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IN spiritul sarcinilor subliniate
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL

DW expresie sentimentelor de știntâ ș[ prețuire reciproc^ voinței 
popoarelor roman și pakistanez de a acționa pentru extinderea conlucrării

bilaterale și pe plan internațional, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, 

IN REPURLICA ISLAMICA PAKISTAN

AL OAMENILOR MUNCII

Muncă exemplar organizată 
pentru realizarea integrală 

a planului la toți indicatorii!
Dispunem de tot ce este necesar - 

și de organizații de partid puternice, 
de consilii de conducere, de cadre teh
nice, și, mai cu seamă, de puternice 
colective de oameni ai muncii, de o 
clasă muncitoare puternică, în stare să 
soluționeze orice probleme, care a 
demonstrat că știe să înfrîngă orice 
greutăți și să asigure mersul ferm al 
patriei noastre pe calea socialismului 
și comunismului!

NICOLAE CEAUȘESCU

Marți, 8 mai, au început la Palatul 
Prezidențial din Rawalpindi convor
birile oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Islamice Pa
kistan. general Mohammad Zia-ul 
Haq.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
“'inistru al guvernului. Ion M. 

colae, viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa

cerilor externe. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Constantin Burada, ambasadorul 
României la Islamabad, alte persoa
ne oficiale care însoțesc pe șeful 
statului român ;

Din partea pakistaneză — Ghulam 
Ishaq Khan, ministru de finanțe și 
pentru probleme economice, pre
ședintele părții pakistaneze in Co
misia mixtă guvernamentală de coo
perare economică, științifică și teh
nică cu România, Illahi Bukhsh 
Soomro. ministrul industriei, dr. 
Mahbub-ul-Haq. ministrul planifică
rii. Raja Mohammad Zafarul Haq, 
ministrul informațiilor, dr. Moham
mad Aiad Khan, ministru de stat 
"Pentru petrol și resurse • naturale. 
Ejaz A. Naik, secretar general pen
tru probleme economice din Minis
terul de Finanțe, Niaz A. Naik, se
cretar de stat pentru afacerile exter
ne, Iqbal Hosain, ambasadorul Pa
kistanului la București, alte persoane 
oficiale.

Președintele Mohammad Zia-ul 
Haq a salutat, din nou. cu căldură 
noua vizită a tovarășului Nicolae 

.aușescu. împreună cu tovarășa 
..lena Ceaușescu. în Pakistan, expri- 
mîndu-și convingerea că ea va re
prezenta o contribuție dintre cele 
mai Însemnate la întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și pakistanez.

Mulțumind pentru primirea ce le-a 
fost rezervată, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, la rîndul său, 
convingerea că actuala intilnire ro- 
mâno-pakistaneză la nivel inalt va 
da un nou impuls dezvoltării colabo
rării și cooperării dintre țările noas
tre. in interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

In cadrul convorbirii s-au exami
nat stadiul relațiilor româno-pa'kis- 
taneze. precum și modul cum se în
făptuiesc hotărîrile și înțelegerile 
convenite cu prilejul întîlnirilor an
terioare dintre președinții celor două 
state. S-a apreciat, de comun acord, 
că în ultimii ani colaborarea dintre 
cele două țări a continuat să se dez
volte. au fost întreprinse noi acțiuni 
de cooperare, precum și măsuri vi- 
zîird sporirea schimburilor comercia
le. Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția raportu
rilor politice româno-pakistaneze și 
eu evidențiat faptul că există - posi
bilități ca și relațiile economice să 
se ridice la nivelul acestora. în fo
losul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în întrea
ga lume. în. context. au fost anali
zate domeniile în care România și 
Pakistanul pot să inițieze, noi ac
țiuni de cooperare, în vederea pu
nerii și mai largi în valoare a po
sibilităților pe care le oferă econo
miile celor două țări, aflate în plin 
proces de dezvoltare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Zia-ul Haq au însărci
nat pe miniștrii de resort să studie
ze. împreună, noi modalități de am
plificare și diversificare a colaboră
rii și a cooperării în producție, care 
să ducă la creșterea mai puternică 
a schimburilor economice pe bâze 
reciproc avantajoase. Cei doi con
ducători de stat au început apoi 
schimbul de vederi în probleme in
ternaționale actuale.

