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Moment important în evoluția raporturilor de conlucrare româno-mauritaniene,

îNȚlMPINAV CU MANIFESTĂM DE CALDĂ AFECȚIUNE^ $/ RESPECT, 

DE SATISFACȚIE PENTRU REZULTATELE RODNICE ALE NOULUI ITINERAR

DE PACE, ÎNȚELEGERE, COLABORARE PE PĂM1NTUL AFRICII,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
SI TUUAUASA ELENA CEAUSESCU 

S-AU REÎNTORS IN PATRIE
S-A ÎNCHEIAT vizita oficială de prietenie

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,

In republica ISLAMICA MAURITANIA
Marți, 

iat 
pe 
cii

15
vizita
care 

Socialiste

martie, 
oficială 
președintele 

România,

s-a 
de

i înche- 
prietenie 
Republi- 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a 
tuat-o în “ 
tania, la 
mitetului 
țională. 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya.

Prin rezultatele sale rodnice, dia
logul la nivel înalt româno-mauri-' 
tanian s-a înscris ca o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Islami
că Mauritania, la promovarea cau
zei păcii, colaborării și progresului 
tuturor popoarelor.

înaintea plecării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit cu șeful 
statului mauritanian, întreținindu-se 
in aceeași atmosferă cordială, priete
nească. ce a caracterizat întreaga 
desfășurare a vizitei in Mauritania

De la reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președinte
le Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya 
și doamna Taya, s-au îndreptat spre 
aeroportul internațional din Nouakc
hott.

La sosirea la aeroport. răspunzînd 
rugăminții adresate de reprezentanți 
ai presei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o declarație cu privite la re
zultatele noului dialog ja nivel înalt 
româno-mauritanian.

La ceremonia plecării de pe aero
port erau prezenți pentru a saluta pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. membrii 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională. membri ai guvernului, alte 
persoane oficiale, precum și șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Nouakchott.

Garda militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

efec- 
Republica Islamică Mauri- 
invitația președintelui Co- 
Militar de Salvare Na- 
șeful statului. colonel

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din nou,

cu deosebită cordialitate și prietenie, 
de președintele Maaouya Ould Sid’ 
Ahmed Taya și doamna Taya.

La ora 9.30. aeronava prezidenția
lă a decolat, îndreptindu-se spre 
București.

DECLARAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit, marți dupa- 
amiază. în Capitală. din vizi
tele -oficiale de prietenie efectuate 
în Republica Ghana — la invitația 
președintelui Consiliului Național 
Provizoriu de Apărare al Republicii 
Ghana, Jerry John Rawlings, în Re
publica Liberia — la invitația pre
ședintelui Republicii Liberia, Samuel 
Kanyon Doe, în Republica Guineea 
— la invitația președintelui Comite
tului Militar de Redresare Națională, 
președintele Republicii Guineea, Lan- 
sana Conte. în Republica Islamică 
Mauritania — la invitația președin
telui Comitetului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului Republica 
Islamică Mauritania, Maaouya Ould 
Sid’Ahmed Taya.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit în aceste vizite 
de tovarășii Ion Dincă, prim vice- 
prim-ministru al guvernului. loan 
Totu, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

La întoarcerea în patrie, pe ae
roportul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose

bită stimă de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

La sosire erau de față însărcinații 
cu afaceri ad-interim ai Republicii 
Liberia. Republicii Guineea. Repu
blicii Islamice Mauritania la Bucu
rești. membri ai ambasadelor res
pective.

Grupuri de pionieri, tinere și ti
neri au ieșit în întimpinarea to
varășului . Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu, oferindu-le 
frumoase buchete de flori.

Un mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei au venit pe aero
port pentru a adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu emoționante cuvinte de 
bun sosit. Cei prezenți purtau portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte 
cu urări la adresa partidului, a 
secretarului său general, steaguri 
roșii și tricolore, eșarfe și flori. Ei 
au ovaționat îndelung, au scandat cu

însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și 1 poporul !“. „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu, 
România !“, „Ceaușescu — pace !“.

Și-au găsit expresie, în această 
manifestare entuziastă, sentimentele 
de aleasă dragoste și profundă recu
noștință pe care toți oamenii muncii, 
întregul popor le poartă secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea 
sa neobosită consacrată înfloririi pa
triei noastre socialiste, afirmării tot 
mai puternice a României pe plan 
mondial, cauzei păcii, dezarmării și 
colaborării internaționale, edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în același timp, s-a dat glas mîn- 
driei și satisfacției depline față de 
rezultatele vizitelor efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Republica Ghana, Republica Li
beria, Republica Guineea și Repu
blica Islamică Mauritania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor entuziaste 
ale locuitorilor Capitalei aflați pe 
aeroport.As dori. în primul rînd, să ex

prim mulțumirile noastre pentru 
primirea ospitalieră de care ne-am 
bucurat în tot timpul șederii noas
tre in Mauritania.

Am avut convorbiri foarte bune 
cu președintele Mauritaniei si am 
ajuns la înțelegeri foarte bune. Am 
ajuns la concluzia comună de a 
dezvolta mai puternic relațiile e- 
conomice. tehnico-științifice și cul
turale dintre cele două țări. Spe
răm că înțelegerile la care am ajuns 
vor deschide perspective mari aces
tei colaborări reciproc avantajoase.

Am făcut un schimb de păreri a- 
supra problemelor internaționale. 
Am constatat, de comun acord, că 
în viata internațională se mențin 
probleme foarte grave — în primul 
rînd pericolul de război, inclusiv al 
unui război nuclear — și am ajuns 
Ia concluzia că trebuie să intensifi
căm eforturile tuturor popoarelor, 
deci si ale țărilor noastre. în

direcția dezarmării, a înlăturării ar
melor nucleare, pentru asigurarea 
păcii. ■

O atenție deosebită am acordat 
conflictelor din diferite zone. îndeo
sebi din Orientul Mijlociu. Am ajuns 
la concluzia că trebuie să acționăm 
pentru. o soluție politică, pentru o 
conferință internațională în proble
mele Orientului Mijlociu.

De asemenea, am făcut un schimb 
larg de păreri cu privire la pro
blemele economiei mondiale, și în
deosebi la situația țărilor în curs 
de dezvoltare. Am ajuns la conclu
zia că trebuie’ să intensificăm e- 
forturile pentru o soluție globală — 
inclusiv a problemei datoriei țărilor 
în curs de dezvoltare — și realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Am discutat problemele din Afri
ca. Am condamnat împreună politi
ca regimului rasist din Africa de

Sud și ne-am pronunțat pentru in
dependența Namibiei.

De asemenea, am discutat nece
sitatea intensificării colaborării în
tre țările africane, a întăririi uni
tății lor, a dezvoltării economico-so- 
ciale — ca o necesitate pentru pro
gresul fiecărui popor, pentru întă
rirea independenței și suveranității 
fiecărei națiuni. în acest cadru, am 
discutat, in general, necesitatea co
laborării între țările în curs de dez
voltare. cu toate țările care se pro
nunță pentru progres, pentru inde
pendență.

în mod deosebit am înfățișat poli
tica României de colaborare cu toa
te statele, fără deosebire de orîndui- 
re socială.

Am subliniat că România întreține 
relații largi cu toate țările africane 
și că vom continua să dezvoltăm 
această colaborare. în acest cadru, 
acordăm o mare însemnătate relați
ilor cu Mauritania.

Ne-a produs o mare satisfacție vi
zita la portul din capitala Maurita
niei.' Considerăm că acesta este un 
obiectiv important, atît din punct de 
vedere, .economic, cit și. politic, pen
tru'că el reflectă preocuparea gu
vernului, a președintelui Maurita
niei pentru a asigura dezvoltarea 
economico-socială, întărirea inde
pendenței și suveranității țării.

Am adresat, invitația domnului 
. președinte de a face o vizită ofi- 
. cială în România,. împreună cu 

doamna, și sperăm că această vizită 
— care, a fost acceptată — va con
tribui și mai mult la dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre.

Aș dori să urez poporului prieten 
mauritanian succese tot mai mari in 
dezvoltarea sa economico-socială, în 

. ridicarea bunăstării materiale și spi
rituale. în întărirea continuă a in
dependenței și suveranității țării!

Urez o bună colaborare intre po
poarele noastre!

COMUNICAT COMUN
Președintele Republicii Socialiste. 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Islamică Mau
ritania, la invitația președintelui Co
mitetului Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Republica Isla
mică Mauritania, colonel Maaouya 
Ould. Sid’Ahmed Taya, în perioada 
13—15 martie 1988.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a avut convorbiri oficia
le rodnice cu colonel Maaouya Ould 
Sid’Ahmed Taya, președintele Comi
tetului Militar de Salvare Naționala, 
șeful statului Republica Islamică 
Mauritania, desfășurate într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

în cadrul convorbirilor, conducă
torii celor două state au examinai 
căile și mijloacele de dezvoltare a 
relațiilor de prietenie între România 
și Mauritania și au procedat la o 
analiză aprofundată a situației eco
nomice și politice internaționale.

Inalții oaspeți români au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Nouakchott, bucurîndu-se 
pretutindeni de o primire deosebită.

Analizind stadiul de dezvoltare a 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Mau
ritania, conducătorii celor două state 
au exprimat satisfacția pentru în
tărirea continuă a raporturilor dintre 
cele două țări și au hotărît să fie 
intensificate tot mai mult aceste ra
porturi în toate domeniile de interes 
comun.

A fost evidențiat rolul determinant 
al întîlnirilor și convorbirilor la ni-' 
vel înalt, care deschid noi perspec
tive dezvoltării colaborării bilaterale 
și conlucrării celor două țări pe plan 
internațional.

Președintele Republicii, Socialiste 
România și președintele Republicii 
Islamice Mauritania au reafirmat 
hotărîrea de a intensifica relațiile 
dintre cele două state, pe baza ega

lității în drepturi, a respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
a neamestecului în treburile interne, 
a avantajului reciproc și a dreptu
lui la dezvoltare, în conformitate cu 
aspirațiile popoarelor lor.

Conducătorii celor două .ștate au 
dat o înaltă apreciere colaborări 
rodnice statornicite între România și 
Mauritania în domeniul pescuitului 
oceanic și au hotărît să se acționeze 
pentru extinderea și diversificarea 
acestei conlucrări în viitor, potrivit 
înțelegerilor și orientărilor stabilite 
împreună.

Președinții României și Maurita
niei au hotărît să se acționeze pen
tru creșterea schimburilor comercia
le și dezvoltarea cooperării economi
ce în domeniile industriei, mineritu
lui, agriculturii, construcțiilor, trans
porturilor și telecomunicațiilor, pre
cum și în alte sectoare de interes 
reciproc.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya au 
hotărît ca sesiunea Comisiei guver
namentale mixte de cooperare eco
nomică. instrument important pentru 
dezvoltarea conlucrării bilaterale, să 
fie convocată în anul 1988.

Conducătorii României și Maurita
niei au relevat însemnătatea inten
sificării legăturilor statornicite între 
cele două guverne, precum și a con
tactelor în toate • domeniile de inte
res comun. în acest - sens, s-ău dat 
indicații să se organizeze consultări 
periodice între ministerele afaceri
lor externe din cele două țări.

Cu prilejul vizitei au fost semna
te : un Aide-memoire privind dez
voltarea în continuare a cooperării 
economice și tehnice și intensifica
rea schimburilor comerciale și Acor
dul între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republicii 
Islamice Mauritania privind promo
varea și garantarea reciprocă a in
vestițiilor.

Examinînd situația politică și eco
nomică internațională, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya au

constatat cu satisfacție . identitatea 
punctelor de vedere asupra ansam
blului problemelor abordate.

Conducătorii celor două state au 
exprimat via lor preocupare față de 
cursa înarmărilor și consecințele a- 
cesteia asupra dezvoltării.

Președintele Republicji Socialiste 
România și șeful statului Republica 
Islamică Mauritania s-au pronunțat 
cu toată fermitatea pentru elimina
rea totală a armelor nucleare și con
sideră că este necesar ca toate po
poarele lumii să acționeze în direc
ția realizării acestui obiectiv.

Conducătorii celor două state au 
hotărît să conjuge eforturile lor pen
tru oprirea experiențelor nucleare și 
a militarizării spațiului extraatmos- 
feric și adoptarea de măsuri în ve
derea renunțării la armele chimice 
și la armele de distrugere în masă.

Conducătorii celor două țări au 
salutat semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune și consideră că trebuie 
să se acționeze cu hotărîre pentru 
realizarea de noi acorduri în această 
direcție. S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea reducerii substanțiale a 
armelor convenționale, a efectivelor 
și a cheltuielilor militare. S-a expri
mat dorința ca cea de-a IlI-a se
siune specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării, care se va ține în mai 
1988, să ajungă la rezultate concrete.

Președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, Maaouya Ould 
Sid’Ahmed Taya, a dat o înaltă apre
ciere inițiativei președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind reducerea 
în mod unilateral de către România 
cu 5 Ia sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare , și a 
subliniat că această măsură repre
zintă un exemplu semnificativ in 
eforturile care trebuie întreprinse ne 
calea dezarmării.

Conducătorii celor două state au 
exprimat speranța că la Conferința

(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Colonel MAAOUYA OULD 
SID’AHMED TAYA 

Președintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șef al statului 

Republica Islamică Mauritania

f
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Organizare temeinică în desfășurarea
Pentru punerea în funcțiune a investițiilor

la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca

campaniei agricole de primăvară
dolj Fiecare oră bună de lucru

este folosită cu chibzuință
C.A.P. și al comisiei 
însămintări al acestei 
nități. Acum încercăm 

spargem 
e încă 

moale, dar după două-trei 
ore se zvintă si concentrăm 
forțele aici. în actualele 
condiții, cu teren umed, ve
rificăm reglajele semănăto
rilor de mai multe ori de-a 
lungul brazdei",' Deși de 
dimineață nu se putea lu
cra. spre orele amiezii și 
pe terenurile fermei nr. 1 
a C.A.P. Amărăș.tii de Sus 
au intrat în cimp agrega
tele pentru pregătirea te
renului pe care urmează 
să se insămînteze 100 hec
tare cu in. Formația de 
mecanizatori era suprave
gheată direct și nemijlocit 
de inginerul Visarion Pi
sică. șeful fermei, care a- 
sigura calitatea ireproșa
bilă a pregătirii terenului. 

Pretutindeni acolo unde 
au fost create condițiile 
necesare, luni și marți s-a 
lucrat din plin, cele mai 
mari suprafețe fiind însă- 
mintate in unitățile agri
cole din consiliile agroin
dustriale Calafat, Segarcea, 
Bratovoești, Bechet. Po
iana Mare și Dăbuleni, u- 
nități cu terenuri mai 
șoare. Pe măsură ce vre
mea se îmbunătățește, aria 
lucrărilor agricole se va 
extinde în toate unitățile 
din județ.

