ma
terii prime, materiale, mașini și uti
laje și la lărgirea gamei de bunuri 
de larg consum destinate populației. 
S-au adincit în continuare speciali
zarea și cooperarea în producție in 
domenii importante ale economiei 

naționale. Ponderea produselor rea
lizate prin cooperare și specializare 
în schimbul de mărfuri a crescut 
continuu și reprezintă în momentul 
de față circa o treime din livrările 
reciproce. S-a intensificat colabora
rea in domeniul științei și tehnicii, 
îndeosebi pentru soluționarea unor 
probleme din ramurile de vîrf ale 
celor două economii naționale.

Cele două părți consideră că po
tențialul tot mai ridicat și cerințele 
economiilor Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane creează condiții favorabile 
pentru o și mai strînsă colaborare 
economică intre ele. S-a subliniat 
importanța eforturilor pentru identi
ficarea de noi forme și modalități 
superioare, durabile, de colaborare 
economică reciproc avantajoasă. A- 
preciindu-se activitatea depusă de 
guverne, de Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică, de organele și or
ganizațiile economice din cele două 
țări, s-a indicat să se acționeze cp și 
mai multă hotărâre pentru promo
varea cooperării și specializării ; în 
producție, îndeosebi a celei bazate 
pe tehnologiile modeme si folosirea 
resurselor existente, mai ales în 
industriile construcțiilor de mașini, 
electrotehnică, electronică, micro
electronică, optică, mecanică fină, 
metalurgie, industria chimică, agri
cultură și alte ramuri ale economii
lor lor naționale. S-a convenit să se 
așeze colaborarea și cooperarea lor 
economică pe bază de acorduri de 
lungă durată, care să confere stabi
litate și o perspectivă largă de dez
voltare. Pe baza acordurilor de lun
gă durată se încheie contracte de 
colaborare, cooperare și specializare 
pe termen lung direct între între
prinderi. combinate, centrale indus
triale. precum și între ministere din 
cele două țări.

Cei doi conducători de partid și 
de stat și-au exprimat satisfacția cu 
privire la stadiul coordonării planu
rilor de dezvoltare ale economiilor 
naționale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democrate 
Germane pentru perioada 1986—1990. 
care prevăd în continuare o creș
tere însemnată a schimbului de 

mărfuri și constituie o bază solidă 
pentru dezvoltarea planificată a re
lațiilor economice.

Pornind de la nivelul atins în co
laborarea economică și tehnico-ști- 
ințifică dintre cele două state, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Erich Honecker au semnat 
„Programul de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării econo
mice și tehnico-științifice. a specia
lizării și cooperării in producție din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
pină în anul 2000“. Acesta deschide 
o nouă etapă a colaborării multi
laterale economice și tehnico-știin
țifice între economiile lor naționale. 
Realizarea măsurilor ample de cola
borare, convenite în acest program, 
în domeniile științei, tehnicii și pro
ducției va contribui la dezvoltarea 
mai intensă si fructuoasă a relațiilor 
dintre cele două țări.

A fpșt reafirmată dorința de a ac
ționa pentru dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice pe 
multiple planuri, contribuind astfel la 
realizarea, hotărîrilor adoptate la 
Consfătuirea economică la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R. din 
iunie 1984.

Părțile au subliniat cu satisfacție 
că relațiile dintre cele două țări pe 
plan științific, cultural, al invătă- 
mintului. sănătății, turismului, spor
tului si în alte domenii s-au dezvol
tat continuu, contribuind la aprofun
darea cunoașterii reciproce. S-a con
venit ca organele de resort să acțio
neze pentru dezvoltarea în continua
re a colaborării în aceste domenii, 
pentru identificarea de noi forme mai 
eficiente de conlucrare.

Acordul în domeniul aviației civile 
semnat în timpul vizitei, precum și 
Acordul de colaborare in domeniul 
sănătății și Convenția de echivalare 
a studiilor și gradelor științifice, ce 
vor fi încheiate în curînd. vor con
tribui la dezvoltarea in continuare a 
relațiilor bilaterale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Erich Honecker au apreciat 
că întărirea continuă a prieteniei și 
amplificarea colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană co
respund intereselor popoarelor celor 
două tari. întăririi socialismului si a 
prestigiului acestuia, cauzei păcii si 
colaborării internaționale.

II.
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
tovarășul Erich Honecker, au efec
tuat un amplu schimb de păreri cu 
privire la probleme internaționale 
actuale.

Ei au exprimat profunda lor Îngri
jorare cu privire la creșterea încor
dării în lume, ca rezultat al inten
sificării de către cercurile imperia
liste a politicii de forță și dictat, al 
escaladării tot mai periculoase a 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, al creșterii pericolu
lui catastrofei nucleare, al eforturilor 
acestora de a schimba echilibrul mi- 
litar-strategic, al tendinței lor spre 
supremație. Toate acestea constituie 
o amenințare serioasă pentru pace și 
cu urmări grave pentru toate popoa
rele de pe continent.

Unul din învățămintele istorice ale 
victoriei asupra fascismului este a- 
cela că împotriva războiului trebuie 
luptat înainte de a vorbi armele. Cei 
doi conducători de partid și de stat 
au subliniat faptul că, avînd în ve
dere situația periculoasă din lume, 
acest adevăr este mai actual ca ori- 
cind. Ei și-au exprimat convingerea 
că pentru evitarea catastrofei nuclea
re și imbunătățirea situației interna
ționale se impun eforturi unite din 
partea tuturor oamenilor politici, că
rora le revine o mare răspundere și 
au datoria să dea dovadă de realism 
și rațiune, a popoarelor lumii și for
țelor iubitoare de pace.

Ei au subliniat că problema fun
damentală a epocii actuale este 
oprirea cursei înarmărilor, în primul 
rind a celor nucleare, și trecerea Ia 
dezarmare, asigurarea și întărirea 
păcii.

Faptul că Europa trăiește din 1945 
cea mai lungă perioadă de pace din 
acest secol reliefează importanța co
existenței pașnice intre state aparți- 
nind unor sisteme sociale diferite. 
Cei doi conducători de partid și de 
stat au relevat că este in interesul 
tuturor popoarelor europene și al în
tregii omeniri de a merge in conti

nuare, ferm și consecvent, pe această 
cale. în legătură cu aceasta ei au 
reamintit că cei mai înalți repre
zentanți ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia au reafir
mat recent disponibilitatea țărilor lor 
de a acționa tocmai in acest sens. 
Statele Tratatului de la Varșovia nu 
au fost niciodată adepte ale diviză
rii Europei și lumii în blocuri mili
tare opuse și nu vor fi nici în viitor.

însă, atît timp cit există blocul 
militar N.A.T.O. și se menține ame
nințarea la adresa păcii in Europa 
și in lume, statele socialiste vor în
tări alianța lor defensivă, intensifi
când in același timp lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru depășirea 
blocurilor militare. Avînd în vedere 
creșterea pericolului de război, ele 
vor lua și în viitor măsurile necesa
re pentru menținerea, la nivelul ne
cesar, a capacității lor colective de 
apărare. Așa cum au declarat în mod 
repetat statele participante la Trata
tul de la Varșovia, ele nu tind să 
obțină supremația militară și nu o 
vor admite asupra lor. Ele se pro
nunță pentru asigurarea echilibru
lui de forțe la nivelul cel mai scăzut.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au exprimat hotărârea fermă 
a statelor lor de a acționa consec
vent și în viitor pentru înlăturarea 
pericolului unui război nuclear în 
lume și pentru reluarea, in relațiile 
internaționale, a procesului de des
tindere și colaborare.

Ambele părți au salutat negocieri
le dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la complexul armelor nucleare 
și cosmice. Ele au exprimat convin
gerea că se impune, respectînd strict 
principiul egalității și securității 
egale, găsirea de soluții menite 6ă 
prevină militarizarea spațiului cos
mic și să oprească cursa înarmărilor 
pe Pămînt, precum și să limiteze 
și să reducă armamentele nucleare 
și celelalte armamente, determinînd 
astfel reducerea nivelului confrun
tării militare în Europa și în întrea
ga lume. Interesele vitale ale popoa
relor Europei impun oprirea imedia
tă a amplasării de noi arme nucleare 
pe continent, reducerea acestora 
pină la eliberarea completă a Euro
pei de armele nucleare.

Cele două părți au arătat cu deo
sebită îngrijorare că realizarea pla
nurilor de militarizare a Cosmosu
lui ar conduce la o cunsâ necontro
lată a înarmărilor în toate domenii
le, ceea ce ar mări povara care 
apasă pe umerii popoarelor și ar 
periclita existența întregii omeniri.

Ele s-au pronunțat ferm împotri
va folosirii negocierilor în cura 
drept paravan pentru intensificarea 
în continuare a cursei înarmărilor. 
Ele au salutat propunerea Uniunii 
Sovietice ca U.R.S.S. și S.U.A. să 
instituie, pe întreaga durată a tra
tativelor, un moratoriu asupra pro
ducerii de arme cosmice de șoc, in
clusiv asupra activității de cercetare 
și dezvoltare, asupra testării și am
plasării lor și să înghețe armele lor 
strategice ofensive, precum și iniția
tiva Uniunii Sovietice privind mo
ratoriul unilateral asupra amplasării 
rachetelor sale' cu rază medie de 
acțiune și suspendării înfăptuirii al
tor contramăsuri în Europa. Ele 
și-au exprimat speranța că Statele 
Unite vor răspunde pozitiv la aceas
tă inițiativă, stopînd amplasarea de 
rachete cu rază medie de acțiune în 
Europa.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au apreciat că problemele 
care fac obiectul tratativelor sovie- 
to-americane de la Geneva sînt de 
interes vital pentru toate popoarele 
din lume. Ei au subliniat necesita
tea ca toate țările, în mod deosebit 
statele membre ale N.A.T.O. și cele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, să-și aducă contribuția, intr-o 
formă sau alta, la succesul acestor 
•tratative.

Cele două părți au chemat statele 
posesoare de arme nucleare, care nu 
au făcut încă aceasta, să-și asume 
angajamentul de a nu folosi pri
mele astfel de arme.

Cele două părți au reafirmat ho- 
tărîrea statelor lor de a acționa și 
în viitor, împreună cu celelalte sta
te participante la Tratatul de la 
Varșovia, pentru realizarea propu
nerilor și inițiativelor lor, avansate 
în scopul înlăturării pericolului de 
război și apărării păcii. Concretiza
rea propunerilor privind încheierea 
unui acord referitor la renunțarea 
reciprocă Ia folosirea forței militare 
și menținerea de relații pașnice, eli
berarea Europei de arme chimice, 
înghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare ale statelor, avansate sta
telor N.A.T.O. de către statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
ar 6ervi intereselor vitale ale po
poarelor Europei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Erich Honecker s-au pro

nunțat pentru intensificarea activi
tății in cadrul diferitelor organis
me și conferințe internaționale con
sacrate dezarmării, colaborării, secu
rității și păcii in Europa si în lume. 
Ei au subliniat că. în mod deose
bit. trebuie să se facă totul pentru 
desfășurarea si încheierea cu rezul
tate cit mai bune a Conferinței de 
la Stockholm pentru măsuri de în
credere si securitate si de dezarma
re in Europa, prin realizarea urgen
tă de înțelegeri privind măsuri re
ciproc acceptabile cu caracter politic 
și militar. De asemenea, Conferin
ța de dezarmare de la Geneva tre
buie să-și intensifice activitatea și 
să treacă la negocieri concrete pen
tru a 6e ajunge la acorduri în pro
bleme fundamentale care privesc o- 
prirea cursei înarmărilor. în primul 
rind a celor nucleare, și trecerea la 
dezarmare.

Ei au apreciat că propunerile ță
rilor socialiste formulate la nego
cierile de la Viena privind reduce
rea armamentelor si a forțelor ar
mate din centrul Europei reprezin
tă o bază bună pentru a se putea 
ajunge la un acord corespunzător.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat apreciază propunerile si ini
țiativele privind crearea de zone 
denuclearizate in Balcani si în alte 
regiuni ale Europei ca un fapt im
portant spre reducerea confruntării 
militare si întărirea securității ne 
continent. în același sens, aprecia
ză propunerea privind crearea unei 
zone libere de arme nucleare tac
tice în Europa centrală.

Examinind situația din Europa, 
cele două părți au subliniat perico
lul pe care îl reprezintă pentru pace 
si securitate încercările de a pune 
în discuție realitățile teritorial-poli- 
tice statornicite după cel de-al doi
lea război mondial, frontierele sta
bilite în urma acestui război. Ac
tivizarea forțelor revanșarde. încu
rajarea revansismului. oriunde s-ar 
manifesta, dăunează climatului poli
tic in Europa. înțelegerii intre po
poare. Ele au relevat. în acest sens, 
că inviolabilitatea frontierelor si re
cunoașterea integrității teritoriale si 
suveranității tuturor statelor europe
ne în granițele lor actuale consti
tuie o premisă fundamentală pen
tru pacea pe continentul nostru.

Cei doi conducători de partid si 
de stat au reafirmat solidaritatea ac
tivă a țărilor lor cu lupta popoare
lor Asiei. Africii și Americii Lati
ne pentru eliberarea socială si na
țională. pentru consolidarea indepen
dentei lor. pentru libertate si pro
gres. împotriva imperialismului, co
lonialismului. neocolonialismului si 
rasismului.