A fost exprimată preocuparea 
României și Pakistanului în legă
tură cu agravarea climatului politic 
mondial și s-a subliniat că în aceste 
condiții se impune ca popoarele 
să conlucreze tot mal strîns și să 
acționeze pentru oprirea deterio
rării situației internaționale, pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, pace, securitate și co
laborare, bazată pe respectarea in
dependenței și suveranității tuturor 
statelor, a principiilor egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat că problema centrală a zi
lelor noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
înarmărilor nucleare, asigurarea 
păcii in lume. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a expus, de asemenea, 
considerentele României cu privire 
la situația din Europa, arătînd că 
se impune să se acționeze pentru 
oprirea amplasării de noi rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne pe acest continent, precum și 
a contramăsurilor anunțate de 
U.R.S.S. și pentru reluarea nego

Începerea convorbirilor oficiale

cierilor de la Geneva în vederea 
eliberării totale a continentului de 
astfel de rachete și, în general, de 
orice arme nucleare.

Analizîndu-se situația din alte zone 
ale lumii, s-a evidențiat, de comun 
acord, necesitatea rezolvării pe cale 
pașnică, prin tratative a tuturor si
tuațiilor conflictuale și a probleme
lor litigioase dintre state, fără nici 
un amestec din afară, renuntîridu-se 
la folosirea forței sau la amenința
rea cu forța. în acest context, a fost 
acordată o atenție specială situației 

din zonă, precum și din Orientul 
Mijlociu și din alte regiuni ale 
lumii.

S-a relevat, de asemenea, că In
teresele păcii și securității impun să 
se pună capăt războiului dintre Iran 
și. Irak și să se treacă Ia negocieri 
între părțile în conflict în vederea 
rezolvării pe cale pașnică a proble
melor dintre cele două state.

în cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanța intensificării efor
turilor în vederea lichidării sub
dezvoltării și edificării unei noi or
dini economice internaționale.

S-a apreciat că soluționarea justă 
și durabilă a problemelor complexe 
care preocupă omenirea reclamă 
participarea activă în deplină ega
litate a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea și orînduirea lor so
cială, și în special a țărilor mici și 
mijlocii, care sînt direct interesate 
în promovarea unei politici de pace, 
colaborare și înțelegere interna
țională. '

Subliniind că în marea majoritate 
a problemelor vieții internaționale 

actuale pozițiile României și Pakis
tanului sînt asemănătoare sau foarte 
apropiate, președinții Nicolâe 
Ceaușescu și Zia-ul Haq s-au pro
nunțat pentru o colaborare mai 
strînsă între cele două țări pe arena 
internațională, în cadrul O.N.U., al 
altor organisme, al „Grupului celor 
77“, în scopul creșterii contribuției 
lor la rezolvarea constructivă a 
problemelor contemporane.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă.

:S-a înrădăcinat adînc în practica 
democrației socialiste din țara 
noastră ca toate problemele majo
re . ale dezvoltării și modernizării 
economiei, ale; perfecționării orga
nizării și conducerii tuturor sec
toarelor de activitate, ale creșterii 
nivelului de trai al celor ce .mun
cesc să fie larg dezbătute în cele 
mai înalte foruri ale partidului, ale 
organismelor naționale reprezenta
tive. să fie aduse cu promptitudi
ne, deschis, la cunoștința întregu
lui popor. în spiritul acestei tradi
ții profund democratice, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la sfirșitul săptăminii 
trecute s-au desfășurat lucrările 
plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, care au pri
lejuit o dezbatere aprofundată, exi
gentă a modului în care organele 
de conducere colectivă din minis
tere. centrale industriale și între
prinderi acționează pentru îndepli
nirea planului pe acest an. a pro
gramelor speciale stabilite, de con
ducerea partidului în vederea lăr
girii bazei energetice și de mate
rii prime a țării și creșterii măi 
accentuate a eficienței economice, 
pentru aplicarea fermă a măsuri
lor privind noul mecanism econo
mic și- autogestiunea muncitoreas- 