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii

Săptămina trecută, în 
toate zonele județului Dolj 
a plouat abundent, canti
tățile de precipitații fiind 
cuprinse între 27,5 litri pe 
metru pătrat la Craiova 
și aproape 35 de litri la 
Bechet. Ploile au între
rupt pentru citeva zile in- 
sămințările care, bine or
ganizate. se declanșaseră in 
toate unitățile din sudul 
județului. A fost o perioa
dă de activitate intensă, ce 
a permis ca in mai puțin 
de două zile bune de lucru 
să se însămințeze 4 037 
hectare cu culturi din pri
ma urgență și să se pregă
tească terenul pe mai bine 
de 7 000 hectare. Incepind 
de duminică, vremea s-a 
ameliorat, ceea ce a făcut 
posibil ca in unitățile cu 
terenuri mai ușoare să 
fie reluate lucrările agri
cole de sezon, îndeosebi la 
pregătirea terenului si la 
semănat.

..Repede și bine — fie
care oră bună de lucru cu 
chibzuință folosită", acesta 
este cuvintul de ordine sub 
semnul căruia se acționea
ză in toate unitățile agri
cole unde sint create con
dițiile de a se acționa în 
cimp. Nici o clipă bună 
de lucru nu se irosește. Un 
argument : luni. 14 martie, 
in C.A.P. Piscu Vechi, dis- 
de-dimineață am văzut la 
lucru cîteva agregate ce 
încercau să pregătească 
terenul pentru insămînta- 
rea sfeclei de zahăr. în-

trucit terenul era umed, 
Nicolae Florescu. inginerul- 
.șef al C.A.P.. a dispus 
sistarea acestei opera
ții, nu insă și a lucrului 
in cimp. Imediat semănă
torile au fost luate din ta
băra de cimp și duse pe o 
solă cu textură mai nisi
poasă, verificată in prea
labil de inginerul-șef si 
președintele comisiei de 
însămintări, unde condi
țiile de sol și temperatură 
permiteau însămințarea 
florii-soarelui. „Cred că 
sintem cei dinții din județ 
care am declanșat insă- 
mîntarea acestei importan
te culturi, ne spune ingine
rul Nicolad Florescu. Vrem 
să fim primii și in ceea ce 
privește producțiile obți
nute. Pentru aceasta, 
ne-am asigurat sămîntă de 
cea mai bună calitate. 
Acum verific reglajele se
mănătorilor din 50 in 50 de 
metri pentru a ne incadra 
strict intr-o densitate 
65 000 plante la hectar 
pentru a pune săminta ... 
o adincime de 6—7 cm sub 
brazdă". Luni, tot ’a pri
mele ore ale dimine
ții, la C.A.P. Amărăștii 
de Sus specialiștii erau in 
cimp să verifice la fața 
locului starea terenului. 
Nu după ochi, ci cu ma
șinile și utilajele respecti
ve. „înainte de ploi am 
reușit să pregătim terenul 
pentru însămințarea mază
rii — ne spune inginerul 
Marcel Nițu, președintele

combinatorul să 
crusta. Terenul

de 
si 
la

ialomița: Se extinde aria însâmințârilor,
sporesc vitezele zilnice

u-

Acum, decisivă este RĂSPUNDEREA

efi- 
c-e 

zvintat. mecani- 
cooperatorii au 
brazdă la insă- 
culturilor din

O dată cu ameliorarea 
vremii, munca in cimp, la 
pregătirea terenului si la 
semănat, a fost reluată in 
majoritatea unităților din. 
județul Ialomița, fiecare 
oră fiind judicios si 
cient folosită. Imediat 
solul' s-a 
zatorii și 
intrat in 
mîn tarea
prima urgență, sub directa 
îndrumare a specialiștilor, 
care urmăresc cu exigen
ță respectarea tehnologii
lor stabilite în vederea 
obținerii unor recolte spo
rite. Se acționează la pre
gătirea terenului si semă
nat. prioritate avînd supra
fețele cu sol nisipos si tex
tură ușoară și care s-au 
zvintat mai repede. Pină 
Juni seara, in cimpia Bă
răganului lalomițean s-au 
pregătit 26 000 hectare și 
s-au insămintat 14 500 hec
tare. Semănatul mazării a 
intrat în stadiul final, in 
timp ce inul a fpst. reali
zat pe 75 la sută din su
prafața planificată, rădăci-

noasele și legumele de 
cimp pe 70 la sută, iar 
plantele pentru nutreț pe ' 
7 500 hectare din cele 12 000 
hectare prevăzute cu lu- 
cernă și borceag. Incepind 
de luni de la prinz. in mai 
multe unități ialomitene 
s-a trecut la insămințarea 
sfeclei de zahăr pe cele 
13 650 hectare planificate, 
primele suprafețe fiind se
mănate in consiliile agro
industriale Movila. Gri- 
vița. Țăndărei. Gura Ia- 
lomiței. Făcăeni, Fetești, 
Cosimbești, Balaciu. Gir- 
bovi și Urziceni. Pretutin
deni se remarcă buna or
ganizare a muncii, efortu
rile depuse de oameni pen
tru recuperarea grabnică a 
răminerilor in urmă de
terminate de condițiile cli
matice.

Un exemplu in ce pri
vește munca riguros orga
nizată. ordinea și discipli
na l-am intîlnit la C.A.P. 
Girbovi, unitate care are 
de insămințat în prima ur
gență peste 1 000 hectare, 
din care 300 hectare cu ma-

zare și 500 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Luni 
după-amiază. cind tempe
ratura în sol a ajuns la 
peste 5 grade, ș-a trecut 
Și lă fhsămînțârea sfeclei 
de zahăr. „Avem de semă
nat cu culturi de primăva
ră 4 300 hectare și nu .pu
tem să ne permiterii nici 
o abatere de la programul 
stabilit pentru fiecare zi — 
ne spunea președintele 
unității. Marcel Dobra. De 
aici și o riguroasă repar
tizare a sarcinilor. Ingine- 
rul-șef, împreună cu șefii 
de fermă răspund de ca
litatea si volumul lucrări
lor. in timp ce celelalte ca
dre cu munci de răspun
dere se ocupă de asigu
rarea celor necesare ca ac
tivitatea să se desfășoare 
fără poticneli. Sintem ast
fel pregătiți incit, dacă 
vremea va oferi condiții 
propice, cele 500 hectare 
cu sfeclă de zahăr vor fi 
însămințate pînă duminică 
seara. La pregătirea patu
lui germinativ, bunăoară, 
acționăm cu trei combjna-

Cu hărnicie și pricepere pentru pregătirea viitoarei 
producții de legume - așa se acționează acum în 
spațiile destinate producerii răsadurilor de la C.A.P.

Biled, județul Timiș
Foto : S. Cristian

toare in agregat cu insta
lații pentru erbicidat. iar 
semănătorile au fost echi
pate pentru administrat 
insecticide sub formă de 
granule și Îngrășăminte 
chimice, acestea fiind ur
mate de un tăvălug care 
realizează o compactare 
perfectă a terenului. Semă
natul se execută numai cu 
viteza intii".

Că la C.A.P. Gîrbovi ca
litatea e pe primul plan 
o dovedesc nu numai su
prafețele însămintate pină 
acum, ci și toate celelal
te pregătiri făcute în ve
derea bunei desfășurări a 
acestei campanii agricole. 
Se cuvine a fi evidențiat 
în acest sens modul cum 
funcționează tractoarele și 
utilajele aflate în brazdă, 
grija cu care șeful secției 
de mecanizare. Petre

Oprea, reușește să asigure 
asistenta tehnică. Seara, la 
închej^-ea programului, 
dar și dimineața. înainte 
de intrarea in brazdă, fie
care semănătoare este ve
rificată cu maximă exi
gență, ca de altfel și ce
lelalte mașini agricole.

In județul Ialomița, prin 
măsurile adoptate si ur
mărite permanent de mem
brii comandamentului ju
dețean pentru agricultură, 
sint create toate condițiile 
ca ir>- fiecare unitate se
mănatul sfeclei de zahăr 
să nu depășească 7 zile, 
iar incepind de săptămina 
viitoare să se treacă și la 
însămințarea florii-soare- 
lui.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteij

*.

In repetate rinduri 
prezentat experiențe 
vind efectele pozitive pe care le are 
pentru economia națională strinsa 
conlucrare intre proiectanți. con
structori. furnizorii de utilaje și be
neficiari in executarea unei inves
tiții. Un prim rezultat al acestei 
bune colaborări este, fără îndoială, 
punerea în funcțiune la termen 
noilor obiective, 
pentru asigurarea 
țe economice.

Ce se intimplă 
elementare ale organizării activității 
de investiții sînt ignorate ? Iată 
citeva aspecte concrete întîlnite la 
Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca. unitate construită in ultimii 
ani, modernă, bine utilată.

Un prim aspect care nu poate să 
nu surprindă este lipsa unei viziuni 
unitare asupra finalizării sincroniza
te a tuturor etapelor ce condiționea
ză punerea în funcțiune la termen a 
noului obiectiv. Hala mecanică și de 
montaj general a fost concepută ast
fel incit să asigure un flux de pro
ducție eficient, realizat cu utilaje de 
înalt randament, destinate să contri
buie la obținerea unor produse de 
care economia națională are strin
gentă nevoie : cilindri de laminor 
greu, turbine pentru centrale electri
ce, mori de cărbune, numeroase alte 
produse care, deși au dimensiuni 
apreciabile, necesită o precizie și o 
finețe in execuție de ordinul micro
nilor. Numai că această hală, care 
trebuia să producă din anul trecut, 
este încă 
lucra la 
Este drept, hala a 
au fost amplasate pină in 
de utilaje, adică marea lor majori
tate. De ce nu produce ? Pentru că, la 
unele utilaje, lipsesc cablurile de di
ferite tipuri din cupru si aluminiu.

Cine ar trebui să asigure aceste 
cabluri ? Potrivit contractului, con
structorul — Trustul de construcții 
industriale Cluj — este obligat să a- 
provizioneze din timp antreprizele si 
unitățile din subordine cu materiale
le necesare desfășurării activității de 
construcții-montaj. în cazul in speță, 
răspunderea este pasată in 
tificărilor, fără .a se pune 
tate in balanța calculelor 
și pierderile ce apar prin 
sau nepunerea în funcțiune a obiec
tivului în cauză. Tergiversarea pu
nerii integrale în funcțiune a halei 
mecanice de montaj general a combi
natului clujean provoacă daune nu 
numai unității în cauză. Iată de ce 
considerăm că Jocul explicațiilor tre
buie să-1 ia o decizie realistă, meni
tă să creeze condiții pentru finalizarea 
urgentă a lucrărilor la această capa
citate. O asemenea atitudine este în
tărită și de faptul că, la ora actuală, 
din procurarea prin cooperare a se
mifabricatelor si din menținerea u- 
nor tehnologii învechite si ocolitoare 
de execuție, unitatea înregistrează 
pierderi cifrate la multe milioane de 
lei anual. Pentru a nu mai vorbi de 
importantele fonduri valutare consu
mate cu procurarea dm import a u- 
nor produse pe care combinatul ar fi 
putut de mult să le realizeze.

în al doilea rind, aducem în dis
cuție răspunderea cu care unii furni
zori de utilaje înțeleg să-și facă da-

ziarul nostru a 
deosebite pri-

a 
cu efecte pozitive 
unei inalte eficien-

insă cind cerințele

departe de 
capacitatea 

fost

a putea 
integrală, 

construită, 
prezent 228

sfera jus- 
cu lucidi- 
cistigurile 

punerea

toria, datorie înscrisă in 
conomice ferme. Despre _ 
ba ? In hala de mecanică și montaj 
general sînt instalate la ora actuală 
mașini-unelte de mare tehnicitate, 
care ar trebui să funcționeze din 
plin, dar care continuă să stea... in 
amorțeală. Aceeași întrebare : care 
este cauza ? Și același răspuns, sur
prinzător de detașat din partea be
neficiarului : 
lor de utilaje 
industriale de 
reșți. care au 
uleiul absolut

într-o activitate de investiții 
pot exista acțiuni și operațiuni mai 
importante sau mai puțin impor
tante pe filiera pregătirii și livrării 
utilajelor destinate noului obiectiv; 
fiecare moment al acestui lung flux 
are rolul său bine precizat. Iată de 
ce ni- se pare de-a dreptul bizar că 
furnizorul, după ce a verificat buna 
funcționare a mașinilor, a extras 
uleiul, ca și faptul că beneficiarul a 
acceptat cu seninătate această încăl
care a normelor stabilite, deși știa 
prea bine că nu va putea prea lesne 
să completeze uleiul nelivrat de 
furnizor. Iar aceasta deoarece, pen
tru a prelua cele 60 tone de ulei 
necesare la primul plin al utilajelor 
în cauză, ar trebui — potrivit re
glementărilor in vigoare — să pre
dea... uleiul uzat.

Să ne oprim, in al treilea rind, 
asupra modului in care proiectantul 
general al halei — Centrul de ingi
nerie tehnologică și proiectare pen
tru industria de utilaj greu Bucu
rești — a inteles să-si facă datoria. 
De prisos să mai aducem argumente 
privind atribuțiile, dar și răspunde
rile legale, cu totul deosebite, ale 
proiectantului in realizarea la timp și 
mai ales in condiții de calitate a 
unui obiectiv de investiții. Cit ar fi 
de infailibil un proiect — cel puțin 
din punctul de vedere al... proiec
tantului — aceasta isi verifică va
lențele cu adevărat numai in prac
tică, la fata locului, pe șantier. Iată 
însă că. in cazul analizat, unele din
tre soluțiile impuse sint cu totul 
inadecvate condițiilor concrete ale 
obiectivului. Pentru o serie de ma
șini-unelte de mare precizie, cu co
mandă numerică, este necesar să se 
asigure o temperatură de cel puțin 
18° C, In absența căreia acestea nici 
măcar nu pornesc. Or, în hala enor
mă, aceste condiții nu pot fi asigu
rate luni in șir pe timpul iernii. Iată 
de ce supunem atenției o propunere a 
beneficiarului : proiectantul să ia în 
discuție soluția de a se construi un 
spațiu inchis in aceeași hală, in care 
să fie 
cauză. Orice intîrziere a găsirii unei 
soluții 
gube.