Ei au subliniat necesitatea înlătu
rării focarelor de încordare și în
cetării conflictelor militare si s-au 
pronunțat pentru solutionarea pe cale 
pașnică, prin tratative a tuturor pro
blemelor litigioase, in interesul po
poarelor de a coopera si trăi in 
pace si securitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășul Erich Honecker au evi
dențiat rolul important al mișcării 
de nealiniere în lupta pentru înlă
turarea pericolului de război. înce
tarea cursei înarmărilor si dezarma^ 
re. însănătoșirea relațiilor economi
ce și politice internaționale. împo
triva oricăror forme de dominație si 
exploatare.

Cei doi conducători de partid si 
de stat si-au exprimat îngrijorarea 
profundă in legătură cu situația din 
Orientul Apropiat. Ei au subliniat 
necesitatea unei soluționări rapide si 
durabile a conflictului din această 
regiune, pe baza retragerii totale a 
Israelului din toate teritoriile ocu
pate în 1967. a realizării drepturi
lor naționale legitime Ia autode
terminare ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului de a crea un 
stat propriu independent, ca si a a- 
sigurării suveranității si securității 
tuturor statelor din zonă. Ei au sub
liniat că drepturile inalienabile și 
interesele popoarelor din Orientul A- 
propiat pot fi asigurate numai prin 
eforturi comune ale tuturor părți
lor interesate. în direcția reglemen
tării pașnice, juste si globale, si s-au 
pronunțat din nou pentru convocarea 
unei conferințe internaționale cu 
privire la Orientul Apropiat, sub 
egida O.N.U.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea profundă cu privire Ia 
escaladarea conflictului dintre Irak 
și Iran. Ele s-au pronunțat pentru 
încetarea neîntîrziată a războiului și 
reglementarea prin mijloace pașnice 
a problemelor dintre cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au exprimat 
solidaritatea țărilor lor cu lupta 
dreaptă a poporului din Nicaragua, 
împotriva politicii de amestec, boicot 
și presiuni practicate de S.U.A. Ei 
au cerut Încetarea acestor practici 

contrare dreptului internațional 
s-au pronunțat pentru respecta 
dreptului fiecărui popor din acea 
regiune la dezvoltare liberă și ini 
pendentă. Ei au apreciat pozitiv ef 
turtle statelor Grupului de la Con 
dora de a contribui la o reglemi 
tare politică justă in America C< 
trală.

Cele două părți și-au reafim 
sprijinul față de inițiativele și pi 
punerile constructive ale Republi 
Populare Democrate Coreene peni 
reunificarea pașnică, independentă 
democratică a Coreei.

Cei doi conducători de partid 
de stat au reafirmat solidaritatea 
sprijinul țărilor lor față de lup 
dreaptă a poporului namibian, s 
conducerea S.W.A.P.O., unicul său r 
prezentant legitim, pentru indepe 
dență națională. Ei au condamnat r 
centele manevre ale Africii de Si 
de creare a unor pretinse institu 
de stat în Namibia, cu scopul de 
perpetua ocuparea ilegală a terit 
riului și a impune o soluție neocoli 
nialistă problemei namibiene. Ei s-e 
pronunțat pentru aplicarea Rezoli 
ției 435 a Consiliului de Securita 
al O.N.U. Cele două părți au ce 
rut încetarea actelor de agresiur 
ale regimului sud-african Impotriv 
statelor vecine și s-aii exprimat per 
tru abolirea politicii de discriminar 
rasială și apartheid din Republic 
Africa de Sud.

Cei doi conducători de partid • 
de stat și-au exprimat convingere 
că trebuie intensificate eforturi! 
pentru instaurarea unei noi ordin 

i economice internaționale. pentri 
reașezarea relațiilor economice in 
ternaționale pe baze juste și demn 
cratice, imperativ major pentru pa 
cea și securitatea popoarelor. Ei ai 
reafirmat sprijinul cu lupta țăriloi 
in cuns de dezvoltare și au sublinia 
necesitatea ca, in cel mai scurt timp 
să înceapă in cadrul O.N.U. nego
cieri pentru soluționarea! globală a 
problemei subdezvoltării, inclusiv a 
datoriilor țărilor în curs de dezvol
tare, a înlăturării politicii dobinzi- 
lor înalte, precum și a altor proble
me, conform intereselor legitime ale 
popoarelor.

Cele două părți se pronunță, in 
preajma celei de-a 40-a , aniversări 
•a înființării O.N.U., pentru creș
terea rolului O.N.U. în menținerea 
păcii și securității în lume, in re
zolvarea problemelor care stau in 
fața omenirii, în conformitate cu 
principiile si scopurile Cartei orga
nizației.

III.
Cei doi secretari generali au rele

vat influenta crescîndă a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale asupra soluționării principale
lor probleme internaționale. Ei au 
reafirmat hotărârea P.C.R'. și P.S.U.G. 
de a contribui la întărirea in con
tinuare a unității și colaborării par
tidelor comuniste . și muncitorești, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și solidarității internațio
nale, egalității in drepturi și inde
pendenței, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne.

Cei doi secretari generali au apre
ciat că, în actualele condiții interna
ționale, au o mare însemnătate ex
tinderea relațiilor și colaborarea 
partidelor comuniste și muncitorești 
cu partidele social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
alte partide progresiste, democratice, 
pentru mobilizarea amplă a celor 
mai largi forțe politice și sociale, a 
maselor populare în lupta pentru 
pace, securitate și dezarmare, inde
pendență națională și progres social, 
împotriva politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, de amenințare 
a păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au dat o 
înalță apreciere rezultatelor vizitei 
oficiale de prietenie si convorbirilor 
care au avut loc si si-au exprimat 
convingerea că acestea corespund in
tereselor ambelor popoare si vor con
tribui la întărirea in continuare a 
relațiilor de prietenie frățească între 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Socialist Unit din Germania. între 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, la 
consolidarea cauzei păcii și socialis
mului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a invitat ne to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, să 
efectueze o vizită oficială de priete
nie în România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.
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problemă de maximă
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă
RĂSPUNDERE

Trebuie să trecem de la vorbe la fapte, folosind 
energia vîntului, energia solară, geotermală, bioga- 
zul, precum și alte surse de energie existente în 
momentul de față.

NICOLAE CEAUSESCU

SURSELE NECONVENȚIONALE
© Realizări actuale © Soluții moderne • Direcții de acțiune

In ultimii ani, acționind hotărît pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind intensificarea preocupărilor pentru valorifi
carea tuturor resurselor energetice, in țara noastră au fost 
realizate o serie de cercetări valoroase în domeniul utilizării 
surselor noi ți refolosibile de energie in agricultură, industrie, 
in sectoarele turistic, social-cultural, in cel casnic și in alte 
domenii de activitate. Astfel, ca urmare a eforturilor specialiști
lor din unități de cercetare, invățămint superior și producție au 
fost concepute - conform unui larg și cuprinzător program 
coordonat de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie - 
o serie de instalații, tehnici și tehnologii de utilizare a surselor 
noi și refolosibile de energie - solară, vint, geotermală, biogaz, 
biomasă - România situindu-se in acest fel printre primele 
țări din lume in ce privește folosirea surselor neclasice de 
energie. Tehnologiile elaborate și omologate pentru utilizarea

surselor noi ți refolosibile de energie au permis REALIZAREA 
IN ANUL 1984 A UNOR CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE DE 
ENERGIE ECHIVALENTE CU CIRCA 115 000 TONE COMBUS
TIBIL CONVENȚIONAL, din care energie geotermală 85 740 tone 
combustibil convențional, energie solară 13 455 tone combustibil 
convențional, biogaz ți biomasă aproape 16 000 tone combustibil 
convențional. Pentru anul acesta realizările vor fi și mai mari, 
estimîndu-se pentru toate resursele energetice neconvenționale 
un aport energetic însumat ce ar echivala cu PESTE 214 000 
TONE COMBUSTIBIL CONVENȚIONAL.

In pagina de față prezentăm citeva din realizările obținute 
in acest domeniu, care au făcut obiectul expoziției recent 
vizitate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la Complexul expozițional din Piața 
Scinteii.

Potențialul energetic solar a- 
menajabil al tării noastre este 
estimat la 10 milioane tone com
bustibil conventional pe an. Din 
acest volum, în anul 1985, prin 
soluțiile tehnice șt tehnologice 
realizate de cercetarea noastră 
științifică, se vor valorifica cir
ca 35 700 tone combustibil con
vențional, urmind ca la sfirșitul 
deceniului să ne apropiem de 
un milion de tone combustibil 
conventional. Această perfor
manță va fi realizată, în bună 
parte, prin aplicarea și genera
lizarea instalațiilor și tehnolo

giilor prezentate in expoziție.
• In perioada 1980-1984 au 

fost puse în funcțiune 1 421 
OBIECTIVE SOLARE, din care 
1 046 obiective in industrie ți 
375 în unități agrozootehnice. 
Ele insumează o suprafață de 
captare a energiei solare de 
aproape 300 000 mp ți un aport 
energetic echivalat la 32 200 tone 
combustibil convențional.

• în același interval de timp 
au fost realizate instalațiile pen
tru încălzirea apei menajere cu

ajutorul energiei solare pentru 
20 761 APARTAMENTE, urmind 
ca la sfirșitul anului 1985 numă
rul acestora să depășească 
42 000.

9 Una dintre cele mai re
prezentative instalații de utiliza
re a energiei solare în unități 
agroindustriale este cea de 
uscare a cerealelor de la Baza 
siloz Oltenița. Cu o suprafață de 
captare de 1 080 mp, această 
instalație permite producerea a

Lq Oltenița se află in funcțiune această instalație cu captatoare solare pentru uscarea cerealelor

72 000 mc de aer cald pe oră, 
asigurînd uscarea a circa 15 tone 
cereale pe oră. In acest an vor 
fi in funcțiune 18 asemenea in
stalații, iar alte 12 se află in 
construcție.
• Cu ajutorul captatoarelor ci- 

lindro-parabolice insumind 2 000 
mp, la F.N.C. Sabaru a fost 
realizată o instalație de uscare 
a cerealelor pentru insilozare, 
cit și pentru topirea grăsimilor 
necesare preparării furajelor și 
nutrețurilor combinate. Instalația 
economisește circa 110 tone com
bustibil convențional pe an.

• La întreprinderea pentru 
industrializarea cărnii Bihor, 
instalația pentru maturarea sa
lamului este alimentată cu 
energie solară captată de pe o 
suprafață de 1 024 mp. Anual 
se realizează o economie de 
80 tone combustibil convențional.

• Chiar și în zonele mun
toase soarele poate fi sursă 
energetică. Ne-o dovedește in
stalația solară cu captatori ci- 
lindro-parabolici de la Stațiunea 
U.G.S.R. Voineasa (județul Vîl- 
cea) care zilnic furnizează apă 
caldă de 45-65° C necesară 
tratamentului și uzului gospodă
resc. Același tip de instalații sînt 
în curs de montare la I.A.S. 
Ograda și stațiunea Amara.

ENERGIA VÎNTVLUI. a cărei 
utilizare are o istorie multimile
nară, face in prezent obiectul 
unor susținute eforturi de cer- 
cetare-dezvoltare. Laboratorul 
de cercetare pentru utilizarea 
energiei vîntului de la Brașov a 
obținut o serie de rezultate cu 
largi aplicații pornind de. la 
condițiile concrete existent^ in 
tara noastră.

Deși este o resursă energetică 
practic inepuizabilă, energia 
vintului prezintă totuși particu
laritatea că este foarte diferită 
ca intensitate in timp și spațiu. 
Or, aportul energetic al unei 
instalații de conversie a energiei 
vintului este determinat de in
tensitatea și de frecventa vintu
lui la locul de amplasare. Spe
cialiștii brașoveni au realizat o 
gamă de instalații care să cores
pundă hărfii cu zonarea poten
țialului energetic al vintului, 
hartă elaborată de Institutul de 
meteorologie și hidrologie.

Vreți să cunoașteți potențialul 
energetic al vintului din locali
tatea dv. ? Studiați harta alătu
rată și in funcție de date se 
poate stabili in ce măsură vin- 
tul poate fi „pus la lucru". Spe
cialiștii brașoveni pot oferi in
stalația cu cea mai mare efi
ciență in condițiile din zona dv.

• TURBINE DE 10 KW pen
tru pomparea apei de la adin- 
cimi de pină la 150 m pentru 
saivane, utilizate și la desecări, 
care funcționează complet au
tonom, neavînd nevoie de su
praveghere permanentă; asigu
rînd pomparea a 15 000-75 000 
mc de apă anual.

• TURBINE DE 1, de 6 și de 
20 kW CU AX VERTICAL pentru 
producerea energiei electrice și 
stocarea acesteia in mari bate
rii de acumulatoare destinate 
alimentării unor pichete fores
tiere, stații meteorologice, ca
bane și alte locuri izolate.
• Instalațiile echipate cu tur

bine de vint tip Savonius, la o 
putere nominală de 1 kW și la 
o viteză a vintului de 10 m pe 
secundă, pot acționa pompe de 
irigații cu un debit de 1 000 
litri apă pe oră.