■ că. pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XlI-lea și

, Conferința Nâțională-ale'partidului, : 
i ... -întreaga .desfășurare a lucrărilor 

plenarei a ilustrat cu putere locul 
central pe care îl ocupă în cadrul 
politicii partidului nostru proble
matica economică — domeniu' care 
constituie baza progresului patriei 
Socialiste și a ridicării' bunăstării 
întregului popor. Și cu acest prilej 

. s-â evidențiat, o dată mai mult, ro
lul determinant, hotărîtor al to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
conceperea și conducerea pe baze 
științifice a amplului proces de 
perfecționare necontenită a întregii 
activități economico-sociale, de ri
dicare a acesteia la nivelul cerin
țelor și exigențelor actualei etape 
a construcției socialiste în Româ
nia. Prin conținutul bogat in idei, 
prin orientările de inestimabilă va
loare teoretică și practică, cuvin- 
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in inaltul forum al de
mocrației noastre muncitorești, so
cialiste relevă cu pregnanță prin- 

. cipialitatea și clarviziunea secreta

^"4 F^W.I V I y jk b,

LIBERTATEA,
SUVERANITATEA, PACEA

- idealuri supreme, cuceriri 
sacre ale poporului român

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din August. 1944, eveniment 
căruia întreg poporul român ii 
aduce, în acest an pentru a 40-a 
oară înaltă cinstire, rămine îpscris 
în istoria patriei ca o nepieritoare 
mărturie'a atașamentului nestrămu
tat al poporului, român.față de idea-, 
lurile democrației, independenței și 
suveranității naționale, a voinței 
sale de a trăi liber, stăpîn pe soarta 
sa. Istoria de pînă atunci, istoria de 
atunci încoace a . poporului româri 
constituie o strălucită confirmare a 
acestui adevăr, așa cum relevă cele 
două evenimente pe care le oma
giem astăzi — proclamarea în urmă 
cu 107 ani, la 9 mai 1877, a inde
pendenței de stat a României și 
victoria popoarelor iubitoare de 
pace asupra fascismului, obținută 
cu 39 de ani în urmă, la 9 mai 1945.

Intr-adevăr, se poate spune, pa- 
rafrăzînd o afirmație a unui căr
turar străin din evul mediu, că 
românii s-au luptat mai mult pen
tru ființa de neam, pentru libertate 
decît pentru viață, istoria lor fiind 
înainte de toate istoria unui 
necurmat efort de a apăra glia 
strămoșească, neatîrnarea poporu
lui primejduite adesea de vitregiile 
vremurilor. Nicicînd flacăra doru
lui de libertate nu s-a stins din 
inima lor ; dorul acesta și în
crederea că. așa cum apa trece 
și stîncile rămîn, trebuie să vină 
vremuri mai bune pentru cei sta
tornici în glnd și faptă au stăpînit 

rului general al partidului, consti
tuind pentru toate organele de 

z partid și de stat, pentru toți oame
nii muncii o generoasă sursă de 
învățăminte, un amplu și mobili
zator _ program de lucru pentru în
făptuirea planului pe anul 1984 și 
pe întregul cincinal, pentru dezvol
tarea și modernizarea în continua
re a tuturor sectoarelor economiei 
naționale.