în sfirșit, aducem în discuție mo
dul in care însuși beneficiarul — 
Combinatul de ■ utilaj greu din 
Cluj-Napoca — înțelege să-și facă 
datoria, să acționeze pentru accele
rarea lucrărilor si intrarea in func
țiune a 
cări ar 
plaseze 
versării 
absolvit 
datorirca sa de a căuta stăruitor so
luții viabile. Pentru că nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că intre-

con tracta e- 
ce este vor-

vina este a furnizori- 
din cadrul Centralei 
mașini-unelte Bucu- 
Jlvrat mașinile fără 
necesar funcționării.

nu

amplasate mașinile-unelte in

viabile nu produce decit pa-

investițiilor. Oricite justifi- 
aduce, oricit ar încerca să 
în altă parte cauzele tergi- 
unor lucrări, el nu poate fi 
de răspunderea sa, de în-

Importante rezerve de creștere a producției și eficienței
puse în valoare prin

MODERNIZAREA PROCESELOR DE FABRICAȚIE
Dezbatere la Combinatul

Industria chimică românească a fost creată, practic, 
in anii socialismului și. îndeosebi, după Congresul al 
IX-Iea al partidului, in această privință, datele sta
tistice sint edificatoare : un raport dc 1 200 : 1 între 
valoarea producției in această ramură în 1987 și, res
pectiv, in 1945 este cit se poate de concludent, lip
sind aproape de sens orice comparații. Dar imaginea 
valorii in sine a producției chimice în țara noastră 
in perioada în care ne aflăm trebuie întregită de 
gama largă de produse pe care o oferă pentru satis
facerea celor mai felurite necesități ale economiei, 
intre care și cele ale exportului, de gradul tot mai 
înalt de valorificare a materiilor prime și resurselor 
energetice pe care le utilizează, ■ precum și a muncii 
pe care o incorporează.

Și. fapt deosebit de important, mai ales în ultimii 
10—15 ani, sub coordonarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, cercetarea chimică 
românească a pus la punct o serie de tehnologii ori
ginale menite să diversifice amplu producția și să 
elimine importul, tehnologii care au stat la baza 
dezvoltării cu forțe proprii a industriei chimice, 
Bunăoară, Combinatul chimic din Rimnicu Vilcea, 
intrat in funcțiune cu peste două decenii in urmă, s-a 
construit inițial pe baza unor licențe din import. In 
etapa a doua de dezvoltare, alături de licențe au fost 
utilizate și rezultatele unor cercetări autohtone, pen
tru ca in etapa a IlI-a să se apeleze numai la cerce
tarea românească. Astfel, in perioada 1980—1987 in

chimic Rimnicu Vilcea (I)
acest combinat au fost aplicate 44 de tehnologii 
elaborate sub coordonarea Institutului Central de Chi
mie, între efectele acestora figurind și faptul că fată 
de un singur sortiment de policiorură de vinii fabricat 
în 1970, în prezent se realizează 14 sortimente din 
acest produs, precum și copolimeri de o calitate 
competitivă pe plan mondial.

Proces care. în conformitate cu prevederile Con
gresului al XIII-lea al partidului, se va accelera în 
actualul cincinal, programul de dezvoltare, ce are la 
bază numai tehnologii elaborate in cadrul Institutului 
Central de Chimie, vizind asigurarea unui spor de 
productie-marlă de 3 miliarde lei. Definitoriu insă 
pentru acest cincinal este faptul că, asemenea întregii 
economii, și la Combinatul chimic din Rimnicu Vilcea 
dezvoltarea activității se realizează impreună și am 
spune chiar în scopul modernizării ample a produc
ției. în această privință sarcinile sint deosebit de 
complexe, impunind o reevaluare a întregii concepții 
tehnice și tehnologice a combinatului, iar aplicarea 
lor în practică ridică o serie de probleme care trebuie 
soluționate și bine, și in timp foarte scurt.

în legătură cu cerințele modernizării in această 
unitate reprezentativă a industriei chimice românești, 
cu soluțiile cele mai potrivite care trebuie adoptate 
în această privință, ziarul „Scinteia" a organizat o 
dezbatere la care au participat specialiști cu o bogată 
experiență, cu recunoscută competență din cadrul 
Combinatului chimic Rimnicu Vilcea.

. 1 
avantajele deosebite ale actualei or
ganizări a cercetării chimice româ
nești, și anume existența unor cen
tre de cercetare pe marile platforme 
industriale. Bunăoară, centrul nos
tru a fost înființat cu 14 ani in urmă, 
preluind specialiști care au lucrat 
anterior la cercetarea uzinală. Spe
cialiștii noștri își desfășoară practic 
activitatea in combinat, la instalații 
și in laboratoare, cunoscind foarte 
exact problemele tehnice și tehnolo
gice care se ridică. Avem și o anu
mită experiență în privința organiză
rii activității de cercetare, în sensul 
că lntr-un anumit moment ne con
centrăm forțele spre rezolvarea com
plexă și completă a problemelor pe 
care le pune o anumită instalație 
sau tehnologie. Este așa-numita cer
cetare totală, in cadrul căreia se 
analizează calitatea și diversificarea 
producției, capacitatea și capabilita- 
tea instalațiilor, posibilitățile de. va
lorificare a subproduselor, de redu
cere a costurilor de fabricație, de 
eliminare a importului — de 
materii prime sau catalizatori, 
siv prin realizarea acestora 
microproducție, de protecție a 
cii și evitare a poluării mediului. 
Această experiență organizatorică, 
relevată cu prilejul modernizării in
stalațiilor de la policlorura de vinii, 
este extinsă in prezent in întregul 
combinat.

piese, 
inclu- 

prin 
mun-

Colaborare strînsă 
intre cercetare, proiectare 

și producție !

O strategie riguroasa 
a perfecționărilor tehnologice

măsurilor care 
pe un plan

Redacția : Care a fost strategia 
modernizării adoptată in acest com
binat si care sint primele rezultate 
ale aplicării programului stabilit in 

- această privință ?
Ing. Nicolae Chiroiu : Datorită 

unor condiții obiective, generate de 
trecerea cu forțe proprii românești la 
etapa a IlI-a de dezvoltare a com
binatului, problemele modernizării 
instalațiilor și tehnologiilor ne-au 
preocupat de mai multă vreme. Ast
fel incit, în 1986, cind s-a declanșat 
pe plan national acțiunea de moder
nizare, cunoșteam „punctele nevral
gice" ale activității din combinat, 
aveam o imagine destul de bine

conturată asupra 
se impun. Ridicînd 
superior experiența acumulată an
terior.
a acțiunii 
binat au 
mixte, ce 
producție, 
cercetare, 
fiecare tehnologie, stabilind progra
me concrete de perfecționare pentru 
fiecare in parte. Trebuie să remarc în 
mod deosebit sprijinul direct primit 
din partea Institutului Central de 
Chimie, ai cărui specialiști au lucrat 
cot la cot cu noi pentru a moderniza 
fabricația produșilor intermediari 
pentru pesticide la care procedeul 
discontinuu a fost înlocuit cu un pro
cedeu continuu. Efectele au fost 
de-a dreptul spectaculoase : produc-

pentru organizarea unitară 
de modernizare In com- 

fost constituite colective 
au cuprins specialiști din 
proiectare tehnologică și 
care au analizat riguros

ția a crescut cu 400 tone, cheltuielile 
s-au redus cu 600 milioane lei, s-a 
îmbunătățit radical calitatea produ
sului — care poate fi utilizat acum 
și in scopuri farmaceutice — și s-au 
rezolvat satisfăcător problemele de 
poluare a mediului. Și asemenea 
exemple pozitive pot fi enumerate 
și în legătură cu modernizarea in
stalațiilor de alchilenamine, oxoal- 
cooli, electroliză. După cum se ob
servă, specific modernizării in cadrul 
co.nbinatului este că, de la bun în
ceput, în paralel cu măsuri mai sim
ple, am abordat frontal problemele 
perfecționării tehnologiilor și insta
lațiilor. Sarcinile sint mari, timpul 
este scurt și trebuie să-l folosim cu 
eficiență maximă.

Dr. ing. Ștefan Curcăneanu : In 
acest context aș dori să subliniez

Red. : S-a desprins din cele pre
zentate cit de importantă este nu 
numai competenta cercetării, ci și 
capacitatea sa de a se adapta rapid 
la cerințele modernizării producției 
Si a colabora strîns cu specialiștii 
din producție. Pentru înfăptuirea cit 
mai bună a programelor de 
zare aceasta 
necesară...

Ing. Marin 
și suficientă ! 
dernizării să 
pede este nevoie ca toți factorii im
plicați în această acțiune să răspun
dă cu operativitate și profesionalism 
Ia rezolvarea tuturor problemelor 
care se ridică. In această privință 
se mai întimpină dificultăți. Astfel, 
dacă cercetarea este maleabilă, se 
pliază repede pe necesități, nu ace
lași lucru se poate spune despre pro
iectare, care trebuie să imagineze in-

pare a fi o
moderni- 

condiție

...Dar nuRămneanțu :
Pentru ca roadele mo- 
fie culese cit mai re-

stalațiile sau modificările de insta
lații menite să valorifice tehnologi
ile noi sau modernizate elaborate. 
De regulă, pentru a accepta execuția 
unui proiect, un institut de specia
litate trebuie să aibă prinsă această 
lucrare in planul său de activitate, 
care, cum se știe, se elaborează cu 
un timp înainte de Începerea peri
oadei de plan. Mai ales în actuala 
etapă, in care cerințele modernizării 
se pun du aceeași acuitate în toate 
unitățile economice, este foarte greu 
ca pentru o temă de cercetare fina
lizată pe parcursul unui an să se 
găsească o rezervă de capacitate de 
proiectare într-un institut care are 
planul bine garnisit cu lucrări an
gajate din timp. Practic, durează cel 
puțin un an pină cind începe pro
iectarea tehnologică.

Red. : Care ar fi soluția ?
Ing. Marin Rămneanțu : O soluție 

ar fi ca fiecare institut de proiec
tare să-și rezerve o parte din capa
citate pentru unele luorări urgente.

Ing. Alexandru Crișan : Iar altă 
soluție, inspirată după 
ganizării cercetării, ar 
centrului de greutate al 
vități, prin dezvoltarea capacităților 
de proiectare tehnologică la nivelul 
centralei industriale. în acest fel 
s-ar elimina și un alt neajuns legat 
de specializarea și asigurarea conti
nuității in preocupări a proiectantu
lui. Să fiu mai explicit : din punct 
de vedere tehnic am colaborat foarte 
bine cu o serie de specialiști de la 
Institutul de inginerie tehnologică și 
proiectare pentru industria chimică. 
Numai că, o dată ce termină proiec
tele pentru noi. specialiștii respectivi 
sînt trecuți să elaboreze alte pro
iecte, adesea intr-un domeniu total 
diferit, pe care trebuie să-1 cunoas
că bine pentru a da soluții cores
punzătoare. Cu alte cuvinte, în pro
iectare specialistul ajunge să fie 
universal. în mod firesc, el pierde 
contactul cu realitățile din funcțio
narea unei Instalații pe care a pro
iectat-o cindva. Așa îneît, nu o dată 
sîntem puși în situația de a discuta 
o avizare sau un proiect de moder
nizare cu alți specialiști din proiec
tare decît cei care au conceput in
stalațiile.

Aș merge mai departe cu o pro
punere. pornită dintr-o experiență 
conturată in cadrul combinatului, și 
anume ca problemele mai dificile ale 
modernizării să fie abordate de către 
colective mixte care să cuprindă de 
la bun început alături de specialiști 
din producție și cercetare și repre
zentanți ai institutelor 'de proiectare.

modelul or- 
fi mutarea 
acestei acti-

Din aceasta ar rezulta cîteva avan
taje incontestabile : experimentările 
de laborator ar dura mai puțin, eta
pele se pot interfera, anumite faze 
de proiectare pot fi demarate pe mă
sura avansării cercetărilor și, încă 
înainte de finalizarea acestor activi
tăți, proiectantul ar fi in măsură să 
întocmească un studiu pe baza căruia 
să se testeze piața și să se stabilească 
principalele utilaje și materiale, care 
pot fi comandate și asigurate în timp 
util.

Red. : Cum răspund producătorii 
de materiale cerințelor modernizării 
instalațiilor combinatului ?

Dr. ing. Ștefan Curcăneanu: După 
mai bine de două decenii de la in
trarea în funcțiune, combinatul are o' 
serie de utilaje și tehnologii înve
chite, care, firesc, trebuie moderni
zate. De exemplu, instalațiile de elec
troliză cu mercur și cu 
mă sint mari 
energie, dar pun si alte probleme 
de ordin tehnic și ecologic. Am 
început de pe acum să le mo
dernizăm înlocuind anozii de grafit 
cu anozi de titan, dar, pentru a ajun
ge la nivel mondial, trebuie să tre
cem la tehnologia de electroliză cu 
membrane schimbătoare de ioni. 
Aceasta impune in mod firesc asi
milarea în țară a acestor membrane. 
De asemenea, se pune problema rea
lizării în, țară a unui oțel special 
cu mare rezistență la coroziune pen
tru instalațiile de evaporare a leșiei 
caustice. Dacă metalurgia și-ar asu
ma hotărît această sarcină am fi în 
măsură să asigurăm importante eco
nomii energetice.

Ing. Aron Cosma : în aceeași or
dine de idei, ar fi necesar ca o uni
tate colaboratoare. Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Pitești, 
să se doteze cu un calandru de o lă
țime mai mare — ce poate fi con
struit în țară — pentru a fa
brica covoare anticorozive de dimen
siuni corespunzătoare. în 
însă problemele de protecții 
corozive pentru instalațiile de 
troliză a clorurii de sodiu nu 
încă rezolvate satisfăcător.

Ne oprim aici cu relatarea dezba
terii, urmind ca intr-un articol viitor 
să abordăm alte aspecte din dome
niul modernizării producției la Com
binatul chimic din Rimnicu Vilcea.

diafrag-
consumatoare de

general 
anti- 
elec- 
sînt

Corneliu CARLAN 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii

prinderea clujeană răspunde direct 
de crearea tuturor condițiilor pentru 
buna desfășurare a activității produc
tive, pentru încadrarea in 
planificat al costurilor, 
gospodărirea judicioasă a 
selor materiale și utilizarea, 
plină a capacităților de 
tie intrate in funcțiune. ! 
insă că a căuta justificări, 
răspunderea mereu în altă 
pentru nerealizarea unor sarcini pro
prii este mult mai la indenting unor 
specialiști decît atitudinea angaianlă 
și acțiunea responsabilă pentru 
curmarea întregului lanț de neajun
suri legate de punerea în funcțiune 
a investițiilor.

La Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca problemele investițiilor 
nu sint legate numai de hala meca
nică și de montaj general, asupra 
cărora am insistat pină acum. Alte 
trei obiective — fabrica de oxigen, 
turnătoria de otel și laminorul de 
inele — înregistrează mari intirzieri 
față de grafice. Dintre acestea, ne 
vom opri pe scurt asupra fabricii de 
oxigen pentru a arăta cit este de 
important să prevaleze spiritul rea
list si analiza economică aprofunda
tă în căutarea unor soluții avanta
joase. eficiente.

Intrarea in funcțiune a fabricii de 
oxigen va conduce la asigurarea în
tregului necesar pentru producția În
treprinderii. va permite creșterea 
productivității muncii și reducerea 
duratei de elaborare a șarjelor, scă
derea consumurilor de energie elec
trică și de minereu de fier. Un calcul 
efectuat in unitate arată că absenta 
oxigenului a determinat, numai in 
anul 1987, un consum suplimentar d< 
minereu de fier in valoare de peste 
3 milioane lei. Fabrica este, practic, 
în întregime construită. Mai lipsesc 
unele mici repere — in valoare de 
numai citeva zeci de mii de lei — 
care nu au fost asimilate in tară, dar 
nici nu au fost cuprinse in lisele de 
import ne acest an. Așa incit inves
tiția nu va fi pusă în funcțiune, cu 
consecințele economice negative de 
rigoare.