Cu ce energie suflă vîntul

Zonarea potențialului energetic ai vîntului, In kWh/ms/an
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Cu ajutorul energiei vintului, această instalație pompează apa necesară pentru tabăra de vară
- ovine a C.A.P. Fălcoiu, județul Olt

fn cadrul programului de rea
lizare a biogazului in instalații 
de tip industrial au fost obținu
te rezultate deosebite la comple
xele de creștere și ingrășare a 
porcilor, instalații aflate in

în unitățile economice
• Instalația industrială pen

tru obținerea biogazului aflată 
în funcțiune, din anul 1982, Ia 
întreprinderea de stat „30 De
cembrie", are un volum de fer
mentare de 2X400 mc și o 
producție anuală de 461 000 mc 
de biogaz, ceea ce echivalează 
cu 246 tone combustibil conven
țional pe an, la un preț de 262 
lei/Gcal.

• La I.S.C.I.P. Roman func
ționează cu rezultate foarte 
bune o instalație industrială 
pentru obținerea de biogaz cu 
o capacitate de 2 X 750 mc. In
stalația, concepută de specia
liști de la IPSCAIA, are o pro
ducție de 766 500 mc biogaz, 
echivalentă cu 393 tone, com
bustibil convențional pe an, la 
un preț de 283 lei/Gcal.

• Cele mai moderne instalații 
industriale de biogaz, cu capa
cități de 1 200 mc, se află la 
I.A.S. Zimnicele și întreprinderea 
agroindustrială Timișoara care

în gospodăriile rurale
• Specialiști de la Institutul 

de chimie alimentară au con
ceput o gamă de generatoare 
de biogaz cu capacitate mică, 
între 5 și 10 mc, destinate gos
podăriilor individuale. Au fost 
realizate pină in prezent circa 

CAPACITATEA INSTALAȚIILOR
5 mc 10 mc

• Producția medie zilnică netă (mc) 1.6 3,2
© Producția medie'anuală netă (mc) 570 1 140
9 Echivalent butelii gaze

lichefiate (bucăți/an) 27 54
9 Combustibil disponibilizat net

(kg cc/an) 450 900
9 Valoarea investiției (lei) :

- antrepriză 9 800 13 600
- regie 7 200 10 500

9 Durata de recuperare (in ani) :
- antrepriză 10,5 6,9
- regie 7 4,8

9 Producția de nămol fertilizant 2 Van 4 Van

funcfiune la Roman, Timișoara 
și in alte localități. In prezent se 
află in stadiu de proiectare sau 
execuție incă aproape o sută de 
asemenea instalații.

au funcționat în condiții bune 
in tot timpul anului.

• Producția de biogaz in in
stalațiile de epurare a apelor 
orășenești la nivelul anului 1984 
a fost echivalentă cu 13 442 tone 
combustibil convențional, iar la 
sfirșitul acestui an va fi de 
28 300 tone combustibil conven
țional. In prezent se află in 
funcțiune 25 de instalații de 
acest tip.

C' Institutul de cercetare și 
proiectare pentru sistematizarea 
locuințelor și gospodărire comu
nală a realizat o serie de pro
iecte tip pentru instalații cu ca
pacități intre 65 mc și 2x4 000 
mc biogaz. Pe lingă obținerea 
biogazului, concomitent se rea
lizează și protecția mediului, 
iar nămolul rezultat este folosit 
ca îngrășămint în agricultură,

• Durata de recuperare a in
vestițiilor pentru astfel de insta
lații este de 4,3-13,7 ani, in 
funcție de capacitatea instala
ției.

o mie de instalații de acest tip. 
Se află in curs de tipizare in
stalațiile omologate care au a- 
sigurată funcționarea și în timp 
de iarnă, lată citeva din date
le sau argumentele care ple
dează pentru generalizarea ior :

9 Cu puțin timp în urmă ne 
refeream, într-o pagină specială, 
la instalația de biogaz de la 
brutăria cooperativei agricole de 
producție Scornicești cu o ca
pacitate de 350 mc. O instala
ție similară cu o capacitate de 
500 mc funcționează din anul 
trecut in localitatea Băneasa, 
județul Constanța, realizind a- 
nual o economie de 60 tone 
combustibil convențional. Cum a- 
semenea instalații pot fi realiza
te prin unitățile CENTROCOOP, 
vă prezentăm avantajele ei :

Instalația din județul Constan
ța asigură 60 Ia sută din ne
cesarul total de combustibil 
pentru coacerea a 550 tone pli
ne pe an, pentru laboratorul de 
cofetărie și pentru iluminat. Cos
tul instalației este de 650 mii 
lei.

© La Complexul Săftica se 
află în execuție o instalație de 
biogaz, cu o capacitate de 200 
mc, care va realiza o economie 
de 20 tone combustibil conven
țional pe an. Biogazul obținut 
va fi utilizat la prepararea min- 
cării in restaurant, încălzirea să
lii de consumație, încălzirea bio- 
masei pe timp friguros și ilumi
natul microserelor. Instalația 
realizată de CENTROCOOP cos
tă circa 250 mii lei.

• Resursele de BIOMASA 
ENERGETICA Șl CHIMIZABILĂ 
sînt reprezentate de specii agri
cole - sorg boabe, sorg zaha
rat, topinanbur, cartof nealimen
tar, cereale degradate, sfecla de 
distilerie, rapița de ulei, apoi 
specii forestiere ca plop, salcie, 
salcim cu ciclu de recoltare de 
1-5 ani și, in sfîrșit, specii acva
tice exotice de mare productivi
tate (pistia, zambila de apă).

• Studii efectuate la Institu
tul de cercetări și amenajări sil
vice au arătat că de pe un hec
tar cultivat cu plante energetice 
forestiere (plop repede crescă
tor, salcie, salcîm etc.) se obțin 
20-25 tone de masă forestieră

Pentru producerea energiei 
termice

• Pentru valorificarea dispo
nibilităților de biogaz din timpul 
verii, specialiști din Institutul na
țional de motoare termice au 

pe an; din aceasta se realizează 
substanțe chimizabile din care 
se pot obține substanțe purtă
toare de energie și anume : 
0,68-1,15 tone furfurol ; 0,71 — 
1,15 tone drojdie furajeră; 20-25 
tone celofuraj și 1 412-2 393 litri 
alcool etilic carburant.

lată și citeva date sugestive 
privind randamentul CULTURI
LOR ENERGETICE AGRICOLE 
SPECIALIZATE PENTRU AL
COOLI :

® De pe o plantație de 1 000 
ha de sorg zaharat se poate obți
ne o producție de 17-22 mii 
tone, din care se pot realiza 
4 000-6 000 tone etanol.

• De pe aceeași suprafață 
plantată cu sfeclă zaharată ne
alimentară avind un conținut de 
12 la sută zahăr se obțin 12-15 
mii tone de substanță utilă, din 
care se pot extrage 2 000-2 500 
tone etanol.

® Din 14-16 mii tone de sub
stanță utilă provenită din cultu
ra topinanburului se pot extrage 
4 000-5 000 tone etanol.

• Din cartoful nealimentar, 
la 15-17 mii tone substanță uti
lă se extrag 4 300-4 900 tone 
etanol.

9 BIOMASA VEGETALA AC
VATICA a devenit in urma cer
cetărilor actuale o nouă sursă 
de materii prime și energie. Spe
cialiști din Institutul central de 
biologie au efectuat cercetări 
experimentale pe culturi de pis
tia și zambila de apă, recoltînd 
3-8 tone/ha/zi timp de 100-150 
zile pe an. In 1985 culturile de 
acest tip se vor extinde în 20 
de județe, ceea ce va permite 
valorificarea lor pe o scară mai 
largă. De reținut că ele pot con
tribui la obținerea unui spor de 
biogaz, și anume : 8 mc la tona 
de masă verde, dar cele 2 plan
te acvatice mai pot fi folosite ca 
adaos în furaje sau pentru ex
tracția unor substanțe utile, ca 
extractul proteic, pigmenți cloro- 
filieni etc.

Instalația pentru producerea biogazului de la întreprinderea 
de stat „30 Decembrie", județul Giurgiu

La Brașov, Pitești ș.a. a fost găsită soluția tehnică prin care și 
tractoarele pot fi acționate utilizînd gazele drept combustibil

zate la Institutul de chimie a- 
limentară menționăm și pe cele 
cu capacități de 25-50 mc des
tinate micilor colectivități dota
te cu microtermocentrală. Au 
fost realizate, pină acum, 166 
astfel de instalații, cele omolo

CAPACITATEA INSTALAȚIILOR
25 mc 50 mc

realizat grupuri electrice de 25, 
de 50 și de 100 kW.

• Din gama de instalații pen
tru producerea biogazului reali-

9 Producția medie zilnică netă (mc) 23,7 47,4
9 Producția medie anuală netă (mc) 8 700 17 400
9 Combustibil disponibilizat net (tcc/an) 6,25 12,25
9 Valoarea investiției (lei) :

- antrepriză 93 000 139 500
— regie 85 000 129 000

9 Durata de recuperare (in ani)
- antrepriză 5,9 4,2
- regie 5,3 3,82

9 Producția de nămol fertilizant 10 Van 20 Van

gate fiind în curs de tipizare. 
Ele au asigurată funcționarea și 
in timpul iernii la temperaturi 
foarte scăzute, lată și cîțiva pa
rametri pentru două tipuri de in
stalații de capacitate medie :

Potențialul energetic geoter- 
mal valorificabil al țării noas
tre este apreciat la circa 5,7 mi
lioane tone combustibil conven
țional. Este resursa energetică 
cu cea mai mare pondere — in 
prezent — printre noile surse 
de energie puse in valoare. Prin 
exploatarea ei, in perioada 
1978—1984 a fost realizată o eco
nomie echivalentă cu 294 200 
tone combustibil convențional, 
urmind ca aportul energiei geo
termale in anul 1985 să sporeas
că cu incă aproape 100 000 tone 
combustibil convențional.

9 Pină in prezent au fost rea
lizate :

- încălzirea a 2 070 aparta
mente

- prepararea apel calde me
najere pentru 13 730 aparta
mente și apă caldă tehnologică 
pentru 9 obiective
- furnizarea energiei termice 

pentru 16 obiective industriale 
și agroindustriale

- încălzirea a 47 ha de sere

COMPARAȚI ACESTE CIFRE!

Prețurile pentru 
diferite surse de energie

Preț unitar — în lei
Sursa

Gcal tona cc
® ape geotermale 163 1 141
• soare 195 1 365
• gaze naturale 196 1 372
® păcură 316 2212
© cărbune 315-345 2205-2 605

Datele și exemplele de mai sus dovedesc valoarea incontes
tabilă a resurselor energetice neconvenționale, importanța lor 
majoră pentru asigurarea energiei necesare economiei naționale. 
Important este ca acum, în spiritul indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in toate 
județele, in toate localitățile să se treacă cu hotărire la apli
carea măsurilor necesare pentru punerea in valoare a energiei 
solare, geotermale, a vintului, biogazului și biomasei. Fiecare 
kilogram de combustibil economisit pe această cale înseamnă, 
la scara economiei naționale, o contribuție importantă la echi
librarea balanței energetice.

Pagină realizată de Elena MANTU, Vlaicu RADU 
_ ____________________________________________________/

9 Instalația pentru uscarea 
produselor ceramice de la între
prinderea de materiale de con
strucții Jimbolia realizează o 
economie de combustibil în va
loare de 3,466 milioane lei pe 
an, prețul gigacaloriei revenind 
la numai 156 lei. Amortizarea 
instalației se face în 2,1 ani.

© Instalația de uscare a ce
realelor de la I.C.A.P.P.A. Sîn- 
nicolau Mare, care a fost pusă 
în funcțiune în 1984, produce 
24 000 mc de aer cald pe oră. 
Economia de energie pe seama 
energiei geotermale este de 500 
tone combustibil pe an.

9 La Institutul de invățămînt 
superior din Oradea a fost reali
zată prima centrală electrogeo- 
termală, care valorifică poten
țialul apelor geotermale cu tem
peraturi moderate, utilizînd ca 
agent de lucru bioxidul de car
bon. Instalația debitează acum 
energie in sistemul național.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările 
de bine pe care cu atîta amabilitate mi le-ați adresat cu prilejul recentei 
sărbători naționale a țării mele.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Partidului Revoluționar, 
Președintele Republicii Unite Tanzania

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Tunisiene, joi după-amiază a 
avut loc, în Capitală, o manifestare 
culturală, organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-tunisiană, în cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de călăto
rie din această țară. A fost vizionat 
un film documentar tunisian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie româno-tunisiană, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, un numeros 
public.

A fost prezent Mohamed El 
Mokhtar Zannad, ambasadorul Re
publicii Tunisiene la București.

(Agerpres)

Inițiativa de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Chemarea și Apelul frontului Democrației și Unității Sociațiste

Nouă și prestigioasă expresie a politicii profund umaniste
a României socialiste, a președintelui tarii, în slujba

y

SUCEAVA:

Producție suplimentară 
cu consumuri reduse 

de materiale
Atenția aoordată de oamenii 

muncii din unitățile economice su
cevene bunei organizări a produc
ției. folosirii integrale a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, s-a con
cretizat în obținerea unor impor
tante sporuri La producția fizică, 
în perioada care a trecut de la 
Începutul anului și pînă acum au 
fost realizate peste plan 20 000 
tone pirită, 1212 tone minereu de 
fier pastă, 150 tone cupru, plumb 
și zinc in concentrate, 93 tone uti
laje pentru prelucrarea lemnului 
și 36 tone utilaje tehnologice pen
tru industria chimică. 817 000 mp 
țesături de bumbac, confecții-tex- 
tile in valoare de aproape 10 mi
lioane lei și alte produse solicitate 
de economia națională și la ex
port. Aceste sporuri de producții 
au fost realizate in condițiile re
ducerii consumurilor normate cu 
3 016 MWh energie electrică. 6139 
tone combustibil convențional și a 
unor importante cantități de lemn 
și metal. (Sava Bejinariu).