Puternic mobilizați de aprecieri
le și îndemnurile patriotice ale 
secretarului general al partidului, 
participanții la înaltul forum al de
mocrației noastre muncitorești, re
voluționare au dat glas hotărîrii 
milioanelor de oameni ai muncii 
de a transpune neabătut în viață 
indicațiile și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a acționa cu 
dăruire și abnegație pentru a cinsti 
cu noi și remarcabile fapte de 
muncă, cu împliniri tot mai rodnice 
cele două evenimente de seamă ale 
acestui an — a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Planul pe primul semes
tru — îndeplinit integral în 
toate unitățile, în toate sec
toarele —. iat® 0 cerintă de ma-

■ ximă actualitate subliniată cu 
deosebită claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii. Așa cum s-a arătat 
în cadrul dezbaterilor, în pe
rioada care a trecut din acest 
an rezultatele obținute de unele 
sectoare ale economiei naționale în 
realizarea planului s-au situat peste 
prevederile stabilite. Tot atît de 
adevărat este însă că în alte sec
toare ș-au înregistrat o serie de 
rămineri în urmă la unii indicatori 
de plan, care au influențat nefa
vorabil . rezultatele pe ansamblul 
economiei naționale. Iată de ce, tră- 
gînd concluziile necesare, pornind 
de la lipsurile care s-au manifestat 
în activitatea desfășurată în pe
rioada care a trecut de la începu
tul anului, organele de conducere 
colectivă și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii au 
(Continuare în pag. a Il-a) 

mereu inimile și conștiințele ; păs
trat fiind deci în adîncul sufletului, 
încălzit mereu de flacăra speranței, 
idealul libertății, strîns îngemănat 
cu acelea ale unității, dreptății 
și egalității sociale,, a devenit de 
nebiruit, ' El avea să triumfe la 
9, rpai. 1877,. cînd parlamentul Româ
niei, intr-un gind cu întreaga na
țiune, a proclamat independența 
noastră de stat. . Că independența 
țării a fost gîndul ce domina cuge
tele și simțămîntul ce încălzea ini
mile, au dovedit-o lunile eroice 
care au urmat acelei zile mărețe. 
Un întreg popor, chiar dacă trupul 
ii. era încă despărțit de nefirești ho
tare, s-a înfățișat lumii ca un sin
gur om, însuflețit de o unică'’hotă- 
rîre, aceasta, fiind temelia, solidă, 
de nezdruncinat ce a făcut posibilă 
înfrîngerea unor greutăt/ care pri-. 
vite din afară păreau Insurmonta
bile. De aceea, cucerirea indepen
denței de. stat a .țării noastre își re
levă și acum, la 107 ani, profunde 
semnificații, arătînd ce uriașe re
surse de tărie dobîndește un popor 
decis să-și cucerească neatîrnarea. 
cită energie pot să descătușeze țe
luri legitime, idealuri înalte.

Mințile cele mai clarvăzătoare 
ale generației ce a pregătit și rea
lizat independența, au înțeles însă 
și un alt adevăr : că libertatea din 
afară' și cea dinlăuntru ale unut 
popor se . află într-o strînsă legă
tură. Sau cum s-a spus chiar în 
anul T877 : poporului român, după
(Continuare în pag. a IV-a)
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Vizita oficială de prietenie a președintelui Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in Republica Islamică Pakistan

Președintele Nicolae Ceaușescu s-a reîntîlnit 
cu președintele Mohammad Zia-ul Haq

f Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a reîntîlnit marți seara 
cu președintele Republicii Islamice 
Pakistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq, continuînd convorbirile oficiale 
în probleme de interes comun privind

relațiile dintre cele două țări, dez
voltarea lor în viitor, precum șl 
aspecte actuale ale vieții internațio
nale.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două țări de a acționa pentru inten
sificarea, adîncirea și lărgirea pe

multiple planuri a colaborării româ- 
no-pakistaneze, a conlucrării lor în 
lume pentru soluționarea probleme
lor cu care se confruntă omenirea, 
într-un spirit constructiv, pe calea 
politică, a tratativelor, în concordan
ță cu interesele păcii, cu aspirațiile

r

de progres șl cooperare ale po
poarelor.