Acum este necesară o analiză exi
gentă, la care să participe toate uni
tățile implicate și care să ducă La o 
singură concluzie : problemele pot si 
trebuie să fie soluționate. Pentru a- 
ceasta trebuie schimbată in primul 
rind optica fată de răspunderea ce le 
revine tuturor factorilor de decizie 
angajați in realizarea acestor inves
tiții. Este timpul ca. în legătură cu 
obiectivele aflate in curs de realizare 
la C.U.G. Cluj-Napoca. să se treacă 
Ia acțiune, prevalind calculul econo
mic realist, determinarea obiectivă a 
rezultatelor si a eficientei economice 
urmărite.

nivelul 
pentru 
resur- 

de- 
produc- 
Se pare 
a plasa 

i parte

Eugen RADULESCU

BRAȘOV : Noi capacități 
de producție

Răspunzind necesităților econo
miei naționale, pe noua platfor
mă a întreprinderii mecanice nr. 1 
din Brașov au fost date in ex
ploatare două noi capacități de 
producție. în cele două hale se 
vor produce centuri de siguranță 
cu un grad de securitate sporit, 
pentru toate tipurile de autoturis
me românești și, respectiv, scaune 
pentru autovehicule și tractoare. 
Producția realizată in noile ca
pacități se caracterizează printr-un 
înalt nivel de eficientă economică, 
fondurile investite puțind fi recu
perate intr-un timp foarte 
(Nicolae Mocanu)

GALAȚI : Producție 
suplimentară

Colectivele de oameni ai 
din industria județului Galați ra
portează realizarea peste plan, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent. a unor importante cantități 
de produse. Astfel, s-au produs 
suplimentar 76 700 tone fontă, pes
te 76 400 tone oțel (din care 12 500 
tone oțel aliat si aliat 
circa 55 700 tone

scurt.

fizică

muncii

superior), 
laminate fi

nite pline (din care peste 34 500 
tone table si benzi groase și mij
locii). 2 000 tone table și benzi zin
cate. însemnate cantități de table 
și benzi din oțel inox, profile, 
prefabricate din beton, țesături și 
alte produse. (Dan Plăeșu)

TIMIȘ : Contractele 
la export 

exemplar onorate
Toate unitățile economice cu 

activitate de export din județul 
Timiș și-au realizat integral con
tractele cu termene scadente în 
perioada care a trecut de la începu
tul anului, livrind suplimentar, la 
solicitările unor parteneri de peste 
hotare, produse în valoare de 60 
milioane lei. Aceșt succes este ur
marea firească a acțiunilor între
prinse de organizațiile de partid și 
consiliile oamenilor muncii pentru 
transpunerea în Viață a sarcinilor 
stabilite de secretarul general al 
partidului privind ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produse
lor, organizarea de secții, ateliere și 
formații specializate in producția 
pentru export, adaptarea operativă 
a fabricației la cerințele piețelor 
externe, intărirea asistenței tehni
ce, a ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă. In prezent, in 
toate aceste unități se acționează 
cu răspundere sporită pentru apli
carea cu fermitate a măsurilor din 
programele de organizare și mo
dernizare a proceselor de produc
ție. de promovare a progresului 
tehnic, pentru a se asigura reali
zarea exemplară a producției de 
export. (Cezar Ioana)
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S-a incheiaî vizita oficială ie prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarăsaElena Ceaussscu, in Renubîica islamică Maiiritania

Domnului NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Am primit mesajul de felicitare și urări pe care ați avut marea amabili

tate de a mi-1 adresa în urma realegerii mele ca președinte al Republicii 
Senegal. Mesajul rri-a impresionat mult și vă mulțumesc din toată inima.

Folosesc această ocazie pentru a vă reafirma, ca și in trecut, că voi ac
ționa fără întrerupere pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie 
și eooperare care există atît de fericit intre cele două țări ale noastre.

Primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerațluni.

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

general-europeană de Ia Viena pen
tru securitate șl cooperare se vor 
realiza acorduri care să ducă la îm- 

‘ bunătățirea relațiilor șl colaborării 
intre toate țările europene, Ia mă-

* . suri concrete de încredere și dezar- 
_ mare. Totodată, s-a exprimat incre- 
‘ derea în transformarea Balcanilor 
, intr-o zonă a păcii și colaborării.

Analizind situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Comitetului Mi- 

; litar de Salvare Națională, șeful sta
tului Republica Islamică Mauritania.

• au evidențiat realizările obținute de 
popoarele africane in lupta lor pen
tru libertate și independență na-

j; tională, pentru dezvoltarea econo- 
... mică si socială, pentru lărgirea 

cooperării dintre ele • și întărirea 
unității lor de acțiune politică pe 
plan african și mondial.

Conducătorii celor două state au 
subliniat rolul pozitiv pe care îl are 
Organizația Unității Africane în intă- 
rirea conlucrării dintre statele stri
care. precum și contribuția acestei 
organizații la solutionarea probleme
lor cu care se confruntă continentul.

Reafirmind sprijinul față de lupta 
popoarelor din Africa australă, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Islami
ce Mauritania au condamnat cu fer
mitate acțiunile agresive ale Africii 
de Sud împotriva statelor din prima 

" ■ linie din această zonă, precum și po
litica rasistă de apartheid si mâsuri- 

: le represive ale autorităților de la 
Pretoria împotriva populației majori- 

, tare din țară si. in mod deosebit. 
... interdicția recentă a mișcărilor rie- 

mocratice antiapartheid. Conducăto
rii celor două state au convenit să 
continue să acționeze, alături de 

' ’ celelalte state, pentru abolirea politi
cii de apartheid, pentru dreptul 
ponorului sud-african la libertate si 
demnitate.

Președinții României si Mauritaniei 
au reafirmat, solidaritatea șl sprijinul 
țărilor lor fată de lupta dreaptă a 
poporului namibian. sub conducerea
S.W.A.P.O.. unicul său reprezentant 
legitim, pentru independenta na
țională și au convenit să continue 
eforturile lor ne plan international 
pentru accesul rapid la independentă 
al Namibiei, pe baza aplicării neîn- 
tirziate a Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Președinții celor două state au ex

dintre România și Mauritania
pe calea

Caracterul deosebit de rodnic al 
noului itinerar de pace, înțelegere și 
colaborare pe care secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușeșcu, 
l-a întreprins pe continentul african 
este elocvent ilustrat și de rezulta
tele vizitei oficiale de prietenie in 

i Republica Islamică Mauritania, la 
invitația președintelui Comitetului 

i| Militar de Salvare Națională, șef al 
, statului, colonel Maaouya Ould Sid’ 

Ahmed Taya.
li Dînd expresie dorințe! comune a 

popoarelor român și mauritanian de 
a se cunoaște mai bine și de a co
labora mai strîns. convorbirile dintre 

■' cei doi conducători, purtate într-o 
8 ambianță de stimă și Înțelegere re

ciprocă. s-au încheiat cu înțelegeri 
I care, fără îndoială, vor imprima un 

,! nou impuls conlucrării dintre Româ
nia șl Mauritania atît pe planul rela
țiilor bilaterale, cit și in sfera vieții 
internaționale. Aceste rezultate fruc- 

' tuoase sint reflectate pe larg în 
Comunicatul comun, semnat la în- 

■j cheierea dialogului la nivel înalt, 
fiind salutate cu satisfacție de opinia 
publică din România, ca nou și edifi- 

ji câtor exemplu al consecvenței cu 
care partidul și statul nostru acțio
nează pentru întărirea continuă a 
legăturilor cu tinerele state din 
Africa, cu toate țările care au pășit 

f pe calea dezvoltării libere, indepen
dente.

Deși România și Mauritania sînt 
. situate pe continente diferite, la dis- 

ij tanță mare una de alta, raporturile 
dintre cele două țări au cunoscut o 
evoluție ascendentă. Animată de 

(sentimente de solidaritate cu noile 
state independente. România a recu
noscut de la început tinăra republică 
africană, stabilind eu aceasta relații 
de conlucrare prietenească. O impor- 

• tantă contribuție la realizarea unui 
curs pozitiv al relațiilor româno- 

I mauritaniene au adus întîlnirile Ia 
", nivel înalt de la București și 

Nouakchott. Grație acordurilor și în
țelegerilor convenite cu aceste pri
lejuri, au fost inițiate o serie de 
acțiuni de cooperare, incluzind rea
lizarea unor obiective economice, la 
loc de frunte situindu-se complexul 

■ de la Nouadhibou, căruia îi revine 
un rol esențial in valorificarea prin
cipalei bogății a subsolului — mi
nereul de fier. România și Maurita
nia conlucrează, de asemenea, in 
mod activ pe plan internațional, în 
lupta pentru lichidarea subdezvoltă
rii și făurirea unei noi ordini eco
nomice mondiale, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie.

Beneficiind de asemenea auspicii, 
înalții soli ai poporului român au 

.; fost întimpinați cu cele mai calde 
1 sentimente de stimă și prețuire. Zeci 

de mii de locuitori ai capitalei 
mauritaniene l-au salutat cu entu
ziasm pe traseul de la aeroport pinâ 
la reședință, făcînd — așa cum arăta 
ziarul național „Chaab“ — „o pri- 

, mire pe măsura ilustrului oaspete", 
dind expresie considerației lor deo
sebite față de președintele 
Nicolae Ceaușeșcu, strălucit om po
litic. promotor neobosit al ideilor de 
pace. înțelegere și colaborare inter
națională. De fapt, aceeași ambianță 
călduroasă a caracterizat., în conti
nuare. toate celelalte momente ale 
vizitei.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU 
a ținut să sublinieze că noua vi
zită constituie o expresie a bunelor 
relații dintre România și Mauritania, 

primat via preocupare față de si
tuația actuală din teritoriile arabe 
ocupate de Israel șt au apreciat că 
pentru realizarea unei păci juste și 
durabile in Orientul Mijlociu este 
necesar ca Israelul să se retragă din 
teritoriile arabe ocupate si să fie 
recunoscute drepturile naționale ale 
ponorului palestinian, inclusiv drep
tul la autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu independent.

Conducătorii celor două state sfe 
pronunță pentru organizarea unei 
conferințe internaționale de pace 
asupra Orientului Mijlociu, sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, cu 
participarea, cu drepturi egale, a 
tuturor părților interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. unicul reprezentant legitim al 
ponorului palestinian, precum și 
membrii permanenti ai Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Islamice Mauritania au exprimat în
grijorarea față de evoluția pericu
loasă a conflictului din Golf și au 
cerut încetarea imediată a ostilități
lor dintre Iran și Irak și soluționa
rea diferendelor dintre ele pe cale 
pașnică, în conformitate cu Rezolu
ția 598 a Consiliului de Securitate 
al O N U.

Conducătorii celor două state s-au 
pronunțat pentru solutionarea tu
turor litigiilor și diferendelor dintre 
state exclusiv prin mijloace pașnice, 
prin negocieri.

Față de înrăutățirea situației 
economice din lume, si indeosebi a 
țărilor in curs de dezvoltare, condu
cătorii celor două state au apreciat 
Că soluționarea problemelor econo
mice internaționale, lichidarea sub
dezvoltării impun edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, mâi 
juste și echitabile.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Islamice Mauritania s-au pronunțat 
pentru organizarea de conferințe in
ternaționale, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite. în vederea regle
mentării globale a problemelor sub
dezvoltării, inclusiv a problemei da
toriilor externe și a dobinzilor exa
gerat de mari.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
președintele Maaouya Ould Sid Ah
med Taya au reafirmat atașamentul 
fată de principiile Organizației Na
țiunilor Unite si au hotărit să inten
sifice colaborarea dintre Republica

unei rodnice
precum și a dorinței comune de a 
conferi. în continuare, uri conținut 
tot mai bdgat acestor raporturi, pe 
baza^principiilor deplinei .egalități, 
avantajului reciproc și neamestecu
lui în treburile interne. Președintele 
MAAOUYA OULI) SID’AHMED 
TAYA, a salutat, la rîhdul său, cu 
bucurie vizita efectuată in Maurita
nia de inalții soli ai poporului român, 
relevind că aceasta marchează un 
moment de o deosebită importanță in 
evoluția raporturilor dintre cele două 
țări, care va contribui la dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și la intensifi
carea conlucrării pe plan interna
țional. Această convergență a punc
telor de vedere a făcut ca noul dia
log la nivel inalt româno-maurița- 
nian să se concretizeze într-o serie 
de înțelegeri și acorduri de mare 
importanță pentru evoluția viitoare a 
relațiilor bilaterale.

Astfel, analizind stadiul relațiilor 
dintro România și Mauritania,
conducătorii celor două țări și-au
exprimat satisfacția în legătură cu
întărirea continuă a raporturilor
româno-mauritaniene și au hotărit 
intensificarea conlucrării reciproc 
avantajoase în diferite domenii de 
activitate. în acest sens. s-a 
decis să se acționeze pentru extin
derea schimburilor comerciale și dez
voltarea cooperării in domeniile in
dustriei. mineritului, agriculturii, 
pescuitului, construcțiilor, transportu
rilor și telecomunicațiilor, precum și 
în alta sectoare de interes comun. 
S-a hotărit, de asemenea, ca sesiu
nea Comisiei guvernamentale mixte 
de cooperare economică să fie con
vocată în cursul anului 1988. 
Pentru a facilita adîncirea conlucră
rii pe plan economic, cu prilejul vi
zitei au fost semnate un Aide-me
moire privind dezvoltarea in conti
nuare a schimburilor comerciale și 
cooperării economice între cele două 
țări și Acordul privind promovarea 
și garantarea reciprocă a investi
țiilor. Concomitent s-a relevat în
semnătatea intensificării legăturilor 
dintre guverne, precum șt organi
zării de consultări periodice între 
ministerele afacerilor externe din 
cele două țări.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
mauritanian a prilejuit, totodată, un 
fructuos schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale lumii 
contemporane. Astfel, conducătorii 
celor două țări și-au exprimat în
grijorarea față de cursul încă pe
riculos al evoluțiilor internaționale, 
pronunțindu-se cu toată fermitatea 
pentru oprirea spiralei înarmărilor si’ 
trecerea la dezarmare. în primul rind 
nucleară. Salutind semnarea acordu
lui sovieto-american privind elimi
narea rachetelor cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune. România șl 
Mauritania subliniază totodată ne
cesitatea intensificării acțiunilor 
pentru oprirea efectivă a cursei înar
mărilor. renunțarea la militarizarea 
Cosmosului. interzicerea armelor 
chimice, reducerea substanțială a ar
melor convenționale. Președintele 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya a 
dat. in această ordine de idei, o înal
tă apreciere inițiativei președintelui 
Nicolae Ceausescu privind reducerea 
de către România în mod unilate
ral cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare.