ARGEȘ:

Șantier al tineretului
La noua centrală termică pe 

cărbune care se înalță în partea 
de sud a orașului Pitești s-a des
chis un șantier al tineretului. Zil
nic. sute de tineri în salopete al
bastre Iau parte, alături de mun
citorii constructori, la finalizarea 
acestui important obiectiv econo
mic. Valoarea lucrărilor pe care ti
nerii brigadieri s-au angajat să le 
execute se ridică la peste 15 mi
lioane lei. (Gheorghe Cîrstea).

BRAȘOV:

Apă caldă menajeră 
din resurse energetice 

refolosibile
Preocuparea stăruitoare mani

festată de conducerea întreprinde
rii de autocamioane Brașov, de 
specialiștii compartimentului ener
getic din această mare unitate pen
tru recuperarea și valorificarea 
resurselor energetice refolosibile re
zultate din procesele de fabricație 
a fost încununată de un nou și im
portant succes : un număr de 8 600 
apartamente din cartierul „Steagul 
Roșu 5" primesc zilnic ană caldă

menajeră. Ele beneficiază de căl
dura conținută în apa utilizată în 
procesul de fabricare a bioxidului 
de carbon, căldură care pînă acum 
se pierdea prin răcire., Pînă la fi
nele lunii iunie, numărul aparta
mentelor care vor fi asigurate cu 
apă caldă menajeră din această 
sursă va ajunge la 10 000. în fe
lul acesta, se renunță la prepara
rea apei calde menajere în unele 
puncte termice din cartier, reali- 
zindu-se mari economii la combus
tibil convențional. (Nicolae Mo
canul.

BOTOȘANI :

Piese de schimb 
livrate in avans

întreprinderea mecanică pentru 
agricultură si industrie alimentară 
din Botoșani și-a onorat, cu o 
lună mai devreme, toate contrac
tele economice privind piesele de 
schimb pentru tractoarele și ma
șinile agricole ce vor lucra în cam
pania de seceriș. Colectivul de aici 
s-a angajat să pună la dispoziție, 
In timp util, pentru diferite S.M.A. 
din țară, 75 000 componente ale ri
dicătorului hidraulic de la tractoa
rele sub 100 CP, 40 000 roți dințate 
pentru cutiile de viteză ale aces
tora și piese de schimb ale prese
lor de balotat paie in valoare de 
2,5 milioane lei. De remarcat că 
toată această producție se reali
zează din metal economisit. (Sil
vestri Ailenei).

PRAHOVA:

Noi microhidrocentrale
Hotărîțl să întîmpine cu noi fap

te de muncă împlinirea a două de
cenii de la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, harnicii con
structori din județul Prahova au 
reușit să termine înainte de ter
men lucrările de execuție la noua 
microhidrocentrală Teșila I situa
tă pe riul Doftana. Prima turbină, 
cu o putere Instalată de 1,6 MW, a 
intrat în funcțiune, pulsînd in sis
temul energetic național primii 
kilowați/oră de energie electrică. 
La finalizarea obiectivului și-au 
adus contribuția și cetățenii comu
nei Valea Doftanei, care au prestat 
mii de ore muncă patriotică. In 
momentul de față se acționează la 
terminarea lucrărilor la cea de-a 
doua microhidrocentrală „Negru? 1“ 
de pe afluentul cu același nume 
al riului Doftana, cu o putere in
stalată tot de 1,6 MW. (Constantin 
Căprarul.

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea In economia
20,30 Farmecul muzicii și al copilăriei 

(color). Program interpretat da 
corul de copii al Radiotelevi- 
zlunil

20,45 Universul copilăriei în filmul ar
tistic românesc

21,20 Lumea contemporană ș! confrun
tările de idei. Umanismul păcii

21,35 Efigii ale muncii. „Epoca 
Ceaușescu". Tricolorul p« mările 
șl oceanele lumii

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

năzuințelor
înaltă răspundere 

întregii

si idealurilor
pentru destinele

omeniri

cinema
• Masca de argint: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Piclu : SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• După legile vremii de război 
(retrospectiva filmului sovietic) : 
STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
• Ziua „Z“ : FEROVIAR (50 51 40) —
9: 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11,30: 14; 16,30: 19.
• Acasă: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COSMOS
(27 54 95) — 15; 17; 19.
• Aii Baba și cel <0 de hoți : COS
MOS — 9,30; 12.
• Ciuleandra : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,30; 14; 16,30; IO.
• Mușchetarii in vacanță : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Sosesc păsările călătoare : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
• Recorduri, lauri, amintiri : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Mușchetarul român: ARTA (21 31 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Salariul groazei : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 19,45.
• Rămășagul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Iluzii pierdute — 15,30; 17,45; 20, 
Un șerif extraterestru — 9; 11; 13,15: 
LUMINA (14 74 16).
• Alarmă : cota 332 : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cartea junglei — 9; 11; 13: 15; 17, 
Mihail, cline de circ — 19 : DOINA 
(16 35 38).

• Așa bunic, așa nepot : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
GRĂDINA FEROVIAR (50 51 40) —
20,45.
• Succes, inspectors : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14; 16: 18.
• Ana Pavlova : UNION (13 49 M) — 
10; 13; 16; 19.
• Burlacul căsătorit : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Lovitură fulgerătoare : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
0 Caseta din cetate î FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
® Urmărire ia Amsterdam : CAPI
TOL (10 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30, la grădină — 20,45.
• Războiul stelelor : FESTIVAL
(15 63 84) — 8,45; 11,30; 14,15; 17: 19,30.
• Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Piedone In Egipt : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19. GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 20,45.
• Toate ml se tntlmplă numai mie s 
CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
la grădină — 20,45.
• Provocarea dragonului : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19, GRADI
NA LIRA (31 71 71) — 21.
• Căpitanul răzbunării : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 20,45.
• Vulcanul : VOLGA (79 71 26) — I; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
• In numele papei rege : GRĂDINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
• Pirații secolului XX : GRĂDINA 
TOMIS (21 49 46) — 20.45.
• Competiția : GRĂDINA PARC 
HOTEL (17 08 58) — 21.

supreme ale popoarelor

INFORMAȚII SPORTIVE
RUGBI. Selecționata României sus

ține astăzi, la Kiev, ultimul său meci 
din actuala ediție a campionatului 
european F.I.R.A., întîlnind repre
zentativa Uniunii Sovietice. Lotul 
rugbiștilor noștri este alcătuit din 
următorii : Gh. Florea, M. Toader, 
M. Holban, A. Lungu, Gh. Vărzaru, 
C. Capmare, L. CodOi, V. Năstase, 
M. Paraschiv, C. Coman, St Con
stantin, FI. Murariu, AI. Rădulescu, 
L. Constantin, Gh. Dumitru, H. Du- 
mitraș, I. Bucan, Gh. Leonte, V. 
Man, M. Munteanu, E. Grigore.

AUTOMOBILISM. Echipajul ro
mân Fl. Mateescu — M. Panaite (pe 
Dacia 1300) a ocupat primul loc la 
clasa 1 300, In cadrul „Raliului Gu- 
naydin“, disputat in Turcia, raliu 
contînd in campionatul european. în
trecerea, foarte dificilă (dovadă fap
tul că din cei 61 de concurenți pre- 
zenți la start, au terminat cursa doar 
13), a fost cîștigată de echipajul fin
landez Kalevi — Aho (pe o mașină 
„Opel Manta"). în clasamentul ge
neral, echipajul nostru a ocupat lo
cul 7.

CICLISM. Pe velodromul Dinamo 
se inaugurează noul sezon al pistar- 
zilor. Astăzi și mîine, de la orele 
16,30, sînt programate probele de vi
teză, urmărire pe echipe, cursa ita
liană și cea cu adițiune de puncte 
din cadrul „Cupei F.R.C.". La start 
se vor alinia cei mai buni pistarzi 
bucureșteni (seniori și juniori).

HANDBAL. De astăzi, !n sala 
„Olimpia" din Timișoara, o nouă 
ediție a „Cupei Politehnica", între
cere de tradiție, cu caracter Interna
țional rezervată echipelor masculine. 
Participă echipa reprezentativă a 
Turciei, formația iugoslavă Proletar 
Nafta-Gaz Zrenjanin, echipa timișo
reană Politehnica șl o selecționată 
divizionară a țării noastre, selecțio
nată cuprinzînd tn fapt pe compo- 
nenții reprezentativei studențești a 
României ce urmează să participe In
tre 15 și 23 iunie la campionatele 
mondiale universitare din R. F. Ger
mania. Meciurile de azi : Proleter — 
Turcia (ora 17,30) și Selecționata di
vizionarii — Politehnica (ora 18,45).

Cursa nesăbuită a înarmărilor. 
Îndeosebi a înarmărilor nucleare, a 
atins in ultima vreme o intensitate 
care aduce în ochii Îngroziți ai în
tregii omeniri spectrul pericolelor 
de război nuclear, al catastrofei că
reia nu se știe cine i-ar mai pu
tea supraviețui. Ar fi un act de 
sinucidere globală, o manifestare 
de nebunie, pe care nimic n-ar 
mai putea s-o oprească, odată dez
lănțuită.

împotriva acestei evoluții înspăi- 
mîntătoare a vieții internaționale 
se ridică hotărît tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele României, 
al cărui prestigiu mondial îl așază 
in fruntea personalităților care 
luptă pentru salvarea omenirii de 
distrugere și moarte, pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare și în
făptuirea dezarmării, singura cale 
menită a conduce la eliberarea Eu
ropei și a întregului glob de ame
nințarea mortală care 
deasupra tuturor.

și Apelul Frontului 
și Unității
nouă și prestigioasă 
a politicii României

plutește
Chemarea 

Democrației 
constituie o 
manifestare 
socialiste, care îndeamnă poporul 
nostru, toate popoarele lumii, în 
numele rațiunii, al vieții înseși, la 
acțiuni și mai ample, și mai vigu
roase pentru pace.

Cerind intensificarea eforturilor 
pentru a împiedica extinderea am
plasării rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune tn Europa și eli
minarea i oricăror arme nucleare 
de pe continent și de pe întreg glo
bul, poporul nostru, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, oferă lumii, încă o dată, 
mărturia vocației sale de pace. În
țelegere și colaborare. Ca membru în 
Comitetul Național Român „Oame
nii de știință și pacea", care, sub 
conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și ilustru savant 
de renume mondial, desfășoară nu
meroase acțiuni dedicate luptei 
pentru pace și dezarmare, îmi ală
tur glasul de cel al oamenilor 
muncii din țara noastră in dorința 
de pace și, conștiențl de marea răs-

Socialiste

pundere ce ne revine, cerem tu
turor oamenilor de știință din lume 
să-și spună răspicat cuvîntul, să 
se opună ferm politicii de înarmare.

Desfășurarea cu rezultate poziti
ve a tratativelor de la Geneva, o- 
prirea amplasării rachetelor pe con
tinentul european sînt cerințe pline 
de înțelepciune si întărite de vo
ința de a se trece de la încordarea 
nesăbuită ce domină viața interna
țională in aceste zile de grave pri
mejdii, la tratative menite să con
ducă Ia un acord salvator. Docu
mentele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste sînt impresio
nante prin cerințele pe care le ex
primă cu o lucidă clarviziune, re- 
flectînd puternic gîndirea politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ele 
se adresează, în egală măsură, ca 
un apel izvorît din grija pentru 
soarta întregii omeniri, conducăto
rilor U.R.S.S. și S.U.A., factorilor 
de decizie ai tuturor celorlalte 
state ale lumii, atrăgînd atenția 
că sînt puse in joc interesele și 
chiar viața propriilor lor popoare.

Trăim cu toții clipe de grea în
cercare a voinței de a supraviețui, 
de a Înlătura spectrul morții în 
masă și de a recîștiga liniștea de 
care avem atîta nevoie pentru a ne 
construi viața nouă în care credem 
și pe care o dorim pentru noi și 
urmașii noștri. Chemarea și Apelul 
F.D.U.S. ' întruchipează aspirațiile 
poporului român, care iubește pa
cea și luptă pentru ea, care vrea 
să trăiască in pace alături de cele
lalte popoare, cărora le arată tot
deauna o prietenie fără reticențe, 
o prietenie ospitalieră și generoasă. 
De aceea, sîntem toți alături de 
conducătorul țării noastre, de parti
dul și guvernul ei, Întărind aseme
nea declarații prin adeziunea noas
tră fierbinte și aducînd mulțumi
rile cele mai recunoscătoare tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru tă
ria cu care apără viețile noastre și 
ale întregii omeniri.