Intîlnirea dintre cei doi șefi de 
stat s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, înțelegere și stimă re
ciprocă, ce caracterizează raporturile 
dintre popoarele și țările noastre.

MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATĂ 
PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ 
A PLANULUI LA TOȚI INDICATORII!

(Urmare din pag. I)
în prezent înalta datorie de a ac
ționa cu toată hotărîrea pentru în
lăturarea grabnică a stărilor de lu
cru nesatisfăcătoare și pentru ridi
carea întregii activități din toate 
sectoarele la nivelul exigentelor 
puse de partid, al cerințelor pla
nului de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei. Un prim obiectiv 
al eforturilor ce se cer depuse în 
această privință trebuie să-1 con
stituie lichidarea rămînerilor în 
urmă și realizarea integrală, in 
toate sectoarele și la toți indicato
rii, a planului pe primul semestru 
al anului. Este o sarcină funda
mentală pe care secretarul gene
ral al partidului o pune în fața 
fiecărui comunist, fiecărui om al 
muncii., de înfăptuirea căreia de
pinde mersul ferm înainte al 
patriei noastre pe calea progresului 
economic și ridicării bunăstării în
tregului popor. Nerealizările. oricît 
de mici ar fi ele. oriunde s-ar ma
nifesta nu pot fi admise sub nici 
un motiv și, cu atît mai mult, nu 
pot fi acoperite cu justificări.

Pretutindeni. în toate unitățile 
economice, există posibilități reale 
pentru realizarea și chiar depășirea 
planului pe primul semestru și pe 
întregul an. O demonstrează înseși 
rezultatele bune și foarte bune ob
ținute de la începutul anului de o 
serie de sectoare și unități impor
tante ale economiei naționale. 
Esențial este, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Înaltului forum al demo
crației noastre muncitorești, revo
luționare. așa cum au apreciat 
participant!! la dezbateri, ca în 
fiecare unitate economică, colecti
vele de oameni ai muncii să se 

I preocupe în cel mai înalt grad de 
modul în care este folosit uriașul 
potențial productiv de care dispu
ne în prezent economia națională, 
de a veghea cu deosebită grijă și 
răspundere ca mijloacele tehnice 
moderne din fiecare Întreprindere, 
precum și resursele materiale și 
umane ale țării să fie gospodărite 
cu maximă eficiență, corespunzător 
cerințelor actuale ale dezvoltării 
intensive a economiei naționale, 
exigențelor impuse de realizarea 
unei calități noi, superioare în 
toate domeniile de activitate.

Producția fizică și expor
tul - realizate ritmic, exem- 
plQj- Cu deosebită forță de con
vingere, secretarul general al 
partidului a subliniat. In acest con
text, atenția deosebită ce trebuie 
acordată. în continuare realizării 
ritmice și integrale a planului pro
ducției fizice și, pe această bază, 

■ a planului producției-marfă și Ia 
export. în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut. consi- 

I liilor de conducere, consiliilor oa- 
l menilor muncii și adunărilor gene

rale să acționeze cu toată răspun
derea și să manifeste o atitudine 
intransigentă, fermă, față de cei ce 
aleargă după realizări valorice, ce 
nu au la bază o creștere echivalen
tă a producției fizice. Economia 
națională, arăta secretarul general 
al partidului, are nevoie de o rea
lizare reală a producției fizice, a 
producției materiale, care să asigu
re satisfacerea deplină a cerințelor 
activității productive și înfăptuirea 
programului de ridicare continuă a 
bunăstării întregului popor.