Un loc important în cadrul dia
logului la nivel înalt de la Nouak
chott l-a ocupat situația din Afri
ca — zonă a lumii care a cunos
cut în ultimele decenii adinei pre- 

Socialistă România si Republica Is
lamică Mauritania ne arena inter
națională. in cadrul O.N.U. si al in
stituțiilor sale specializate, al Gru
pului ..celor 77“ si al mișcării țări
lor nealiniate, in scopul creșterii 
contribuției lor la solutionarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane. pentru promovarea Păcii, 
securității si cooperării internațio
nale.

Conducătorii celor două state au 
apreciat că solutionarea problemelor 
complexe ale lumii contemporane 
necesită participarea activă ta viata 
internațională, eu drepturi depline, 
a tuturor statelor, neutru Promova
rea unei politiei de colaborare, in
dependentă si pace.

Președintele Republicii Socialiste 
România șl președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, șeful 
statului Republica Islamică Maurita
nia. si-au exprimat deplina satisfac
ție pentru noua intîlnire la nivel 
înalt, româno-maufftanianâ, pentru 
convorbirile si înțelegerile la care 
s-a aiuns. încredințați că acestea 
reprezintă o nouă si valoroasă con
tribuție la aprofundarea raporturilor 
de prietenie si colaborare ne multi
ple Planuri dintre cele două țări, in 
interesul st spre binele popoarelor 
român si mauritanian, al cauzei pă
cii. progresului si cooperării inter
naționale.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si tovarășa Elena 
Ceausescu au mulțumit cordial pre
ședintelui Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șeful, statului Re
publica Islamică Mauritania, colonel 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya. pre
cum și poporului mauritanian prie
ten pentru ospitalitatea si primirea 
deosebit de caldă de care s-au bucu
rat in timpul vizitei.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, si tovarășa Elena 
Ceausescu au adresat președintelui 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională. șeful statului Republica Is
lamică Mauritania, colonel Maaouya 
Ould Sid’Ahmed Taya. si doamnei 
Taya invitația de a face o vizită ofi
cială de prietenie in Republica So
cialistă România, Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data vizitei ur- 
mind a fi convenită pe cale diplo
matică,

Nouakchott, 15 martie 1988

dezvoltări* .

faceri politice și sociale. Eviden
țiind progresele obținute de po
poarele continentului in lupta pen
tru libertate și independentă na
țională. pentru lichidarea vestigiilor 
dominației coloniale, cei doi șefi de 
stat și-au exprimat, totodată, con
vingerea că un rol important în în
tărirea conlucrării dintre statele a- 
fricane. în soluționarea problemelor 
cu care se confruntă continentul re
vine Organizației Unității Africane. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit con
tinentul continuă să formeze obiec
tul unor permanente imixtiuni ale 
cercurilor colonialiste și neocolonia- 
liste. viața impunind tot mai preg
nant adevărul că problemele afri
cane trebuie soluționate de po
poarele africane, prin acțiune unită.

Cu o deosebită vigoare a fost con
damnată politica agresivă a regimu
lui de Ia Pretoria, practicile apart
heidului lovind din greu nu numai 
populația majoritară, ci si dovedln- 
du-se un permanent izvor de ten
siune. conflict si război împotri
va tuturor popoarelor din zona. 
România și Mauritania' au condamnat 
cu toată fermitatea politica rasistă 
si represiunile antipopulare din 
R.S.A.. intervențiile armate împotri
va țărilor din ..prima linie”, și-au 
exprimat solidaritatea cu lupta 
dreaptă a poporului namibian șub 
conducerea S.W.A.P.O. și au cerut 
să se treacă fără întârziere la apli
carea rezoluțiilor O.N.U.. cu privire 
la acordarea independenței Nami
biei. In cadrul analizei problemelor 
vieții internaționale. conducătorii 
celor două țări au subliniat cu cla
ritate necesitatea intensificării efor
turilor pentru lichidarea subdezvol
tării si instaurarea unei noi ordini 
economice, care să asigure progre
sul mai rapid al tuturor statelor, și 
în primul rind al celor rămase în 
urmă. în acest scop. România și 
Mauritania s-au pronunțat pentru 
organizarea unei conferințe interna
ționale. în cadrul O.N.U.. la care să 
participe, cu drepturi egale, atit ță
rile în curs de dezvoltare, cit și cele 
dezvoltate, in vederea reglemen
tării globale a problemelor subdez
voltării. inclusiv problema datoriilor 
externe.

Dialogul la nivel înalt a eviden
țiat convergenta punctelor de vede
re si asupra altor probleme inter
naționale importante, cum ar fi ne
cesitatea soluționării trainice, iuste 
și globale a situației din Orientul 
Mijlociu, inclusiv rezolvarea pro
blemei poporului palestinian in con
formitate cu interesele si aspirațiile 
sale legitime. încetarea imediată a 
ostilităților dintre Iran si Irak, par
ticiparea activă. în condiții de de
plină egalitate, a tuturor statelor la 
viata internațională, perfectionarea 
activității O.N.U.

Opinia publică din tara noastră, 
care a urmărit cu viu interes des
fășurarea noului dialog la nivel înalt 
româno-mauritanian, își exprimă 
convingerea că rezultatele rodnice 
ale convorbirilor, înțelegerile con
venite. concluziile puse in evidență 
se constituie intr-un nou si valoros 
aport Ia dezvoltarea conlucrării mul
tilaterale dintre cele două tari si po
poare. in interesul reciproc, ai cau
zei generale a păcii, progresului si 
dezvoltării independente a tuturor 
popoarelor.

Nicolae N. LUPU

TELEfiRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Domnului colonel

MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef al statului Republica Islamică Mauritania
NOUAKCHOTT

La încheierea vizitei în Republica Islamică Mauritania. îmi este deo
sebit de plăcut să vă exprim, și pe această cale. în numele meu și al tova
rășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea 

• de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei in tara dumneavoastră.
Sint încredințat că. in spiritul convorbirilor ce le-am avut in aceste 

zile, precum și al înțelegerilor la care am ajuns împreună, relațiile româno- 
mauritaniene se vor dezvolta și mai puternic, conferind dimensiuni lot mai 
largi cooperării și conlucrării reciproc avantajoase dintre România si Mauri
tania. in interesul și spre binele ambelor noastre popoare, .al cauzei păcii și 
col a boră r i i internaționale.

Cu această convingere, vă adresez, o dată cu salutul npstru de rămas bun. 
cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperi
tate și pace pentru poporul mauritanian prieten.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu prilejul survolării teritoriului țării dumneavoastră, îmi este deosebit 

de plăcut să vă adresez un salut cordial, precum șl cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare .pentru poporul aigerian 
prieten.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre țările noastre se vqr dezvolta tot mai mult în interesul am
belor popoare, al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT
Survolînd teritoriul Regatului Maroc, am deosebita plăcere de a vă adresa 

cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prospe
ritate pentru poporul marocan prieten.

Foloseșc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare româno-marocane vor cunoaște o dezvoltare continuă în 
interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a înțelegerii, coope
rării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale JUAN CARLOS
Regele Spaniei

MADRID
Am deosebita plăcere să adresez Maiestății Voastre, cu prilejul survolării 

teritoriului Spaniei, urările mele cele mai sincere de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și pace poporului spaniol prieten.

Exprim convingerea că relațiile dintre România și Spania se vor dezvolta 
continuu in viitor, in interesul celor două popoare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Tovarășului LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

Tovarășului BOȘKO KRUNICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
BELGRAD 

îmi este deosebit de plăcut ca, în momentul survolării teritoriului tării 
dumneavoastră, să vă adresez un cordial salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pen
tru popoarele Iugoslaviei vecine și prietene.

Folosesc acest prilej pentru a exprima, încă o dată, convingerea că tra
diționalele relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă iugoslavia se 
vor dezvolta continuu, in spiritul și pe baza înțelegerilor convenite împreună, 
in interesul și spre binele popoarelor și țârilor noastre, al cauzei generale 
a socialismului, înțelegerii și păcii in Balcani, in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ASTA-SEARA LA GLASGOW

Steaua are șanse să-și continue drumul 
in „Cupa campionilor europeni"

De la început trebuie să consem
năm interesul enorm constatat aici 
la Glasgow pentru returul partidei 
din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” dintre cam
pioana Scoției, Rangers, și cam
pioana României și a Europei 
(in 1988). Steaua. După ce amatorii 
de fotbal din întreaga Anglie au 
aflat cum s-a desfășurat primul joc 
de la București (ciștigat de Steaua 
cu 2—0), era de așteptat ca jo
cul retur să stârnească o asemenea 
atracție din partea publicului. La 
această oră s-au vindut absolut toate 
biletele pentru cele 75 mii de locuri 
cite are stadionul „Ibrox Parc”, ce
rerea fiind, după cum ne informea
ză organizatorii, de peste 200 mii de 
bilete.

Steaua a sosit cu un avion special 
luni după-amiază la Glasgow cu 
efectivul complet, și informația cea 
mai prețioasă este aceea că Ia ora 
partidei vor li apți de joc si cei trei 
componenti ai echipei. Hagi. Lăcă
tuș și Rotariu. accidentați în primul 
joc. După jocul din campionat, cu 
Oțelul Galați, partidă in care Steaua 
a inaugurat competiția internă cu o 
reconfortantă victorie, au urmat vi
neri și sîmbătă antrenamente intense 
în care au evoluat toți jucătorii mi
litari apți de a apărea în formație la 
ora începerii jocului de pe „Ibrox 
Parc”. Ieri, echipa a făcut un nou 
antrenament de acomodare aici, la 
Glasgow.

Fără îndoială Că avantajul deți
nut de Steaua după primul joc de la 
București ii conferă mari șanse de 
calificare, cunoscindu-i valoarea. Dar

★
Iată programul celorlalte meciuri- 

retur din sferturile de finală ale 
competițiilor europene intercluburi 
(in paranteză sint trecute rezulta
tele înregistrate in prima manșă) : 
„Cupa campionilor europeni” : Real 
Madrid — Bayern Miinehen (2—3) ; 
P.S.V. Eindhoven — Girondins Bor
deaux (1—1) : Anderlecht Bruxel
les — Benfica Lisabona (0—2) ; 
„Cupa cupelor” : Olympique Mar-

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

ACTUAL OTTATI! A SIPOOmVÂ

absolut toți jucătorii, conducerea 
tehnică a echipei sint perfect con- 
știenți de valoarea adversarului, de 
armele pe care acesta le va arunca 
in luptă in această partidă decisivă. 
Antrenorul Anghel lordănescu. pre
zent la Glasgow ia jocul de sîmbătă 
al echipei scoțiene din cadrul cam
pionatului. ne declara că echipa nu 
i s-a părut mai bună decit cea care a 
evoluat la București, dar. ea orice 
reprezentantă de frunte a fotbalului 
de școală britanică. Glasgow Rangers 
manifestă pe teren propriu predilec
ție pentru atacuri ofensive pe ambe
le flancuri, cu centrări înalte in ca
reu, unde viguroșii săi jucători (une
ori mult prea viguroși) vor încerca să 
ciștige duelurile aeriene cu apărăto
rii noștri.

Presa scoțiană a continuat, după 
întilnirea de la București, să acorde 
echipei Steaua prima șansă in ca
lificare și nu am dori cu nimic sâ-I 
contrazicem pe aptrenorui-jucător al 
formației Rangers, G. Sounnes, care 
a declarat câ echipa Steaua este, in 
momentul de față, între primele pa
tru echipe ale Europei, menționînd 
că refacerea handicapului de două 
goluri este extrem de dificilă. Să 
socotim această declarație un au
tentic pronostic pentru jocul de 
astăzi ? Este de fapt tot ceea ce aș
teptăm ! Jocul va începe la ora 21.30 
(ora Bucurestiului) și va fi condus 
de o brigadă de arbitri elvețieni, a- 
vind la centru pe cunoscutul inter
național Galler.

Petre CRISTEA
Glasgow, 15 martie

♦
seille — P.S. Rovaniemi (1—0) ; Di
namo Minsk — F.C. Malines (0—1) ; 
Sporting Lisabona — Atalanta Ber
gamo (0—2) ; Ajax Amsterdam — 
Young Boys Berna (1—0) ; „Cupa 
U.E.F.A.” : Vitkovice Ostrava — Es- 
panol Barcelona (0—2); F.C. Bruges— 
Panathinaikos (2—2) ; F.C. Barce
lona — Bayer Leverkusen (0—0) : 
Werder Bremen — Hellas Verona 
(1—0).

Primul-ministru al guvernului, tovarășul Constantin Dăscălescu, 
va face o vizită oficială de prietenie in Cehoslovacia

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru .al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efec
tua, in următoarele zile, o vizită ofi
cială de prietenie in Republica So

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEll'

GHEORGHENI ; Dotări 
social-edilitare

înscris pe harta înnoirilor socia
liste. alături de toate localitățile 
țării, orașul Gheorgheni și-a schim
bat din -temelii înfățișarea în ulti
mii 20 de arii. Puternica’ sa "dez
voltare industrială asigurată prin 
punerea in funcțiune a unor mari 
unități, cum sint întreprinderea 
mecanică, întreprinderea de utila
je și piese de schimb. întreprin
derea de prelucrare a lemnului, 
cea pentru’stofe de mobilă sau fi
latura de in și cinepă. au dus și la 
înnoiri social-edilitare fără pre
cedent. Datorită importantelor 
fonduri alocate de stat, in cei 20 
de ani s-au construit aici peste 
3 300 apartamente, în noile cartiere 
„Bucin”, „Florilor” și „23 August”. 
Totodată, s-a dezvoltat o largă re
țea a prestărilor de servicii și a 
micit industrii, s-au dat in folosin
ță noi spații comerciale cuprinse 
in 165 unități moderne. S-au con
struit o casă de cultură, 7 noi 
creșe și grădinițe, noi săli de cla
să. un patinoar artificial, un com
plex turistic. Mindri de orașul lor, 
locuitorii acționează cu responsabi
litate sporită la buna lut gospodări
re și înfrumusețare. (Nicolae Șan- 
dru).

GALAȚI : Extinderea 
unităților prestatoare 

de servicii
în acest an. Uniunea județeană 

a cooperativelor de producție, .a- 
chiziții și desfacere .a mărfurilor 
va realiza iu. satele, județului Ca
lați un volum de lucrări pentru 
prestări de servicii cu 23 I» sută 
mai mare deeit anul trecut, noile , 
unități adâugindu-se celor 650 e- 
xistente. Sint programate 90 de noi 
ateliere diversificate pe 16 profile, 
îndeosebi în comunele Măstăcani. 
Cuca, Cudalbi, Suceveni. Bălăbă
nești și altele. în Galați se află 
in construcție uu complex de Pro
ducție cu profile de confecții, tri
cotaje, lenjerie si broderie, iar în 
comuna Sendrei se va produce fe
ronerie metalică. (Dan Plăeșu).