Academician
Nicolae TEODORESCU 
președintele Asociației oamenilot 
de știință din România

îndemn la rațiune pentru triumful 
păcii și colaborării

Ca toți cetățenii 
noastră, oamenii _____
întreprinderea ds _sîrmă 
duse din sirmă 

cărora aștern 
ginduri, sînt

din 
muncii

patria 
de la 
și pro- 
ln nu- 

hirtia 
in

teatre
• Teatrul Național (14 7171, «ala
mică) : Ploșnița — 19; (sala Ate
lier) ; Cartea lui Ioviță — 18.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : I. lonescu-Gaiați. 
Solist : Alexandru Moroșanu — 19;
(sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice". Anca Bold — vioară. Eugen 
Bold — vioară — 17,30.
• Opera Rorrfână (13 18 ST) : Ernani 
— 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam'zelle Nitouche — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna eu 
camelii — 19.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) i 
Romanță tirzie — 19,
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Idioata — 18,30; (sala
Studio) : Variațiunl pe tema dragos
tei — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestle, 
14 72 34) : Jocuri crude — 19; (sala 
Giuleștl, 18 04 85) : Hotel „Zodia ge
menilor" ■— 15.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tânase" 
(sala savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9: Albă ca 
Zăpada și cel 7 pitici — 15; 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Peripețiile bravului soldat Svejk — 
19; (sala Cosmonauților) : încotro, 
căluțule 1 — 10; Nu vorbiți tn timpul 
spectacolului — 15,30.
• Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Capul de rățol v- 19.

Buzău, 
mele cărora aștern pe 
aceste ginduri, sînt vital 
teresați in asigurarea unui viitor 
lipsit de spectrul amenințător al 
războiului. Munca noastră de zi cu 
zi. realizările pe care le obținem 
In edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate sînt „arme
le" pe care noi le folosim în acest 
moment de răscruce din viata pla
netei. sînt răspunsul nostru comu
nist la intensificarea cursei înar
mărilor. Nu există nici un motiv, 
nici o justificare pentru care ome
nirea să< fie aruncată într-o 
conflagrație nucleară și, implicit, 
distrusă. Iată de ce spunem un NU 
hotărît înarmărilor și ne unim gla
sul cu acela al tuturor popoarelor, 
care cer ca această orientare peri
culoasă să fie înlocuită printr-o po
litică de pace și colaborare.

Am urmărit cu emoție cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a Consiliului Națio
nal al F.D.U.S.. am luat cunoștință 
de Chemarea si Apelul Dentru 
dezarmare si pace ale F.D.U.S. în 
numele oamenilor muncii de la a-

Cum
Luna iunie va fi, din punct de ve

dere pluviometric, deficitară, excep- 
tînd nord-estul țării, unde cantită
țile de precipitații se vor apropia 
de valorile normale. Temperatura 
aerului se va încadra în limite obiș
nuite, iar pe alocuri, in sudul țării, 
va fi mai ridicată.

în prima decadă a lunii, vremea 
va fi in general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin in cursul 
dimineții. După-amiază, pe alocuri, 
vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de aversă însoțite de des
cărcări electrice, mai ales In nord- 
est si in zonele de deal si de mun
te. Vintul va sufla slab, pînă la 
moderat, iar la sfîrșitul decadei va

ceastă puternică unitate s indus
triei buzoiene. care s-a înăltat pe 
un teren ce a păstrat multi ani ur
mele celui de-al doilea război mon
dial. îmi exprim Întreaga adeziune 
fată de aceste noi si importante 
documente care îndeamnă la ra
țiune. Cuvîntarea si îndemnuri
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostite de un om de omenie, cu 
clarviziunea unui strălucit revolu
ționar și militant de frunte pe 
frontul păcii si al dezarmării, por
nesc de la gîndul limpede că nu 
prin înarmări se poate asigura 
pacea, ci prin reducerea si lichi
darea armamentelor ce amenință să 
distrugă tot ce a creat omul pe 
Pămînt. Consider că în rîndul tutu
ror popoarelor iubitoare de pace 
propunerile României de a se în
gheța cheltuielile militare la nive
lul anului 1985 si a se trece ulte
rior la reducerea lor treptată vor 
avea un larg ecou, fiindcă ne a- 
ceastă cale s-ar crea posibilitatea 
majorării fondurilor pentru înlătu
rarea sărăciei în lume, pentru pro
gresul țărilor in curs de dezvoltare 
și ridicarea generală a nivelului de 
trai, material si spiritual, al tutu
ror popoarelor, s-ar crea condiții 
pentru creșterea încrederii, s-ar

va fi vremea în luna
prezenta Intensificări de scurtă du
rată din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între
7 și 17 grade, ceva mai coborîte în 
centrul și nord-estul țării, iar cele 
maxime între 22 și 32 de grade, mai 
ridicate in ultimele zile.

In a doua decadă, vremea se va 
menține frumoasă, cu cerul mai 
mult senin In prima parte a inter
valului, apoi va deveni instabilă, 
cu cerul temporar noros și vor că
dea ploi, mai ales cu caracter de 
aversă. însoțite de descărcări elec
trice și, izolat, de grindină in cea 
mai mare parte a țării. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între
8 și 18 grade, izolat mai coborîte.

ușura trecerea Îs o politică da 
destindere și înțelegere in lume, 

în spiritul îndemnurilor cuprinse 
în Chemarea si Apelul F.D.U.S. 
sintem ferm hotărîți să ne spunem 
cu tărie cuvîntul pentru ca nimeni 
si niciodată să nu cuteze să mai 
pună în cumpănă pacea si fericirea 
popoarelor, pentru ca cerul senin al 
prezentului si viitorului să nu fie 
umbrit de amenințătoarele rachete 
Si de orice fel de arme. Tocmai de 
aceea, ne angajăm să ne intensifi
căm eforturile, să ne realizăm în 
mod exemplar sarcinile de plan la 
toți indicatorii, astfel incit Drin 
munca noastră să contribuim la 
creșterea avuției naționale. Ia con
solidarea independentei economice

și patriei. Ia ridicarea necontenită 
a prestigiului României socialiste în 
lume.

Vrem să se știe că produsele pe 
care le realizăm în întreprinderea 
noastră nu sint destinate unor 
construcții ale morții, ci, dimpo
trivă, unor construcții ale vieții, 
tot așa cum tot ceea ce realizează 
poporul român este menit făuririi 
unei vieți mai bune. într-o lume 
pe care o dorim a păcii și liniștii.

Ion STAN
maistru, secretar al comitetului 
de partid d® la întreprinderea 
de sirmă și produse 
din sîrmâ Buzău

Pentru viitorul senin al mamelor 
și copiilor lumii

Asemenea Întregului nostru po
por, și oamenii muncii de la C.A.P. 
Perișoru, comuna Ianca, județul 
Brăila, au primit cu deplină mulțu
mire noua inițiativă de pace a con
ducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimată prin Chemarea și Apelul 
F.D.U.S. — documente care vorbesc 
despre voința de pace a României.

Noi, românii, ne-am dorit din 
moși-strămoși tihnă pentru a putea 
trăi și munci, pentru a cultiva pă- 
mîntul, pentru a ne clădi case și 
a ne crește copiii. Toate acestea 
se adună într-o voință pe care de 
veacuri o exprimăm într-o urare 
dragă : „Să ne fie casa casă, să ne 
fie masa masă !“.

M-am născut în timpul războiu
lui. Din amintirile celor mal 
vîrstnici, din cărți șl filme am 
aflat despre grozăviile care au lă
sat urme adinei, mulți ani după 
sfîrșitul său. La rîndul meu, am 
povestit celor doi copii pe care-i 
am că astăzi un război cu arme 
atomice ar însemna dispariția oa
menilor de pe pămînt. Acesta este

adevărul pe care îl știm cu toți!. 
Dar mai știm că totul depinde de 
oameni. Iată de ce, in numele oa
menilor cu care muncesc pentru a 
smulge pămîntului roade mereu 
mai bogate, în numele copiilor mei, 
al tuturor mamelor și copiilor, mă 
alătur Chemării și Apelului 
F.D.U.S., pe care le consider che
mare și apel ale întregului popor 
român și 
boiului.

Știu că 
care din 
pentru a 
siguranței 
muncim pentru fericirea noastră, a 
copiilor și nepoților noștri, să con
tribuim la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, in care toate 
popoarele să trăiască în pace și în
țelegere — ideal pentru care luptă 
neobosit iubitul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai drag al națiunii române.

Valeria VĂSIE 
cooperatoare, șefă de echipă, 
C.A.P. Perișoru, județul Brăila

spun un NU hotărît răz-

pacea depinde șl de fie- 
noi. Și vom face totul 
trăi sub cerul senin al 
zilei de mîine. Vrem să

iunie
iar cele maxime Intre 22 și 32 de 
grade.

In a treia decadă va predomina o 
vreme instabilă, cu cerul temporar 
noros și ploi, îndeosebi sub formă 
de aversă. insotite de descărcări 
electrice. Frecvența ploilor va fi 
mai mare in zonele de deal și de 
munte. Izolat, condițiile atmosfe
rice vor deveni favorabile produce
rii grindinei. Vintul va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, izolat mai 
coborîte In centrul și nordul țării, 
Iar cele maxime între 24 și 32 de 
grade, mal ridicate tn sud-est.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șî hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 mai. ora 20 — 3 iunie, 
ora 20. în tară : Vreme Instabilă în 
cea mal mare parte a țării, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea averse I lo
cale de ploaie. îndeosebi în cursul 
după-amiezilor și se vor produce des
cărcări electrice și, izolat, grindină. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinsa 
între 7 și 17 grade, iar cele maxima 
între 18 șl 28 grade. în București s 
Vreme ușor instabilă, cu cerul varia
bil, favorabil averselor de ploaie șl 
descărcărilor electrice, îndeosebi în 
cursul după-amiezilor. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 11 și 14 grade, iar cele 

II maxime între 25 și 27 grade.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*
• PORUMBUL ANULUI 2 000.

Societatea americană „L. William Teweles 
and Co.“ a realizat un studiu privind apor
tul previzibil al ingineriei genetice la ame
liorarea porumbului, în următorii 20 de ani. 
Studiul s-a bazat pe chestionarea a 4 000 
de cercetători din 20 de țări. Din răspun
surile acestora rezultă că, la sfîrșitul seco
lului XX, porumbul va produce mai mult 
la hectar, va necesita mai puține produse 
chimice pentru a rezista la boli si insecte 
și va consuma mai puține îngrășăminte. Iar 
efectele economice ale acestei revoluții 
genetice se vor arăta în jurul anilor 2000. 
In timp ce selecția tradițională va continua 
să aducă modificări fiziologiei plantei 
(frunze mai puțin înclinate față de verti
cală. permițînd obținerea unor densități 
mai mari ; tulpini mai scurte, dar oapabile 
să poarte doi sau trei știuleți etc.), aportul 
ingineriei genetice nu va fi vizibil. El va 
asigura insă porumbului un mai bun echi
libru ai apei, rezistentă la îngheț, o mai

bună fixare a azotului si, în general, utili
zarea mai eficientă a îngrășămintelor. Ac
tualmente. porumbul folosește mai puțin de 
50 la sută din îngrășămintele administrate.

• CIȚI METEORIT! CAD PE 
PAMINT ? Trei cercetători ai Institutu
lui de astrofizica din Ottawa au stabilit 
numărul de meteoriți care cad intr-un an 
pe Pămînt. Pentru aceasta, ei au utilizat 
datele obținute de Rețeaua meteoritică a 
Canadei, alcătuită din 60 de aparate spe
ciale de fotografiat, amplasate in zona 
vestică a țării. Conform înregistrărilor 
făcute de aceste aparate, cad 19 000 de 
meteoriți, cu o masă mai mare de 0,1 kg, 
4 100 — cu o masă de peste 1 kg și peste 
830 cu o masă ce depășește 10 kg. In to
tal, cad anual pe suprafața planetei noas
tre 21,3 tone de meteoriți, dintre care se 
descoperă doar 10—20, adică extrem de 
puțini.

• IMUNITATE LA BOLI. ,n ca- 
drul Institutului de genetică moleculară al 
Academiei de Științe din Cehoslovacia a 
fost obținut un preparat deosebit de efi
cient în asigurarea imunității vițeilor Ia 
un întreg șir de boli. Preparatul, denumit 
„Imulizin", este compus din tmunoglobu- 
lină. obținută din sîngele vitelor sacrifi
cate in abatoare, la care se adaugă. într-o 
anumită proporție, lizină. Noul preparat a 
Început să fie produs la întreprinderea 
„Bioveta", principala producătoare de me
dicamente de uz veterinar, biopreparate și 
adaosuri furajere, din Cehoslovacia. Fiecare 
vițel trebuie să primească, pentru a fi 
imunizat, două injecții de „Imulizin".

• UN NOU MICROORGA
NISM. Specialiștii sovietici au descope
rit, în Antarctica Centrală, în zona stațiu
nii de cercetări „Vostok", la o adincime de 
85 de metri în stratul de gheață, un nou 
microorganism, a cărui vîrstă este de peste

2 000 de ani șl care a primit numele de 
Nocardiopsis antarcticus. In urma cercetă
rilor efectuate, oamenii de știință au sta
bilit că, in ciuda condițiilor nefavorabile, 
microorganismele existente tn Antarctica 
pot supraviețui, în stare de anabioză în stra
tul de gheață, timp de mii de ani, la o 
temperatură negativă permanentă de minus 
55 de grade. Vîrsta celui mai vechi strat 
de gheață din care au fost aduse la su
prafață microorganisme viabile este de 
peste 12 000 de ani.

• GAZ METAN DE ORIGINE 
MAGMATICĂ. Din cercetări întreprin
se de specialiști ai Universității din Tokio 
a rezultat că, spre deosebire de ceea ce 
se credea pînă acum, existenta zăcăminte
lor de gaze naturale, intr-un context vul
canic, nu se datorează doar migratiei gazu
lui de origine organică, format în bazinele 
sedimentare vecine. Analiza gazului metan, 
provenit din diferite puțuri în activitate, 
începind cu 1950, în nord-estul Japoniei, a

relevat existența unor raporturi lzotoplce 
ale heliului (revelatoare in ce privește 
originea gazelor) foarte asemănătoare cu 
cele din fumarolele vulcanice. S-a conchis 
astfel că gazele exploatate aici și provenite 
din formațiunea geologică „Green Tuff", 
martoră a unei importante activități vulca
nice în era terțiară, sînt formate dintr-un 
amestec de metan de origine biologică și, 
pînă la 30 la 6uta, din metan de origine 
magmatică.
• MUȘCHI ARTIFICIALI. După 

cum relevă revista 
miște", o firmă franceză a realizat proto
tipul unui braț de robot care se bazează 
pe o structură analogă cu aceea a corpului 
uman. Despre ce este vorba, mai precis ? 
Cricurile si motoarele pas cu pas folosite 
in mod curent în realizarea brațelor de 
robot au fost înlocuite cu un tel de mușchi 
artificial care se „contractă", prin injec
tarea unui fluid. Noua soluție constructivă 
este aplicabilă atit in sectorul industrial, 
cit și în domeniul paramedical.

„Le Nouvel Econo-

® „ȘURUB" DIN CIVILIZA
ȚIA MAYA. Jungla din nordul Guate- 
malei. unde se desfășoară 
ani cercetări arheologice consacrate civili
zației maya, continuă să ofere surprize. Re
cent a fost descoperită aici o criptă maya 
care a scăpat neprădată. Pereții 
ai camerei funerare sînt acoperiti 
glife. Studiindu-le. arheologii au 
concluzia câ mormîntul datează 
450—500
de scheletul unui bărbat, s-au găsit nu
meroase obiecte, printre care deosebit de 
valoros este un vas de ceramică acoperit, 
de asemenea, cu hieroglife, prin descifra
rea cărora, savanții speră să obțină noi 
Informații referitoare la civilizația maya. 
Dar surpriza cea mai mare provocată de 
acest obiect : capacul se înșurubează in 
corpul vasului. Este pentru prima oară cind 
se descoperă un șurub, datind din veacul 
al V-lea.

de peste 20 de

de calcar 
cu hiero- 
aiuns Ia 
din anii

era noastră. în sarcofag, alături 
găsit

DIN ORIZONTURILEf CUMOAȘȚEB
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Noi acțiuni și luări de poziție
Problema datoriilor externe

*>

%

pentru dezarmare și pace
Poporul român este ferm angajat 

în marele front al luptei pentru dezarmare
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 

în cadrul manifestărilor organiza
te de mișcarea pentru dezarmare 
Si pace din Suedia si din alte țări 
nordice. în perioada 8—28 mai a 

, avut loc acțiunea „Marea călătorie 
t a păcii", sub deviza „Salvați ome- 
’ nirea de flagelul războiului !“. 
i Organizată cu concursul Ligii ln- 
/ ternationale a femeile”----‘”—
5 Si libertate, acțiunea 
i ansamblu de manifestări 
î tinguri. seminarii etc. — 
!

ț
i

ternationale a femeilor pentru pace 
i a reunit un

— mi- 
care au 

dat expresie voinței nestrămutate 
a participanților de a se face to
tul pentru prevenirea unui război 
pustiitor și. înainte de toate, a unui 
cataclism nuclear, 
pericol omenirea, 
difuzate cu acest 
înscrise cuvinte ca 
mii vor pace !“. „Eliberați omeni
rea de flăcările războiului !“. „Ce
rem ca liderii noștri să înțeleagă 
acest fapt si să acționeze în con
secință !“.

Organizatorii ..Marii călătorii a 
păcii" au constituit grupuri de re
prezentanți care s-au deplasat în

care ar pune în 
Pe manifestele 
prilei se aflau 
: ..Popoarele lu-

și22 de state europene. între care . 
tara noastră, ducînd mesajul de 
pace și dezarmare al participanți- 
lor.

In cadrul unei lntilnirl cu de
legațiile statelor participante la 
Conferința de la Stockholm pen
tru măsuri de încredere si secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa. precum si într-o conferință 
de presă, reprezentanții acestei ac
țiuni au informat pe larg despre 
vizitele efectuate în cele 22 de 
țări europene, despre discuțiile 
avute cu acest prilei.

Participanții au evidențiat pozi
ția fermă a României, eforturile 
neobosite,ale președintelui Nicolae 
Ceausescu consacrate opririi cursei 
înarmărilor, în primul rind a ce
lor nucleare, prevenirii 
si realizării dezarmării, 
și păcii. Ei au tinut să 
asemenea, cu deosebită 
primirea de care s-au bucurat în 
România, convorbirile avute, anga
jarea fermă a poporului român în 
marele front al luptei pentru dez
armare șl pace.

războiului 
securității 
evoce, de 
apreciere.

„Un război mondial va duce la distrugerea vieții 
pe planeta noastră"

CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager
pres). — într-o declarație făcută 
Ia Ciudad de Mexico, secretarul 
general adjunct al O.N.U., Jan 

. Martenson, a relevat că peste 20 
i milioane de oameni și-au pierdut 
’ viața în diferite conflicte armate 

care au avut loc în lume in ultimii

*

40 de ani — Informează agenția 
Notimex. Menționînd că un război 
mondial va duce la distrugerea vie
ții pe planeta noastră, el a subli
niat necesitatea realizării dezarmă
rii, a soluționării tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică.

necesită o soluționare urgentă
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

La Buenos Aires au luat sfirșit lu
crările unei reuniuni a Comitetului 
Internaționalei Socialiste pentru 
America Latină și bazinul Caraibilor 
consacrată examinării situației eco
nomice și politice din țările conti
nentului — informează agenția Pren- 
sa Latina. Participanții au analizat 
grava criză provocată de datoria ex
ternă crescîndă. aspecte legate de 
procesele de transformări democrati
ce din țările regiunii, precum și si
tuația din America Centrală.

în cursul dezbaterilor a fost sub
liniată necesitatea adoptării de către 
statele continentului a unei poziții 
comune în soluționarea problemei 
datoriei externe și a fost lansat un 
apel la intensificarea eforturilor pen
tru instaurarea unui climat real de 
pace, securitate și cooperare în re
giunea centroamericană.

MANAGUA 30 (Agerpres). — A- 
dunarea Națională a Republicii Ni
caragua a lansat parlamentelor la- 
tino-americane un apel la convoca
rea unei reuniuni regionale a depu- 
taților avînd ca obiectiv discutarea 
problemei datoriei externe a statelor 
continentului și organizarea unei în
tâlniri între țările bogate și cele 
sărace în vederea degajării unei so
luții general-acceptabile pentru a- 
ceastă chestiune — informează a- 
genția I.P.S. în expunerea de mo
tive prezentată de președintele fo-
rului legislativ nicaraguan se arată 
că datoria 
te țările 
indiferent 
litico-economic. 
cesară găsirea 
zolvări politice, 
probleme, cit și 
burilor inechitabile între statele dez
voltate și cele în cura de dezvoltare.

externă afectează toa- 
în curs de dezvoltare, 

lor po- 
face ne- 
unei re- 
a acestei

de
de

sistemul
ceea ce
urgentă a 

negociate, 
a problemei schim-

%
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Critici la adresa proiectelor de militarizare 
a spațiului cosmic

(Agerpres). — In 
reuniuni a reprezen- 
partide socialiste din

PARIS 30 
cursul unei 
fanților a 12 . 
țări vest-europene, desfășurată la 

/ Paris, majoritatea participanților 
ț au criticat așa-numita „inițiativă 
4 âe apărare strategică" americană
* (S.D.I.), cunoscută sub denumirea 
i de „războiul stelelor".

Jacques Huntzinger, secretar na-
* țional al Partidului Socialist Fran- 
i cez pentru prpbleme intemaționa-

S’ le, a prezentat un raport în care 
a reafirmat opoziția franceză față 
de programul militar S.D.I., criti- 

I cile exprimate apoi de către parti- 
J dele socialiste prezente vizînd mai 
4 multe aspecte. în principal faptul 
< că inițiativa americană periclitează 
ț securitatea colectivă, deoarece in- 
4 cită la extinderea cursei înafmări- 
’ lor, informează agențiile Associa- 
i ted Press și France Presse.
i Participanții la reuniune au ®-

(

*

*

î

ț
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I

fectuat, de asemenea, un schimb i 
de opinii asupra proiectului fran- < 
cez „Eureka" de cooperare tehno- ț 
logică intre țările vest-europene. i 
Lionel Jospin, prim-secretar al P.S.F., ; - - -
vînd „obiective pașnice", 
prezintă „o alternativă, ci 
tie la S.D.I.", relatează 
Presse.

Sint necesare soluții constructive pentru 
evitarea confruntării militare 

Toasturile rostite de Mihail Gorbaciov ți Bettino Craxi 
cu prilejul vizitei premierului italian la Moscova

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Tre
buie rupt cercul vicios confruntare- 
înarmare-confruntare, civilizația u- 
mană neavînd altă ieșire — a subli
niat Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., în toastul 
rostit la dineul oferit în onoarea 
premierului italian, Bettino Craxi. 
Uniunea Sovietică, a arătat el, este 
gata să caute în mod constructiv so
luții reciproc acceptabile în cadrul 
tratativelor sovieto-americane de la 
Geneva. Dacă nu va avea loc mili
tarizarea Cosmosului, vor fi posibile 
reduceri majore atît ale armamen
telor nucleare strategice, cît și ale 
mijloacelor nucleare cu rază medie 
de acțiune în Europa. In cazul realir 
zării și intrării în vigoare a unui 
acord privind limitarea armamentelor 
nucleare din Europa, a precizat M. 
Gorbaciov, Uniunea Sovietică va în
ceta și desfășurarea rachetelor SS-20 
în regiunile răsăritene ale U.R.S.S.,

cu condiția ca în Asia să nu se pro
ducă modificări majore ale situației 
strategice.

Bettino Craxi a subliniat că pacea 
este o datorie a tuturor și ea nu are 
alternativă. Considerăm absurdă es
caladarea cursei înarmărilor.’ cînd, 
zilnic, mii de oameni cer reducerea 
acesteia. Respingem categoric princi-' 
piui supremației militare și con
damnăm recurgerea la acțiuni mili
tare ca mijloc de rezolvare a proble
melor litigioase. Scopul nostru este 
pacea în condiții de securitate, pace 
pentru toți, securitate pentru fiecare 
— a subliniat premierul italian. Ho- 
tărîrile politice trebuie obținute prin 
tratative internaționale, fără imix
tiuni din afară, prin respectarea 
strictă a independenței politice, a 
suveranității, integrității teritoriale a 
statelor, a drepturilor fundamentale 
ale popoarelor.

PHENIAN

Convorbiri coreeano - bulgare
PHENIAN 30 (Agerpres). — La 

Phenian s-au desfășurat joi convor
biri între Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
și Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
conducătorul delegației de partid și

de stat bulgare, care efectuează o 
vizită oficială de prietenie în capita
la R.P.D. Coreene.

Potrivit agenției A.C.T.C., au fost 
discutate, cu acest prilej, aspecte ale 
dezvoltării pe mai departe a relați
ilor de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări, precum și probleme 
actuale ale situației internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ciocniri la Beirut • Declarația Comitetului țărilor neali
niate privind situația din Liban 9 Consiliul Central a! O.E.P. 
a aprobat acordul iordaniano-palestinian ® Contacte 

diplomatice
BEIRUT 30 (Agerpres). — în zona 

taberelor de refugiați palestinieni 
Shabra. Shatila și Bourji El Ba- 
rajneh, din sudul Beirutului, au fost 
înregistrate, joi, noi dueluri de ar
tilerie între milițiile șiite „Amal" și 
combatanți palestinieni, informează 
agențiile Associated Press și United 
Press International. Pe de altă parte, 
agenția U.P.I. arată că între mili
țiile rivale libaneze au avut Ioc 
ciocniri sporadice la linia de demar
cație dintre sectoarele de est și de 
vest ale capitalei libaneze.

DAMASC 30 (Agerpres). —- La 
Damasc au avut loc primele runde 
de convorbiri între președintele Si
riei, Hafez Al-Assad, și președintele 
Libanului, Amin Gemayel, aflat în 
vizită în capitala siriană. Cu acest 
prilej, s-a procedat la o trecere în 
revistă cuprinzătoare a dificultăți
lor și problemelor create de actuala 
situație din Liban, precum și a căi
lor de abordare a acestora, a anun
țat agenția SANA, citată de Reuter.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— întrunit la sediul Națiunilor Unite 
din New York, Comitetul țărilor nea
liniate pentru examinarea problemei 
palestiniene a dat publicității o de
clarație prin care lși exprimă preo
cuparea în legătură cu escaladarea 
luptelor din taberele de refugiați pa
lestinieni de la Beirut, cerind înce
tarea imediată a acestora, informea
ză agenția ADN. Documentul sub
liniază că o soluție justă, de durată 
și cuprinzătoare la problemele din 
Orientul Mijlociu nu poate fi reali
zată atît timp cît poporul palestinian 
este împiedicat să-și exercite drep
tul său inalienabil la o patrie pro
prie.