ALBA : Valorificarea 
resurselor locale

Un element definitoriu al dez
voltării economico-soeiale a comu
nelor județului il reprezintă extin
derea și diversificarea serviciilor 
in funcție de cerințele populației, 
în prezent, comunele județului dis
pun de o largă rețea de unități 
prestatoare de Servicii, care asigură 
satisfacerea solicitărilor de primă 
necesitate. Lor 11 se vbr adăuga în 
acest an alte 90 de unități ce vor fi 
înființate de către Uniunea jude
țeană a cooperativelor de produc
ție, achiziții, desfacere a -mărfuri

PATINAJ. Proba masculină din 
cadrul concursului international de 
patinaj artistic pentru juniori de la 
Gdansk (Polonia) s-a Încheiat cu 
succesul lui Zsolt Kerekes (Româ
nia). urmat de sovieticul Roman 
Ekimov si de un alt concurent din 
țara noastră. Cornel Gheorghe. In 
proba feminină patinatoarea româ
nă Codruta Moiseanu s-a clasat pe 
locul ■ trei, fiind precedată de Ines 
Klubal (Suedia) și Iulia Sișkina 
(U.R.S.S.). La competiție au parti
cipat sportivi și sportive din 10 
țâri.

LUPTE. La turneul internațional 
de lupte libere „Memorialul Dan 
Kolov”, desfășurat la Iambol 
(Bulgaria), sportivul român Gheor
ghe Rașovan (categ. 48 kg) s-a cla
sat pe locul al 2-lea. iar coechipie
rul său Gheorghe Birou (categ. 52 
kg) a ocupat locul 3. Printre ciști- 
gâtorii la diferitele categorii s-au 
numărat Tonev (Bulgaria), Kin En 
Sik (R.P.D. Coreeană), Mamișev 
(U.R.S.S.).

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 16 martie (ora 20) — 13 mar
tie (ora 20). In țară: Vremea va fi 
schimbătoare. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în prima parte a interva
lului, cînd, local și temporar, vor că
dea precipitații sub formă de ploaie, 
mai ales în regiunile vestice; de nord 
și centrale. In zona montană se vor 
semnala și Japoviță sau ninsoare. Vîn- 
tul va prezenta unele intensificări cu 
viteze pîrjă la 35-^50 kilometri pe oră, 
la început în sud-vestul si estul tării, 
apoi numai în est. în zona de munte, 
viteza vîntului va atinge pînă la 70—80 
kilometri pe oră. Temperaturile mini
me. nocturne, vor fi cuprinse in ge
neral între minus 2 și plus 6 grade, iar 
cele maxime, diurne. între 5 șl 15 gra
de, ușor mai ridicate în sud. Izolat, 
se va semnala ceață. în București: 
Vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în prima 
parte a intervalului, cînd temporar va 
ploua. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări de scurtă dura
tă • pină la 35 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 3 și 6 grade, iar cele maxime în
tre LI și 15 grade.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal 

cialistă Cehoslovacă. Ia invitația to
varășului Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace.

lor și credit. Noile unități de pro
ducție și prestații de servicii sint 
profilate în cea mai mare parte pe 
valorificarea resurselor locale și a 
materialelor refolosibile. Astfel, in 
comunele Teiuș. Ciugud. Săsciori, 
Sugag. Noșlac. Sâliștea și Meteș vor 
lua ființă ateliere de valorificare a 
agregatelor minerale și pietrei de 
construcții. în comunele Giugucț Și 
Stremț se vt>r înființa ateliere de 
prelucrare a resturilor textile, iar 
alte unități au ca profil1 * * * * & * * 9 prelucra
rea șl valorificarea materialelor fe
roase refolosibile. (Ștelan Dinicâ).

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare): Caligula — 18; (sala Atelier): 
Clovnii — 16
• Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român): „Comori 
muzicale44. Cvartetul „Serioso44 — 16
• Opera Română (13 18 37): Povesti
rile lui Hoffmann — 18
& Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Intîlnire la metrou — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) ; Dimineață 
pierdută — 18.
® Teatrul Mic fl4 70 81): Doamna cu 
camelii — 18
O Teatrul Foarte Mic (14 09 03):
Anonimul venețian — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) î
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru): Livada cu vișini — 18 : 
(sala studio): Concurs de împreju
rări — 18.30
© Teatrul Gtulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
seară — 18
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Mi se pare 
că mă-nsor — 18
9 Teatrul ,,Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 15
• Teatrul ..Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria): Bu-AIi — 10; 15; (sala Cos- 
monauților, Li 12 04): Anotimpurile 
mînzului — 13
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Urmașul — 18.30

IAȘI: Materiale recuperate
în județul Iași se desfășoară cu 

bune rezultate'acțiunea de colecta
re a materialelor recuperabile in 
toate Întreprinderile și instituțiile, 
precum și a celor din gospodăriile 
populației. De la începutul anului 
și pînă in prezent au fost colec
tate peste 49 000 tone otel. 4 500 
tone fontă, 100 tone aluminiu. 213 
tone zinc, 128 lone plumb, 700 tone 
hirtie și alte materile. care au 
fost reintroduse in circuitul pro
ductiv. (Manele Corcaci).

SATU MARE : Se dezvoltă 
patrimoniul viticol

în fermele viticole ale județului 
Satu Mare s-a trecut la realizarea 
unui amplu volum de lucrări, vi- 
zind înființarea de noi plantații de 
vie. Se efectuează amenajări de 
teren, nivelări și lucrări antierozio- 
nale. în această primăvară se vor 
înființa noi plantații de vie de 
înaltă productivitate pe 52. hectare. 
Programul de dezvoltare a viticul
turii in județ in actualul cincinal 
prevede înființarea de noi plantații 
pe o suprafață de 863 hectare pe 
veritanții și platoul Dealului Cehă- 
luț, ca și pe terenurile în pantă de 
la Beltiug. Dobra și Hurezu Mare, 
(Octav Grumeza).

CONSTANȚA : Importante 
sporuri la productivitatea 

muncii
în primele două luni din acesț 

an. unitățile economice din jude
țul Constanta au obținut un spor 
la productivitatea muncii de 5.4 la 
sută fată de prevederile de plan; 
in condițiile în care acest indica
tor este superior cu 15,4 la sută 
fată de aceeași perioadă a anului 
trecut. Pe această bază s-a obținut 
o producție industrială suplimen
tară în valoare de 335 milioane lei. 
Cele mai bune rezultate în crește
rea productiviiătii muncii s-au în
registrat la Combinatul petrochi
mic Midla-Năvodari. întreprinde
re» de construcții navale Constan
ta. Combinatul de lianți si azboci
ment. Medgidia si Combinatul de 
îngrășăminte chimice Năvodari. 
(George Mihăescu).

t V
20.00 Telejurnal
20.25 Priorități in economie. In obiec

tiv: Programul de modernizare
20,45 Democrația muncitorească, revo

luționară — concepte și realitate. 
• Rolul hotărîtor îl au oamenii

21.00 Occident '88. Documentar (color)
21,15 Mindria de a fi cetățean al Româ

nie) socialiste. Reportaj-dezbatere 
(color)

21,33 Iubirea noastră, patria română. 
Emisiune muzical-literar-coregra- 
flgă (color)

21,50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului.

teatre



Pentru o reducere substanțială a armelor 
nucleare strategice

DELHI 15 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Suediei. Ingvar Carlsson. 
și-a exprimat speranța că U.R.S.S. 
și S.U.A. vor ajunge pină la mij
locul acestui an la un acord cu pri
vire la reducerea cu 50 la sută a ar
melor lor nucleare strategice. In
tr-un interviu acordat ziarului in
dian ..The Hindu". premierul suedez 
a apreciat că perspectivele realizării 
de progrese în direcția dezarmării 
nucleare sînt în prezent mai bune 
decît în anii trecuți. Tratatul pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie si mai scurtă de acțiune tre
buie să fie urmat de noi măsuri pe 
calea eliminării armelor nucleare, a 
apreciat el. Totodată. I. Carlsson a 
relevat necesitatea ca statele care 
nu dispun de arme nucleare să-și 
manifeste sprijinul pentru acorduri 
ample de dezarmare.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Tntr-o declarație făcută în Comite
tul pentru relații externe al Senatu
lui american, secretarul de stat 
George Shultz s-a pronunțat pentru 
ratificarea Tratatului sovieto-ameri- 
can privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune. El a apreciat că avan
tajele ce decurg din acest tratat vor 
fi și mai mari „dacă în perioada 
următoare va fi elaborat un acord 
privind reducerea armamentelor 
strategice și dacă vor fi obținute 
interzicerea armamentelor chimice la 
scară globală, sub un control adec
vat, și un echilibru al armamentelor 
convenționale în Europa, la cel mai

Pacea poate fi asigurată prin acțiunea popoarelor
Declarația secretarului general al O.N.U-

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Popoarele trebuie să folosească 
toate posibilitățile pentru apărarea 
și consolidarea păcii — a declarat 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar. Intr-o alocuțiune 
rostită la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, el a subliniat că, 
în prezent, țările lumii se află în- 
tr-un dialog deschis, fiind făcuți pași 
pe caiea dezarmării si controlului 
înarmărilor. Secretarul general al 
O.N.U. a reafirmat importanta res

întîlnire la nivel înalt franco-vest-germană
BONN 15 (Agerpres). — Cancela

rul R.F. Germania. Helmut Kohl, si 
președintele Franței, Franțois Mit
terrand, au avut o întrevedere ne
oficială in localitatea vest-germană 
Durbach. Potrivit agenției D.P.A., 
în centrul convorbirilor desfășurate 
cu acest prilej s-au aflat probleme

Intr-un comentariu asupra noii 
intilniri la nivel înalt franco-^vest- 
germane, AGENȚIA FRANCE 
PRESSE scrie : R.F.G. asigură, 
pină in luna iunie, președinția 
C.E.E. și cancelarul Kohl ar dori ca 
în perioada mandatului său proce
sul unificării in cadrul Pieței co
mune să înregistreze progrese deci
sive, „motorul" acestui proces con- 
stituindu-l tocmai raporturile fran- 
co-vest-germane. Pe de altă parte, 
cei doi interlocutori s-au felicitat 
pentru succesul comun obținut la 
recenta întîlnire de la Bruxelles a 
N.A.T.O., cind s-au situat pe po
ziții identice, reușind să convingă 
pe ceilalți membri ai alianței at
lantice să amine pentru mai tîrziu 
modernizarea sistemelor nucleare 
cu rază foarte scurtă de acțiune, 

„Foarfecele prețurilor" amputează eficiența 
eforturilor țărilor in curs de dezvoltare

scăzut nivel“ — relatează agenția
T.A.S.S.

BONN 15 (Agerpres). — Pentru 
ratificarea Tratatului sovieto-ameri- 
can privind eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază medie si mai scur
tă de acțiune si întreprinderea de 
noi pași în direcția dezarmării s-a 
pronunțat vicepreședintele P-C. Ger
man. Ellen Weber, la o reuniune a 
prezidiului partidului desfășurată la 
Diisseldorf. P.C.G. se pronunță în 
favoarea recunoașterii de către 
R.F.G. a politicii de coexistență paș
nică drept principiu fundamental al 
relațiilor între state, a relevat 
E. Weber.

★
Volker Ruehe. vicepreședinte al 

Grupului parlamentar al Uniunii 
Creștin-Democrate/Uniunii Creștin- 
Sociale (de guvernămînt) din R.F. 
Germania, s-a pronunțat pentru re
ducerea la jumătate a forțelor e- 
xistente ale N.A.T.O. și la o scăde
re drastică a artileriei nucleare. El 
a arătat. în cadrul unei conferințe 
de presă, că ar fi necesar să se li
miteze forțele nucleare din Europa 
la ..cel mai redus nivel necesar", atît 
din punct de vedere cantitativ, cit 
și calitativ. Comandamentul militar 
al N.A.T.O. ar trebui să hotărască 
de îndată cite dintre cele 4 000 fo
coase nucleare ale sale ar trebui re
duse — a spus el.

Pe de altă parte. Volker Ruehe s-a 
opus celei de-a treia opțiuni zero, 
care ar trebui să desăvîrsească eli
minarea tuturor rachetelor nucleare 
tactice.

pectării principiilor înscrise în Car
ta Națiunilor Unite, pe baza cărora 
poate fi asigurată pacea in lume. 
El a evidențiat necesitatea regle
mentării cit mai urgente a diferen
delor și focarelor de conflict din di
verse regiuni ale planetei. Pacea și 
dezarmarea, dezvoltarea si apărarea 
drepturilor vitale ale omului, prote
jarea mediului înconjurător sînt 
probleme prioritare ce stau în fața 
întregii umanități, a menționat 
Javier Perez de Cuellar.

privind pregătirea viitoarei reuniuni 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.E.E. (programată pentru luna iu
nie), relațiile Est-Vest, rezultatele 
recentei sesiuni la nivel înalt a 
N.A.T.O. și aspecte ale relațiilor bi
laterale.

care nu intră sub incidența tratatu
lui sovieto-american.

Simbătă, președintele Mitterrand 
urmează să aibă o nouă intilnire, 
de data aceasta cu premierul spa
niol Felipe Gonzalez. Realizind, în 
decursul unei singure săptămini, 
două dialoguri la nivel înalt, pre
ședintele francez are, potrivit pă
rerii observatorilor citați de A.F.P., 
un dublu obiectiv : să demonstre
ze că intenționează să-și exercite 
pină la capăt mandatul de pre
ședinte și să sublinieze importanța 
dosarelor comunitare, în condițiile 
în care se pregătește să facă din 
problemele Pieței comune piatra 
unghiulară a campaniei sale electo
rale, dacă se va hotărî să-și anunțe 
candidatura la viitoarele alegeri 
prezidențiale, hotărire apreciată in 
prezent ca aproape sigură.

acestea cu prețul produselor manu
facturate. Creșterea preocupării țări
lor in curs de dezvoltare in legătură 
cu prețurile la materiile prime este 
determinată de scăderea continuă a 
acestora și implicit de efectele no
cive pe care le are acest fenomen 
asupra economiilor lor.

Prețurile — instrumente 
de perpetuare a vechilor 
dependențe și privilegii
„începind din 1980, scria nu de 

mult revista franceză „Le Monde 
Diplomatique", prețurile materiilor 
prime au scăzut sub 30 la sută. In
diferent de indicatorii aleși, toate 
calculele confirmă o reducere sensi
bilă a puterii de cumpărare a țărilor 
in curs de dezvoltare cu 20 la șută 
între anii 1980—1985. în 1986. scăde
rea a fost de 3,5 la sută, exprimată 
în dolari, de 6.8 la sută in lire ster
line și de 12,5 la sută in drepturi 
de tragere speciale. Aceasta in con
dițiile in care prețurile la produsele 
industrializate sînt in continuă creș
tere". „Orice nouă degradare a pre
țurilor, in special in ce privește pro
dusele agricole — recunoaște revista 
mai sus citată — ar duce la o vin- 
zare mult sub prețul de producție, 
ceea ce ar echivala cu... o subven
ționare a statelor bogate de către 
țările in curs de dezvoltare".