DELHI 30 (Agerpres). — Rajlv 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
țară care deține în prezent președin
ția mișcării de nealiniere, a lansat 
un apel pentru încetarea imediată a 
luptelor din zona taberelor de refu
giați palestinieni din sudul Beirutu
lui. El a chemat părțile implicate să 
depună toate eforturile necesara 
pentru a se pune capăt violenței.

TUNIS 30 (Agerpres). — Consi
liul Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei a aprobat, in 
cadrul reuniunii desfășurate la Tu
nis în prima parte a acestei săptă- 
mîni, acordul iordaniano-palestinian 
privind o formulă de acțiune comu
nă în vederea unei soluționări juste 
și durabile a problemei palestiniene, 
a declarat Ahmad Abdul-Rahman, 
purtătorul de cuvînt al O.E.P., citat 
de agenția A.P. Au fost, de aseme
nea, adoptate o serie de măsuri care 
stabilesc un rol deplin al O.E.P. in 
negocierile de pace și obiectivul in
staurării unui stat palestinian su- 
veran.

WASHINGTON 30 (Agerpres).' — 
La Washington au avut loc convor
biri între președintele S.U.A., Ro
nald Reagan, și regele Hussein al 
Iordaniei în legătură cu ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu. Suveranul hașemit a de
clarat ziariștilor, după întrevedere,

că a reafirmat ldeea organizării unei 
conferințe internaționale, sub auspi
ciile O.N.U., pentru soluționarea paș
nică a situației din regiune. La a- 
ceastă conferință ar trebui să parti
cipe toate părțile implicate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei — a spus el. Evocînd convor
birile sale recente cu conducerea 
palestiniană, regele Hussein a preci
zat că O.E.P. este gata să participe 
la negocierile de pace în regiune 
„pe baza rezoluțiilor pertinente ale 
O.N.U., inclusiv a rezoluțiilor 242 șl 
338 ale Consiliului de Securitate" — 
relatează agențiile Reuter și A.P.

CAIRO 30 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
conferit, joi, cu președintele Comi
tetului pentru relații externe al Se
natului american, Richard Lugar, 
care a făcut o vizită la Cairo. După 
cum menționează agenția U.P.I., ci
tind surse oficiale egiptene, au fost 
abordate cu prioritate probleme pri
vind reluarea procesului de pace în 
Orientul Mijlociu. Emisarul american 
a vizitat anterior Israelul și Iorda
nia.

CAIRO 30 (Agerpres). — La Cairo 
n avut loc. joi. o nouă rundă de ne
gocieri egipteano-israeliene la nivel 
de experți asupra problemei terito
riului Taba. într-o declarație dată 
publicității la încheierea convorbiri
lor, ministrul egiptean de externe, 
Esmat Abdel Meguid, a declarat că 
în cursul convorbirilor, apreciate ca 
deschise si cordiale, au fost reali
zate anumite progrese.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei Israe
liene a anunțat că Israelul a elibe
rat 249 libanezi șiiți și palestinieni, 
foști deținuți în lagărul Ansar, din 
sudul Libanului, transmit agențiile 
Reuter și France Presse. Ei au fost 
transportați în localitatea Nakoura, 
din sudul teritoriului libanez, unde se 
află cartierul general al Forței in
terimare a O.N.U. din Liban 
(UNIFIL). După cum s-a mai anun
țat. deținuții din lagărul Ansar au 
fost transferați de forțele israeliene 
de ocupație. în luna aprilie, din 
Liban în Israel.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — în 
cursul unor dezbateri aprinse în 
Knesset (parlamentul israelian), re
prezentanții a trei partide de opozi
ție și ai unei formații politice parti
cipante Ia actualul guvern de coali
ție au cerut crearea unei comisii de 
anchetă asupra invaziei lansate de 
Israel împotriva Libanului in iunie 
1982, considerată astăzi, potrivit a- 
genției France Presse, de o mare 
parte a opiniei publice israeliene. 
drept „o aventură politică și milita
ră dezastruoasă". Supusă la vot, o 
moțiune susținând crearea unei ast
fel de comisii a fost respinsă de 
deputați. Pentru a evita dezmembra
rea guvernului de coaliție pe care 
îl conduce și din care face parte șl 
gruparea Likud, răspunzătoare de 
declanșarea invaziei, primul minis
tru israelian, Shimon Peres, a cerut 
deputaților partidului său să se ab
țină de la vot

GENEVA

Reluarea tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și cosmiceIn favoarea asigurării 

accesului Namibiei 
la independență

HAVANA 30 (Agerpres). — Intr-o 
alocuțiune rostită la o școală de pe 
insula Juventud, unde studiază ti
neri namibieni, Fidel Castro, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, care efectuează, împreună 
cu secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, o vizită în 
această parte a țării, s-a pronunțat 
în favoarea aplicării rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind accesul la independență al 
Namibiei. El a arătat — relevă agen
ția Prensa Latina — că atât timp cît 
nu se aplică prevederile rezoluției, 
nu se întreprind măsuri concrete în 
vederea acordării independenței Na
mibiei și nu întetează agresiunea 
împotriva Angolei, nici un soldat 
cubanez nu va fi retras de pe teri
toriul angolez.

state, Ia întărirea stabilității și secu
rității internaționale, transmite agen
ția T.A.S.S.

Max Kampelman, șeful grupului 
american de negociatori, a menționat 
că delegația S.U.A. este hotărită să 
acționeze pentru înfăptuirea unor re
duceri radicale în domeniul armelor 
nucleare ofensive și realizarea unui 
echilibru strategic mai stabil pe pă- 
mînt și în spațiul cosmic. Obiectivul 
final al negocierilor, a subliniat el, 
trebuie să fie eliminarea totală șl de
finitivă a armelor nucleare — rela
tează agenția France Presse.

GENEVA 30 (Agerpres). — La Ge
neva a început joi cea de-a doua 
rundă a tratativelor sovieto-ameri
cane cu privire la armele nucleare 
și cosmice.

într-o declarație făcută la sosirea 
la Geneva, șeful delegației U.R.S.S., 
Viktor Karpov, a subliniat că partea 
sovietică a. făcut și va face tot ce este 
posibil pentru ca înțelegerea privind 
obiectul și scopul tratativelor să se 
materializeze în acorduri concrete 
care să ducă la reducerea pericolului 
izbucnirii unui război nuclear, la o 
diminuare drastică a nivelului de 
confruntare nucleară între cele două

uuopin, piiiii-scucbdi ai ; 
a subliniat că „Eureka", a- ț

o reac- 
France

I
I 
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păcii la care au participat. „Sîn- i 
tem datori să aducem la cunoștin- i 
ță tineretului și tuturor locuitori- l 
lor planetei noastre grozăviile ex- 
ploziei nucleare", a declarat pre- ț 
ședințele asociației. i

Lucrarea se înscrie în cadrul ac- > 
țiunilor de comemorare a patru l 
decenii de la bombardamentele a- . 
tomice de la Hiroshima și Na- ț 
gasaki.

30 (Agerpres). — 
vest-german.

a adresat actualului sef
BONN 

cancelar 
Schmidt, 
al guvernului de la Bonn. Helmut 
Kohl, o scrisoare în care cere ca 
R.F.G. să nu participe la Iniția
tiva de Apărare Strategică a Sta
telor Unite, denumită ..războiul ste
lelor". transmite agenția Associated 
Press. O participare la acest pro
gram militar, apreciază Schmidt, 
va pune serioase probleme politice.

■ pentru R.F.G.

Fostul 
Helmut

In sprijinul transformării nordului Europei 
în zonă denuclearizată

HELSINKI 30 (Agerpres). — Un 
1 apel semnat de peste 140 de depu- 
i tați ai parlamentului finlandez 
’ — șl care a fost înmînat primului 
L ministru Kalevi Sorsa — se pro- 
. nunță pentru intensificarea efortu- 
t rilor în direcția transformării nor- 
i dului Europei în zonă fără arme 
' nucleare.
4 Această acțiune — menționează 
£ agenția T.A.S.S. — se înscrie în 
* cadrul amplei campanii de consoli- 
ț dare a păcii și securității în regiu-

ne, inițiată de organizația Intitulată 
„Tratatul — acum Secția finlan
deză a organizației — din care fac 
parte activiști politici și obștești, 
oameni de știință, cultură și artă — 
acționează atit în direcția realizării 
cit mai curînd posibil a unei con
venții privind crearea unei zone 
denuclearizate
cit și a participării active a acestei 
țări Ia mișcarea internațională de 
apărare a păcii.

in nordul Europei,

După noua rundă de convorbiri dintre reprezentanții 
Societăților de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei

*
*
*
*
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„Să nu se repete tragedia de la Nagasaki I
TOKIO 30 (Agerpres). — Sub 

titlul „Zilele luptei noastre", la 
Tokio a apărut o lucrare memo
rials, editată sub îngrijirea Aso
ciației supraviețuitorilor bombar
damentului atomic de Ia Nagasaki, 
în paginile acestei cărți, peste 200 
de membri ai organizației relatea
ză despre momentele de coșmar 
ale exploziei nucleare din august 
1945, despre acțiunile în favoarea

Luptele 
din Salvador

SAN SALVADOR 30 (Agerpres).
— Lupte intense între detașamentele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador și trupele salvadoriene tri
mise împotriva lor au fost înregis
trate în ultimele 24 de ore în regiu
nea de est a țării — informează 
agenția Prensa Latina. Potrivit pos
tului de radio „Venceremo-s" al 
F.M.L.N., schimburi puternice de 
focuri au avut loc în zona localită
ților San Felipe, din departamentul 
Morazan, Jiquilisco și Jucuaran, din 
departamentul Usulutan, forțele in
surgente provocind însemnate pier
deri în rândul armatei. După cum 
anunță agenția Salpress, in cursul 
confruntărilor desfășurate in cursul 
lunii mai, detașamentele F.M.L.N. 
au scos din luptă 395 de militari 
salvadorieni.

SEUL 30 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția A.C.T.C.. conducă
torul delegației Societății de Cruce 
Rosie a R.P.D. Coreene care a parti
cipat la convorbirile dintre delega
țiile de Cruce Roșie din Nordul și 
Sudul Coreei, desfășurate la Seul, a 
declarat că partea nord-coreeană a 
făcut o propunere pentru discutarea 
globală a celor cinci puncte înscrisa 
pe ordinea de zi a convorbirilor, 
puncte asupra cărora părțile căzuseră 
de acord anterior. Prin conținutul 
lor. cele cinci puncte ale ordinii de 
zi au ca obiectiv alinarea suferințe
lor familiilor separate din cauza

divizării tării, cât mai curînd posibil, 
prin efectuarea de călătorii libere. 
Cele două părți au ajuns, in prin
cipiu. la un consens asupra proble
mei respective.

Părțile au convenit, totodată, asu
pra unei întîlniri de lucru între re
prezentanții Societăților de Cruce 
Roșie din Nordul și Sudul Coreei, 
la 15 iulie, la Panmunjon, pentru a 
discuta propunerea R.P.D.C. referi
toare la schimbul de vizite ale con
ducătorilor celor două organizații, 
precum șl ale unor ansamblul! fol
clorice.

P.C. Brazilian sprijină procesul 
de transformări democratice din țară

BRASILIA 30 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută după întreve
derea cu președintele Braziliei, Jose 
Sarney, secretarul general al P.C. 
Brazilian, Giocondo Diac, a expri
mat hotărârea comuniștilor brazilieni 
de a sprijini procesul național de 
transformări democratice inițiat de 
guvern — relatează agenția Prensa 
Latina. El a subliniat că P.C.B. sus
ține aprecierea făcută de șeful sta

tului privind necesitatea instaurării 
în Brazilia a unui climat de „con
viețuire democratică" a tuturor for
țelor politice în condițiile respectării 
diversității de idei și poziții ideolo
gice. în context, el s-a pronunțat 
pentru refacerea unității de acțiune 
a comuniștilor brazilieni și pentru 
un dialog între P.C. Brazilian și P.C. 
din Brazilia.

Întărirea colaborării interaîricane - cerință a
depășirii dificultăților economice ale continentului

Problemele generate de criza eco
nomică și starea de subdezvoltare 
cu care se confruntă țările conti
nentului s-au aflat în prim-planul 
dezbaterilor recentei sesiuni a Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Africa (C.E.A./O.N.U.) si vor con
stitui — așa cum s-a hotărit — și 
principalele teme ale reuniunii la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), prevăzută să 
aibă loc în cursul lunii iunie din 
acest an. Această preocupare con
certată a celor cincizeci de state pre
zente la sesiunea C.E.A. de la 
Addis Abeba și care se vor reîntîlni 
la un nivel superior de competență 
și decizie cu prilejul • reuniunii 
O.U.A. este determinată de înseși 
dificultățile economice tot mai mari 
cu care se confruntă, la ora actua
la, continentul african.