Fapt care se întimplă nu de ieri, 
de azi, ci de vreme îndelungată, 
respectiv încă din indepărtatele tim
puri ale colonialismului. Dar, este 
adevărat, niciodată cu atita forță și 
intr-o asemenea măsură ca în zilele 
noastre. Pentru că prețurile inechi
tabile au constituit mecanismul eco
nomic cel mai virulent prin care 
s-a consolidat relația de tip colonia
list și neocolonialist, și prin care s-a 
operat vastul transfer de bogății din
spre teritoriile dependente spre 
metropole. In zilele noastre, aceleași 
preturi inechitabile sau, dacă se 
poate spune așa, și mai inechitabile 
constituie unele dintre principalele 
instrumente de perpetuare a vechi
lor dependente și privilegii, a poli
ticii de dominație și spoliere practi
cate de marile monopoluri, de capi
talul financiar internațional pe fun
damentul determinat de persistența 

Necesitatea dialogului 
pentru reluarea negocierilor 

cu forțele de opoziție 
din Nicaragua

MANAGUA 15 (Agerpres). — Vi
cepreședintele Republicii Nicaragua. 
Sergio Ramirez, a informat Comisia 
Națională de Reconciliere (C.N.R.) 
despre inițiativa guvernului privind 
reluarea, la 17 martie, a dialogului 
cu forțele de opoziție din tară, 
transmite agenția nicaraguană de 
presă A.N.N. S-a precizat . că pre
ședintele tării. Daniel Ortega Saave
dra, va prezenta un raport privind 
situația internă nicaraguană si per
spectivele de pace in lumina nego
cierilor dintre autorități si forțele 
„contras", programate să șe desfă
șoare în perioada 21—23 martie, la 
Sapoa.

CANADA

Demonsirajie la Toronto pentru 
dreptul elementar la locuință
OTTAWA 15 (Agerpres)..— Sute 

de locuitori fără adăpost din orașul 
canadian Toronto au organizat 6 de
monstrație de protest în fața clădi
rii Ministerului pentru Construcții 
de Locuințe din provincia Ontario. 
Ei au cerut guvernului să adopte 
măsuri urgente pentru lichidarea 
crizei de locuințe, care afectează un 
mare număr de persoane din acest 
oraș. La demonstrație au luat parte 
numeroși reprezentanți ai organiza
țiilor obștești din Toronto.

R. F. G.

Manifestații împotriva 
șomajului

BONN 15 (Agerpres). — în centrul 
orașului Hamburg a avut loc o de
monstrație împotriva scăderii nive
lului de viață și a reducerii numă
rului locurilor de muncă, la care au 
participat membri ai unor partide 
politice diverse și ai sindicatelor — 
informează agenția A.D.N. Vorbitorii 
la mitingul organizat cu acest prilej 
au arătat că șomajul a crescut la un 
nivel record în perioada postbelică, 
în acest oraș fiind înregistrați oficial 
peste 47 000 de oameni fără un loc 
de muncă.

★
Mii de membri ai sindicatelor au 

manifestat în localitățile vest-ger- 
mane Saarbrucken și Niirnberg îm
potriva șomajului și limitării dreptu
rilor democratice și sindicale în 
R.F.G. Acțiunile demonstranților se 
înscriu în ampla mișcare revendica
tivă a oamenilor muncii vest-ger- 
mani, care se desfășoară în întreaga 
țară sub lozinca „Muncă pentru toți 
— dreptate pentru fiecare — să ac
ționăm împreună !“.

Plenara C.C. 
al P.C. Chinez

BEIJING 15 (Agerpres). — La Bei
jing au început marți lucrările ple
narei C.C. al P. C. Chinez — rela
tează agenția China Nouă.

Zhao Ziyang. secretar general al 
C.C. al P.C.C., a prezentat raportul 
de activitate în care relevă acțiunile 
initiate de Biroul Politic al C.C. al 
partidului pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.C1. eforturile depuse pentru a- 
plicarea strategiei de dezvoltare e- 
conomică. pentru continuarea mo
dernizării economice și politice și 
pentru întărirea construcției de 
partid.

Participanților la plenară le-au 
fost prezentate propuneri ale Birou
lui Politic pentru . ocuparea unor 
funcții de conducere în stat.

„specializării" țărilor în curs de 
dezvoltare in producția de materii 
prime și produse cu un grad scăzut 
de prelucrare.

0 tristă moștenire 
a perioadei coloniale

„Specializarea" economică a țărilor 
în curs de dezvoltare in producția 
de materii prime constituie o tristă 
moștenire a perioadei colonialiste. 
Denumiri ca „țări ale cafelei" sau 
„arahidelor" ori „republici ale bana
nelor" sau ale „trestiei de zahăr'* 
etc., etc. nu sint doar simple meta
fore, ci realități ce se constituie in 
probleme actuale cu grave implicații, 
atît asupra prezentului națiunilor 
care le alcătuiesc, cit și asupra 
viitorului acestora. De altfel, statis
tici internaționale evidențiază faptul 
că partea țărilor în curs de dezvol
tare în exportul mondial cu produse 
de bază se menține deosebit de ridi
cată : pentru Africa, materiile prime 
reprezintă încă peste 60 la sută din 
totalul exporturilor, iar pentru Ame
rica Latină — 52 la sută. în cazul 
a 94 de țări în curs de dezvoltare — 
arată aceleași statistici — comerțul 
cu materii prime contribuie cu mai 
mult de 50 Ia sută la încasările din 
vînzările externe, iar pentru 39 din
tre acestea ponderea atinge 90 la 
sută. Este evident, în aceste condiții, 
că prețul produselor de bază, ca și 
raportul în care se află acesta față 
de prețul produselor manufacturate 
(vîndute de statele occidentale in
dustrializate. de marile monopoluri 
transnaționale cu sediul în aceste 
state) — raportul de schimb sau mai 
simplu „foarfecele prețurilor" inter
naționale. a căror evoluție este de 
mare importantă pentru toate statele 
— are o însemnătate vitală pentru 
cele peste 120 de state ale lumii re- 
prezentînd țările în curs de dezvol
tare.

Cînd săracii „contribuie" 
la prosperitatea băgaților
Evoluțiile din ultimii ani, adevă

rata letargie pe care o traversează 
prețurile materiilor prime, corobora
tă cu constanta creștere a prețurilor 
la produsele manufacturate, demon

Resursele umane in procesul de dezvoltare 
a Africii

Rezoluție împotriva „exodului creierelor” 
spre țările dezvoltate

KHARTUM 15 (Agerpres). — La 
încheierea lucrărilor Conferinței mi
nisteriale africane asupra dezvoltă
rii și folosirii resurselor umane a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Africa a fost adoptată o declarație 
în care se afirmă importanța resur
selor umane în procesul de refacere 
Si dezvoltare a economiei pe conti
nentul african. De asemenea.- confe
rința a aprobat o rezoluție cu pri

S. W. A. P. 0. va continua lupta pentru 
independența Namibiei

LUANDA 15 (Agerpres). — Un co
municat al S.W.A.P.O. (Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest), 
dat publicității la Luanda, infor
mează că. in perioada ianuarie — 
februarie. Armata de eliberare a po
porului namibian a scos din luptă 
102 membri ai forțelor de ocupație 
sud-africane si a doborit. totodată, 
două elicoptere aparținînd trupelor

încurajat de atitudinea ambiguă a unor state 

occidentale

Regimul rasist din R. S. A. își intensifică 
acțiunile represive

NAȚIUNILE UNITE 15 ((Ager
pres). — Președintele Comitetului 
special al O.N.U. împotriva aparthei
dului, Joseph Garba (Nigeria), a or
ganizat o conferință de presă, la se
diul din New York al Națiunilor 
Unite. în cadrul căreia a atras aten
ția mijloacelor de informare în masă 
din întreaga lume asupra înrăutățirii 
situației din Africa de Sud, după ce 
Consiliul de Securitate nu a fost în 
măsură — din cauza vetoului unor 
state occidentale — să adopte sanc
țiuni efective împotriva regimului 
de la Pretoria pentru a-1 determina 
să renunțe la represiunile brutale 
împotriva populației africane majori
tare din R.S.A. El a arătat că mili-

Apeluri adresate Iranului și Irakului 
pentru încetarea bombardamentelor asupra orașelor

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a aflat cu. 
consternare despre reluarea „răz
boiului orașelor" între Iran , și Irak
— a declarat un purtător de cu.vint 
al O.N.U. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că secretarul general al 
Națiunilor Unite intenționează să 
se adreseze membrilor Consiliului de 
Securitate în această problemă.

Membrii Consiliului ,de Securitate 
al O.N.U. au avut luni seara o nouă 
rundă de consultări. în legătură cu 
cererea Uniunii Sovietice de a se 
convoca o reuniune de urgentă a 
consiliului pentru examinarea esca
ladării conflictului dintre Iran și 
Irak. într-o declarație făcută presei 
după aceste consultări, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. pe lin
gă O.N.U. a arătat că scopul propu
nerii sovietice de convocare a Con
siliului de Securitate il constituie 
folosirea prerogativelor consiliului 
pentru a se pune capăt asa-numi- 
tului „război al orașelor", de pe 
urma căruia are de suferit îndeosebi 

strează că „foarfecele preturilor", 
prin manevrarea sa (mai subtilă sau 
mai brutală), erodează continuu eco
nomiile țărilor în curs de dezvoltare, 
asigurind un uriaș transfer de re
surse spre statele dezvoltate.

Numai în anul 1985, de exemplu, 
prin scăderea prețurilor la produsele 
de bază, țările în curs de dezvoltare 
au contribuit cu 50 de miliarde de 
dolari la prosperitatea... statelor bo
gate, sumă la care ar trebui adău
gate și cele 39 de miliarde de dolari 
achitate în contul dobînzilor la îm
prumuturile contractate din statele 
capitaliste dezvoltate. Calcule, reali
zate de diferite foruri competente 
internaționale, arată că pierderile 
suferite de țările in curs de dezvol
tare din cauza deteriorării raportu
lui de schimb s-au ridicat la aproape 
100 de miliarde de dolari intre anii 
1981—1985.

Cit s-a mai pierdut în următorii 
ani se poate ușor intrevedea chiar și 
din faptul că numai in 1986 raportul 
de schimb a scăzut cu circa 28 la 
sută. Toate aceste pierderi grevează 
asupra economiilor țărilor lumii a 
treia atît în ceea ce privește proce
sul dezvoltării, diminuindu-le dra
matic investițiile productive, cit și 
sub unghiul eforturilor pe care le 
fac pentru a asigura serviciul .dato
riei externe. Realitatea este că, în 
marea lor majoritate, țările în curs 
de dezvoltare, lipsite de posibilitatea 
de a realiza prin propriul export 
mijloacele financiare necesare aco
peririi serviciului datoriei externe, 
sint nevoite să contracteze noi îm
prumuturi. cu rate inalte ale dobin- 
zilor, numai pentru a plăti datoria 
externă, nerămînind nimic pentru 
investirea în activitatea productivă.

Preocuparea crescîndă a țărilor în 
curs de dezvoltare privind deterio
rarea termenilor de schimb este de
terminată. mai ales, de fenomenele 
și tendințele survenite în ultima 
vreme în viața economică internațio
nală. fenomene și. tendințe negative 
ce le întunecă tot mai mult perspec
tivele. Pentru că. dincolo de cauzele 
de ordin structural — „specializarea" 
în producția de materii prime im
pusă acestor țări încă în perioada 
dominației coloniale — se află și 
altele, cum ar fi : proliferarea tot 
mai accentuată a protecționismului, 

vire la reducerea si eliminarea fe
nomenului de „exod al creierelor" 
de Pe continent. Declarația urmează 
să fie supusă atenției conferinței 
ministeriale a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Africa, de la Niamey 
(Niger). în luna aprilie. înainte de a 
fi prezentată la următoarea sesiune 
a Adunării Generale O.N.U.. infor
mează agenția A.D.N.

regimului minoritar rasist de la 
Pretoria.

Comunicatul reafirmă hotărîrea 
S.W.A.P.O. de a desfășura acțiuni 
militare în Namibia împotriva forțe
lor sud-africane de ocupație pină la 
aplicarea integrală a Rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind accesul la independentă al 
poporului namibian.

tanții împotriva apartheidului din 
R.S.A. au nevoie de sprijinul activ 
al opiniei publice internaționale în 
lupta lor pentru a se pune capăt 
regimului inuman de segregație ra
sială.

BONN 15 (Agerpres). — Guvernul 
R.F.G. a cerut regimului de la Pre
toria să anuleze hotărîrea de inter
zicere a activității unor organizații 
democratice din R.S.A. Intr-un co
municat difuzat la Bonn de secția, de 
presă a Ministerului vest-german de 
Externe se arată că această hotărîre 
a R.S.A. vizează anihilarea luptei 
forțelor progresiste din R.S.A. împo
triva politicii de apartheid.

populația civilă. In afară de aceasta, 
a arătat el. „războiul orașelor" 
creează o situație deosebit de peri
culoasă si obstacole suplimentare 
pentru ambele părți. în efortul de a 
se angaja pe calea căutării unei re
glementări a conflictului — relatea
ză agenția T.A.S.S.

TOKIO 15 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al Japoniei a dat 
publicității o declarație prin care 
cheamă Iranul și Irakul să pună 
imediat capăt bombardamentelor cu 
rachete împotriva orașelor celor 
două țări. Noua escaladare a con
flictului nu numai că amenință viața 
și bunurile populației civile, dâr. de 
asemenea, afectează negativ efortu
rile internaționale pentru ajungerea 
la o reglementare pașnică a conflic
tului — se arată în document.

M.A.E. japonez exprimă regretul 
în legătură cu neaplicarea Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. din iulie 1987, care prevede 
oprirea imediată a focului intre ță
rile beligerante.

în principalele state capitaliste in
dustrializate, care barează pur și 
simplu intrarea produselor țărilor în 
curs de dezvoltare pe piețele acelor 
state (numai între anii 1979—1981 și 
doar la două produse țările în curs 
de dezvoltare au pierdut din cauza 
măsurilor protectioniste circa 10 mi
liarde de dolari) ; controlul pe care 
companiile transnaționale. marile 
monopoluri îl exercită asupra deru
lării comerțului internațional cu 
materii prime ; noile instrumente 
financiare, cu care marele capital 
operează pentru a-și spori profitu
rile. și chiar... tehnologiile moderne, 
folosite în diferite ramuri industriale 
și care au condus la o bruscă redu
cere a- consumului de materii prime 
pe unitatea de produs — oțel, cupru, 
bumbac etc., etc.