Starea economică a țărilor afri
cane este în continuare gravă — a 
subliniat la Addis Abeba secretarul 
executiv al C.E.A./O.N.U., Adebayo 
Adedeji. De altfel, potrivit unui 
raport al acestuia, ritmul mediu de 
creștere economică al țărilor Africii 
a scăzut cu regularitate in ultimii 
ani, trecînd de la 3,1 la sută în 
1981 la 1,8 la sută in 1982 și la 0,2 
la sută în 1983. Calculată pe ulti
mul deceniu, producția pe locuitor, la 
nivelul întregului continent, a scă
zut cu zece procente, ritmul anual 
al creșterii economice fiind de nu
mai 1,6 la sută, iar în agricultură 
doar de 0,7 la sută. Această situație 
este mult agravată datorită greută
ților create de datoria externă, care 
a ajuns la 150 miliarde de dolari, 
în timp ce balanța de plăți înregis
trează un deficit anual de circa 18 
miliarde de dolari, iar creditele ex
terne acordate Africii s-au micșorat, 
redueîndu-se de la 3.9 miliarde do
lari. în 1980. la numai 1,7 miliarde 
dolari acum un an.

O influență extrem de negativă 
asupra situației ecqnomice și fi
nanciare a statelor africane a exer
citat și exercită politica dobînzilor 
înalte promovată după 1979 de une

le țări capitaliste dezvoltate. Po
trivit specialiștilor Băncii Mondiale, 
această politică este răspunzătoare, 
în bună măsură, de dublarea dato
riei externe africane în numai trei 
ani (de la 78 de miliarde dolari in 
1980 — la 150 de miliarde în 1983 !). 
Factori responsabili africani au cri
ticat totodată și alte aspecte. Ast
fel, șeful statului tanzanian, Julius 
Nyerere, președintele în exercițiu 
al O.U.A., s-a ridicat împotriva fap
tului că uneori creditele in
ternaționale sînt însoțite de

Pe marginea sesiunii 
Comisiei Economice 

a O.N.U. pentru Africa

condiții inacceptabile, cum ar fi 
devalorizarea monedei naționale, 
anularea oricăror restricții la im
port, reducerea cheltuielilor bugeta
re, acceptarea unor dobînzi înalte, 
îndeplinirea unor asemenea condi
ții duce la destabilizarea situației 
și Ia grave nemulțumiri sociale în 
statele ce acceptă respectivul „aju
tor", la îndatorarea și mai mare a 
acestor țări. Cu atît mai mult cu 
cît scăderea prețurilor la unele 
dintre materiile prime — principa
le produse de export ale Africii
— a coincis cu menținerea ridicată 
a prețurilor la produsele manufac
turate importate, creind multor sta
te de pe continent dificultăți finan
ciare neobișnuit de mari, inclusiv 
sub unghiul serviciului datoriei ex
terne.

Toate aceste aspecte șl altele, 
care țin de „moștenirea" colonială
— cum ar fi orientarea unilaterală 
în economiile multor țări din aceas
tă zonă a lumii în general spre 
producția de materii prime sau 
unele sectoare agricole, fapt care 
le diminuează capacitatea de acu

mulare din resurse proprii — fac 
ca fenomenele negative generate 
de criza mondială să se repercu
teze în maniera cea mai dramatică 
asupra continentului. Toate datele 
demonstrează că relativa înviorare 
economică din unele state capita
liste dezvoltate nu s-a resimțit sub 
nici o formă în economiile țărilor 
africane, d.evenind evident că aceas
ta nu va putea modifica nici struc
turile defavorabile unei creșteri 
economice echilibrate și armonioase, 
nici poziția țărilor africane în di
viziunea internațională a muncii.

Pornind tocmai de la aceste rea
lități, reprezentanții țărilor africane 
la recenta sesiune a C.E.A./O.N.U., 
ca și cu prilejul altor reuniuni 
asemănătoare, au subliniat necesi
tatea unor schimbări fundamenta
le in sistemul relațiilor economice 
internaționale.

In acest cadru a fost subliniată im
portanța de prim ordin a întăririi uni
tății și solidarității statelor continen
tului in eforturile comune pentru 
progres și dezvoltare, în negocieri
le cu țările capitaliste dezvoltate, in 
lupta pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Adoptînd o rezoluție care recoman
dă, între altele, statelor continen
tului african să consacre 25 la sută 
din bugetele naționale investițiilor 
în agricultură, în vederea depășirii 
gravelor neajunsuri din domeniul 
alimentar, participanții au preconi
zat, totodată, adoptarea de măsuri 
pentru promovarea cercetării, ri
dicarea nivelului tehnologic și pre
gătirea de cadre calificate, care, 
împreună, să favorizeze o utilizare 
mai eficientă a imensului potențial 
natural al continentului. Acest do
cument va fi supus aprobării apro
piatei conferințe la nivel înalt a 
O.U.A., împreună cu o gamă de 
propuneri menite să ducă la stabi
lirea unei platforme comune de 
acțiune în cadrul organismelor eco
nomice internaționale.

Valentin PĂUNESCU

Sesiunea Comitetului interguvernamental 

al 0. N. U. pentru știință și tehnologie
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au deschis lucrările 
sesiunii anuale a Comitetului inter
guvernamental al O.N.U. pentru ști
ință și tehnologie în folosul dezvol
tării. în cadrul sesiunii — arată a- 
genția T.A.S.S. — va fi examinat, 
în principal, modul de aplicare a 
programului de acțiune în domeniul 
științei și tehnologiei în folosul dez
voltării, adoptat la Viena în anul 
1979. în acest document sînt cuprin
se un complex de recomandări care 
vizează intensificarea cooperării in
ternaționale și întreprinderea altor 
măsuri care să conducă la sporirea

potențialului tehnico-științific al ță
rilor în curs de dezvoltare, la ate
nuarea decalajelor tehnologice și ști
ințifice care separă aceste state de 
statele industrializate — ca parte 
integrantă a eforturilor în direcția 
edificării unei noi ordini economica 
mondiale.

Dezbaterile din cadrul sesiunii se 
desfășoară pe baza unui raport pre
zentat de secretarul general . al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

Recomandările care vor fi adopta
te de Comitetul interguvernamental 
urmează să fie supuse spre aprobare 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
din toamna acestui an.

ȘEDINȚA SEIMULUI R.P. PO- 
> LONE. La Varșovia s-a încheiat 
I ședința Seimului R.P. Polone. Fo

rul legislativ, la ale cărui lucrări a 
participat Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 

I președintele Consiliului de Miniștri, 
a examinat si a adoptat hotărîri în 
legătură cu problema alegerilor 

I pentru Seim, precum si informarea 
guvernului privind situația din 
agricultură si industria alimentară, 
relatează agenția P.A.P.

ȘEDINȚĂ. în capitala Austriei a 
avut Ioc. joi. o nouă ședință ple- 

Iriară în cadrul negocierilor cu pri
vire la reducerea reciprocă a tru
pelor și armamentelor si măsuri 

. adiacente în Europa centrală.
PRIMIRE. Babrak Karmal, secre

tar general al C.C. al Partidului 
I Democratic al Poporului, președin

tele Consiliului Revoluționar al 
Republicii Democratice Afganistan. 

I l-a primit la Kabul pe Diego Cor- 
dovez, secretar general adjunct 
al O.N.U. pentru probleme po
litice speciale, informează agenția 

I T.A.S.S. S-a procedat la un schimb 
de păreri privind reglementarea 
pe cale politică a situației din re- 

i giune.
IUGOSLAVIA ȘI PORTUGALIA 

vor acționa, în continuare, pentru 
I Întărirea încrederii în relațiile in

ternaționale și pentru sporirea coo
perării dintre state pe baze echi- 

Itabile, s-a subliniat în cursul con
vorbirilor care au avut loc la Bel
grad intre Radovan Vlaikovici. 

I președintele Prezidiului R.S.F.I.. și 
șeful statului portughez. Ramalho 
Eanes. Arătînd că situația inter
națională este deosebit de comple- 

I_______________________________

xă. părțile au relevat că statele 
mici și mijlocii pot să aibă o con
tribuție sporită la îmbunătățirea 
acestui climat. Cei doi șefi de stat 
au scos, de asemenea. în evidență 
posibilitățile existente pentru pro
movarea cooperării bilaterale.

MITING. în cadrul campaniei 
pentru alegerile generale din Gre
cia. de la 2 iunie, la Atena a avut 
loc un miting organizat de P.C. din 
Grecia. Cu acest prilei. Harilaos 
Florakis. secretar general al C.C. 
al partidului, s-a pronunțat pen
tru un guvern care să se bazeze 
pe cooperarea egală între toate 
partidele progresiste. în cadrul 
unui program comun, relevă agen
ția Reuter.

DECLARAȚIE. într-o conferință 
de presă organizată la Paris, după 
ce a fost primit de președintele 
Franței, Francois Mitterrand, 
episcopul sud-african Desmond 
Tutu, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace, a relevat că situa
ția populației de culoare din 
R.S.A. este de-a dreptul „dispera
tă". El a subliniat necesitatea exer
citării de presiuni internaționale 
asupra regimului rasist de la Pre
toria pentru încetarea politicii de 
apartheid, relatează agenția Reuter.

REUNIUNE. Prima reuniune a 
comisiei mixte de cooperare eco
nomică mexicano-nicaraguană s-a 
încheiat la Managua cu semnarea 
de către reprezentanții celor două 
țări a unui amplu program de 
schimburi comerciale, precum si a 
unor acorduri de colaborare bila
terală — informează agenția A.N.N.

VIZITĂ. Președintele Consiliu
lui Executiv Federal al R.S.F. Iu

goslavia. Milka Planinț, care în
treprinde o vizită oficială în 
S.U.A., a avut convorbiri cu secre
tarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, la sediul din 
New York al organizației. S-a pro
cedat la un schimb de păreri cu 
privire Ia problemele dezarmării, 
cooperarea Nord-Sud. focarele de 
criză din lume și alte aspecte ale 
situației internaționale.

CONGRES. Delegații la Con
gresul extraordinar al educației 
din America Latină — ale cărui 
lucrări se desfășoară la Bogota — 
au hotărit,crearea Organizației La- 
tino-Americane pentru Educație, 
Știință și Cultură (O.L.A.E.C.C.) — 
transmite agenția de presă mexi
cană Notimex. Organizația are 
menirea de a promova dezvoltarea 
cooperării regionale în domeniile 
invățămintului, științei și culturii.

CRITICI. Președintele Tanza
niei, Julius Nyerere, a adresat cri
tici statelor puternic industriali
zate care impun deciziile lor eco
nomice țărilor în curs de dezvol
tare, informează agenția tanzania- 
nă de presă Shihata. în toastul 
rostit la dineul oferit în onoarea 
sa, la Oslo, de primul ministru al 
Norvegiei, Kaare Willoch, preșe
dintele .Nyerere a subliniat că a- 
ceastă situație aduce serioase pre
judicii statelor africane.

BANCA DE DEZVOLTARE. Or
ganizația regională africană Zona 
de comerț preferențial (P.T.A.) pen
tru Africa de est și australă va 
avea. începînd din ianuarie anul 
viitor, o Bancă de dezvoltare. 
Obiectivele pe care si le propune

Banca de dezvoltare sînt promo
varea comerțului interregional, 
sprijinirea activității organismelor 
naționale de dezvoltare din cele 14 
țări membre ale P.T.A.. precum și 
acordarea de asistentă statelor cel 
mal puțin dezvoltate din cadrul 
organizației.

ȘOMAJ. Situația șomajului în 
rândul tineretului vest-german nu 
se va ameliora in următorii ani. a 
declarat Herman Schmidt, directo
rul Institutului federal pentru în- 
vătămint profesional. în perioada 
1980—1990. cinci milioane de tineri 
vor absolvi cursurile de învătămînt 
tehnico-profesional, dar pentru ei 
se vor asigura numai 2,5 milioane 
locuri de muncă.

„MOLNIA-3". în scopul asigură
rii funcționării sistemelor de legă
turi telegrafice și telefonice la 
mari distanțe și transmiterii emi
siunilor programelor de televiziu
ne sovietice în punctele rețelei 
„Orbita", cit și pentru colaborare 
internațională. în Uniunea Sovie
tică a fost lansat, la 29 mai. un 
nou satelit din seria „MoInia-3“ — 
transmite agenția T.A.S.S.

INCIDENTE, tn tribunele stadio
nului „Heysel" din Bruxelles, unde 
miercuri seara s-a desfășurat finala 
Cupei campionilor europeni la fot
bal intre echipele Juventus Torino 
și Liverpool, intre susținătorii celor 
două formații au avut loc grave 
incidente care s-au soldat cu 38 de 
morți și 275 de răniți, dintre care 
20 in stare gravă. Un grup de 
suporteri britanici, aflați sub in
fluența alcoolului fi înarmați cu 
bare de fier, s-a năpustit asupra 
susținătorilor echipei italiene. A- 
ceste evenimente au produs o vie 
indignare in Marea Britanie, Italia 
și Belgia. Premierul britanic, Mar
garet Thatcher, și-a manifestat 
„profunda sa oroare“ față de actele 
susținătorilor echipei Liverpool. 
Președintele Italiei, Alessandro 
Părtini, și-a exprimat profunda sa 
durere pentru victimele acestui in
cident iresponsabil. Guvernul bel
gian a denunțat, la rindul său, 
„dezlănțuirea incalificabilă" a su
porterilor britanici. (A.F.P. — Reu
ter).
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