Pe de altă parte, inregistrînd defi
cite mari în balanțele lor de plăți 
și avind de suportat presiunea cre
ditorilor externi, țările in curs de 
dezvoltare au foșt constrinse să spo
rească volumul exporturilor. Această 
situație, plus lipsa de concertare a 
producătorilor au dus la crearea 
unor excedente considerabile pe pie
țele principalelor produse de bază, 
fenomen cu o nefastă influență, care 
a accentuat tendințele de scădere a 
preturilor acestora, în condiții de 
supraofertă.

Toate aceste stări de lucruri, ca și 
altele care privesc direct întreaga 
problemă a prețurilor, explică și 
justifică preocuparea crescîndă a ță
rilor în curs de dezvoltare față de 
acțiunea profund negativă a „foarfe
celui prețurilor" — instrument bru
tal de spoliere neocolonialistă — efor
turile acestor țări pentru o rezolvare 
radicală a problemei deteriorării 
permanente a raporturilor de schimb.

Fără îndoială însă — și aceasta 
o demonstrează însăși viața — solu
ționarea acestei probleme nu se 
poate obține decit acționindu-se asu
pra cauzei esențiale a problemei — 
inechitatea structurală a relațiilor 
economice internaționale. Rezolvarea 
problemei raportului de schimb — 
care nu este decît unul dintre aspec
tele actualelor inechități din cadrul 
raporturilor economice internaționale 
— nu se poate reăliza decit prin 
restructurarea fundamentală a aces
tora, prin așezarea lor pe baze prin
cipial noi, prin instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
să asigure raporturi juste, echitabile, 
nu numai între prețuri, ci în toate 
domeniile vieții economice interna
ționale. creîndu-se astfel condițiile 
necesare pentru progresul economic 
și social al tuturor națiunilor lumii.

Valentin PAUNESCU

belgrad! Convorbiri iugoslavo—sovietice
BELGRAD 15 (Agerpres). — La 

Belgrad au avut Ioc marți convorbiri 
între Boșko Krunici. președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. și Mihail 
Gorbaciov. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. S-a făcut un schimb de

Opinii in favoarea convocării unei conferințe internaționale 
' • de pace în Orientul Mijlociu

AMMAN 15 (Agerpres) — Regele 
Hussein al Iordaniei a reafirmat 
poziția țării sale privind necesitatea 
convocării unei conferințe interna
ționale în problema Orientului Mij
lociu. In cadrul unei convorbiri cu o 
delegație parlamentară finlandeză 
aflată la Amman, suveranul hașe- 
mit a apreciat că numai convocarea 
unui asemenea forum internațional, 
cu participarea membrilor perma
nent ai Consiliului de Securitate, a 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. poate contribui la instau
rarea unei păci juste și durabile în 
regiune.

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Șeful Departamentului Politic al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Faruk Kaddoumi, care între
prinde o vizită la Bruxelles, a confe

Un act contrar normelor dreptului internațional
Critici la adresa deciziei S.U.A. de a închide misiunea O.E.P. 

la O.N.U.
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Intr -un interviu acordat cotidianului 
american „Boston Globe", președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a declarat că hotări- 
rea guvernului american de a înthi- 
de misiunea observatorului perma
nent al O.E.P. pe lingă O.N.U. re
prezintă o încălcare de către State
le Unite a normelor dreptului inter
național. Conducătorul O.E.P. a 
apreciat că decizia va exercita o in
fluență negativă „atît asupra încre
derii în S.U.A., cit și asupra intere
selor americane".

x Referindu-se la situația din teri
toriile arabe ocupate, Yasser Arafat 
a făcut cunoscut că. in ultimele trei 
luni, militarii israelieni au ucis 169 
de palestinieni, iar peste 5000 au fost 
răniți. Alți 9 000 de palestinieni au 
fost arestați și se află, fără nici 
un act de acuzare, în lagărele de 
concentrare — a spus liderul O.E.P.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres) 
— Observatorul permanent al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) la Națiunile Unite. Zehdi 
Labib Terzi, a anunțat că a trimis o 
scrisoare procurorului general al 
S.U.A.. Edwin Meese, în care a expri
mat un protest ferm în legătură cu 
decizia administrației americane de

prezentativă a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

Țările latino-americane și caraibiene condamnă
măsurile protectioniste

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — Grupul țărilor latino-ame
ricane si caraibiene exportatoare de 
zahăr (G.E.P.L.A.C.E.A.) a dat pu
blicității un document în care con
damnă măsurile protectioniste. res
trictive introduse Pe piața mondială 
de unele țări occidentale industria
lizate — transmite agenția Prensa 
Latina. în acest context, documentul 
menționează că statele occidentale 
puternic industrializate si- redus 
drastic importurile ,de zahăr, trecind 
la plasarea pe piața mondială a unor 
importante cantităti din stocuri de

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

LA VARȘOVIA a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, in cadrul căreia au 
fost analizate situația economică si 
realizarea planului centralizat pe 
anul 1987. După cum relatează 
agenția P.A.P., la ședință s-a rele
vat că producția industrială a în
registrat un spor de 3.3 la sută, 
ceea ce reprezintă o depășire de 
0.3 la sută față de indicatorii pla
nului. A crescut, de asemenea, 
productivitatea muncii. în agricul
tură. producția medie la cereale a 
atins 31,1 chintale la hectar.

POPULAȚIA LUMII va ajunge, 
la sfirșitul acestui secol, la 8,1 mi
liarde locuitori, iar din acest to
tal, 4,8 miliarde de oameni vor trăi 
in țările in curs de dezvoltare și 
3,3 miliarde în statele industriali
zate — au apreciat experții parti
cipant la un simpozion desfășurat 
în localitatea franceză Talloires.
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M.A.E. al R.P. Chineze, adresată 
Ambasadei R.S. Vietnam la Beijing, 
se arată că. la 14 martie a.c., nave 
vietnameze, care au pătruns ilegal 
în apele teritoriale chineze. în lar
gul coastelor Insulelor Nansha. au 
atacat nave ale R.P. Chineze, care 
efectuau operațiuni normale de 
supraveghere și patrulare în zonă 
— transmite agenția . China Nouă. 
Navele chineze au fost obligate să 
riposteze.

DECLARAȚIE. Ministerul de 
Externe al R.S. Vietnam a dat 
publicității o declarație in care se 
arată că. la 14 martie 1988. nave 
de război chineze, care operau ile
gal în arhipelagul Truong Sa. au 
deschis foc direct asupra a două 
nave de transport vietnameze, 
care efectuau operațiuni de rutină 
în apropierea insulei Sinh Ton — 
transmite agenția V.N.A. Navele 
vietnameze au fost constrinse să 
răspundă focului.

CONVORBIRI. Președintele Re- 
Ipublicii Cipru. Ghiorghios Vassi- 

iiou. aflat într-o vizită la Atena, a 
avut o întrevedere cu primul-mi- 

I nistru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, După cum s-a precizat ofi
cial. au fost examinate, in prin
cipal. modalitățile de reglementare 

Ipe cale politică, pașnică a proble
mei cipriote.

S.O.S. DEȘERTIFICAREA ! O 
| reuniune panafricană la nivel înalt 

păreri privind activitatea celor două 
partide, stadiul și perspectivele dez
voltării relațiilor dintre P.C.U.S. și
U.C.I. și dintre cele două țări, pro
bleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

rit cu ministrul belgian al afacerilor 
externe, Leo Tindemans. Cu acest 
prilej. Kaddoumi a reafirmat că 
O.E.P. sprijină ideea convocării unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu. Totodată, el a 
subliniat necesitatea retragerii Is
raelului din teritoriile arabe ocupate.

ALGER 15 (Agerpres). — La Al
ger a avut loc o întîlnire între pre
ședintele Comitetului Exedutiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, secretarul 
general al Frontului Democratic pen
tru Eliberarea Palestinei, Nayef 
Hawatmeh. și secretarul general al 
Frontului Popul,ar pentru Eliberarea 
Palestinei, George Habache. Au fost 
examinate desfășurarea mișcării de 
protest palestiniene din teritoriile, 
arabe ocupate și căile de sprijinire 
a acesteia.

a închide misiunea observatorului 
O.E.P. pe lingă O.N.U. — transmite 
agenția I.N.A. El a declarat că în
cercarea administrației S.U.A. de a 
aplica o decizie a Congresului care 
cere închiderea misiunii observato
rului O.E.P. reprezintă o încălcare 
flagrantă a obligațiilor asumate de 
Statele Unite prin acordul privind 
desfășurarea activităților O.N.U, pe 
teritoriul american.

BONN 15 (Agerpres). — Necesita
tea de a se Pune capăt represiunilor 
forțelor israeliene din teritoriile o- 
cupate a. fost relevată de Hans Jur
gen Wișchnewski, membru al con
ducerii P.S.D. din R.F. Germania, în 
numele Internaționalei Socialiste, 
Vorbind la o conferință de presă, el 
a apreciat, totodată, că hotărîrea 
administrației S.U.A. privind închi
derea misiuhil observatorului per
manent al O.E.P. la O.N.U. repre 
zintă o lovitură serioasă dată pt 
conizatei , conferințe internationa 
de pace în Orientul Miilociu. în con
text. Hans Jurgen Wischnewsk; a 
anunțat că. la viitoarea reuniune a 
Internaționalei Socialiste care va 
aven loc Ia Strasbourg.' la 11 aprilie, 
a fost invitată sg participe, pentru 
prima dată, o delegație; oficială re

rezervă pentru a destabiliza expor
turile tarilor în curs de dezvoltare.

Pentru contracararea acestei poli
tici. grupul G.E.P.L.A.C.E.A. a che
mat statele exportatoare de zahăr 
să lanseze acțiuni comune în direc
ția obținerii unor con",*ii echitabile 
Pe Diata mondială. în „ei’.cre în ra
porturile economice si comerciale 
internaționale.

Grupul se pronunță pentru libera
lizarea comerțului international și 
stabilizarea preturilor pe piața mon 
dială.

' ' ■ ~ ■■■
consacrată combaterii efectelor se
cetei și deșertificării va avea loc 
la 21 martie Ia Djibouti. Se aș
teaptă ca la lucrările reuniunii să 
ia parte reprezentanții Etiopiei, 
Somaliei. Ugandei. Sudanului 
Republicii Djibouti. Reuniunea se 
va desfășura sub egida Autorită
ții interguvernamentale pentru 
combaterea efectelor secetei și 
pentru dezvoltare (I.G.A.D.D.), 
creată în acest sens în 1986.
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LA GENEVA a început o nouă 
sesiune de audieri în cadrul arbi
trajului privind zona Taba. la care 
participă experti in probleme ju
ridice și diplomați din Egipt și Is
rael. Zona Taba este o fîșie de cir
ca 700 m lungime, situată 
portul israelian Eilat din 
Aqaba, pe care Israelul nu a 
trocedat-o Egiptului cind s-a 
tras din Peninsula Sinai.

lingă 
Golful 

re- 
re-

O REUNIUNE INTERNAȚIO
NALA avind ca deviză „Energia 
în folosul păcii si dezvoltării" ur
mează să aibă loc. în perioada 
10—13 aprilie, la Caracas. Partici
pants vor dezbate. între altele, 
aspecte legate de cercetarea și pro
gresul tehnologic în sectorul ener
getic.

I
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la Tripoli, condu- 
Revolutii de la 

a Marii Jamahirii 
Populare Socialiste,

MASURI ADOPTATE ÎN LIBIA. 
Luind cuvîntul în cadrul Congre
sului General Popular Libian, care 
s-a desfășurat 
cătorul Marii 
1 Septembrie 
Arabe Libiene 
colonelul Moammer EI Kadhafi, a 
anunțat desființarea închisorilor si 
tribunalelor excepționale si elibe
rarea deținuților — informează a- 
gentia J.A.N.A. Cerînd organizații
lor diplomatice din străinătate să 
faciliteze intrarea în Jamahiria a 
oricărui cetățean din statele arabe, 
colonelul Kadhafi a precizat că a- 
ceștia. o dată intrați în țară, vor 
beneficia de aceleași drepturi și în
datoriri ca si cetățenii libieni. Con
ducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie a relevat, abordînd 
probleme ale relațiilor cu S.U.A. : 
Atunci cînd Statele Unite vor tra
ta Marea Jamaliirie Arabă Libia- 
nă Populară Socialistă „de la egal 
la egal", „Ie vom întinde mina ; 
noi nu-i urim pe americani pen
tru că sînt americani, ci urîm po
litica imperialistă care nesocotește 
drepturile noastre...".

I
I
I

I
I
I
I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteli nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl lnstitutll. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATEi.i.V — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București. Calea Grivitei nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA sctNTEII 40 360

■ l

O recentă conferință latino-ame- 
ricană, organizată la Ciudad de Gua
temala, sub auspiciile Sistemului 
Economic Latino-American (S.E.L.A.), 
la care au participat miniștrii eco
nomiei sau ai comerțului exterior 
din 28 de țări membre ale organiza
ției, a avut ca obiect principal al 
dezbaterilor raportul dintre prețurile 
materiilor prime și criza datoriei 
externe a statelor din zonă. Docu
mentul. ce a constituit baza dezbate
rilor (elaborat de U.N.C.T.A.D.), 
arăta că pierderile — numai ale ță
rilor din regiune — calculate prin 
căderea prețurilor la produsele de 
bază nepetroliere s-au ridicat în 
perioada 1980—1984 la 25 miliarde 
de dolari. Documentul respectiv sub
linia. de asemenea, că această situa
ție a agravat in mod considerabil 
dificultățile financiare cu care s-au 
confruntat și se confruntă țările din 
regiune, ce trebuie să facă față nu 
numai serviciului datoriei externe de 
peste 410 miliarde de dolari, ci și 
problemelor puse de încetinirea sau 
uneori chiar paralizarea programe
lor de dezvoltare, ca și a celor cu 
caracter social.

Cu citva timp înainte, un grup de 
experți, discutind — in cadrul unui 
simpozion organizat de P.N.U.D. și 
desfășurat in prezența secretarului 
general al U.N.C.T.A.D. — perspecti
vele comerțului exterior cu produse 
de bază al țărilor africane, arăta că. 
în prezent, „criza africană a produ
selor de bază este poate cea mai 
gravă dintre problemele cu care se 
confruntă țările africane în efortu
rile lor pentru redresare economică, 
pentru asigurarea creșterii și dez
voltării lor. O parte importantă a 
produsului intern brut al regiunii 
provine din sectorul produselor de 
bază, iar declinul constant al expor
turilor, agravat de deteriorarea ter
menilor de schimb, a dus la anularea 
acestui sector ca „motor al creșterii". 
In consecință, țările africane- își văd 
diminuate opțiunile politice și posi
bilitățile lor de dezvoltare".

Iată doar două dintre numeroasele 
acțiuni desfășurate. în ultima vreme, 
care au avut ca obiect principal pre
țurile internaționale la materiile 
prime, la produsele de bază în ge
neral și raportul în care se află