Fiecare produs are un rol bine 
definit in mecanismul echilibrat al 
planului, nu există produs mai 
important sau mai puțin impor
tant. Ca atare, planul pe acest an 
la producția fizică trebuie să fie 
îndeplinit ritmic și integral, la toate 
sortimentele, în fiecare ramură a 
economiei. în fiecare unitate eco- 
nomică. Iar în cadrul preocupărilor 
colectivelor de oameni ai muncii 
pentru' înfăptuirea acestui obiectiv, 
o atenție deosebită se cere acorda
tă asigurării bazei energetice și de 

. materii prime a țării, potrivit ho- 
tăririlor Conferinței Naționale a 
partidului. Pornind de la însemnă
tatea sarcinilor stabilite în acest 
domeniu pentru anul 1984. tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că îh acest scop sint necesare ac
țiuni susținute pentru recuperarea 
nerealizărilor din primele luni, ast
fel incit, pe întregul an, să se în
făptuiască integral prevederile pri
vind dezvoltarea bazei energetice 
și de materii.prime.

Un loc central în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și în 
Hotărîrea-apel a plenarei Consi
liului' Național al Oamenilor Mun
cii il ocupă problemele realizării 
planului pe acest an la ex
port, intensificării relațiilor econo
mice internaționale ale țării noas
tre — sarcină prioritară a activi
tății economice din acest an. Pe 
această cale urmează să se reducă 
cu un procent foarte important 
datoria externă și, totodată, se vor 
asigura mijloacele necesare pentru 
bunul mers al întregii activități 
productive. Relevînd că există con
diții pentru înfăptuirea prevede
rilor de plan în acest domeniu, 
secretarul general al partidului a 
cerut organelor de conducere co
lectivă și organelor de partid din 
ministere, centrale industriale și 
Întreprinderi, tuturor oamenilor 
muncii să întreprindă acțiuni ener
gice, hotărîte, astfel incit în lunile 
mai și iunie să fie realizate in în
tregime sarcinile Ia export pe Pri
mul semestru, iar in unele sec
toare să se asigure o depășire a 
acestora.

Acțiuni hotărîte pen
tru reducerea mai accentu
ată a consumurilor materi
ale și ridicarea calității. In

concordanță cu orientarea fermă 
spre asigurarea unui rol preponde
rent factorilor intensivi ai dez
voltării economice, cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, Hotă- 
rirea plenarei acordă .un loc im
portant reducerii consumurilor e- 
nergetice și materiale. Așa cum 
s-a apreciat în cadrul dezbaterilor, 
în această privință, în fiecare uni
tate economică există mari rezerve 
care pot și trebuie valorificate ne- 
întîrziat, corespunzător sarcinilor 
cuprinse în programele privind re
ducerea consumurilor energetice și 
materiale, adoptate anul trecut de 
conducerea partidului. în acest
sens se impune să se treacă cu
hotărîre la elaborarea, în fiecare
consiliu de conducere, în fiecare
sector, in fiecare unitate, împreună 
cu institutele de cercetare, a mă
surilor tehnico-organizatorice, a 
modernizărilor necesare la unele 
instalații și utilaje, pentru a se 
asigura la fiecare produs încadra
rea in normele de consum stabilite, 
pentru întronarea unui regim se
ver de economii.

O cale sigură pentru reducerea 
accentuată a cheltuielilor materiale 
o constituie înnoirea și moderni
zarea produselor. Aceasta este o 
sarcină economică de cea mai mare 
importanță, subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea 
căreia trebuie antrenați specialiștii, 
toți oamenii muncii, atît din cer
cetare, cit și din producție. Există 
în acest sens prevederi clare, pro
grame concrete la nivelul ramuri
lor, județelor, al fiecărei întreprin
deri. Important este acum ca mă
surile, prevederile acestor programe 
să fie urmărite și aplicate punct cu 
punct, fiecare întreprindere, fie
care colectiv făcîndu-și un titlu de 
cinste, de mindrie patriotică din 
realizarea unor produse competi
tive, Ia nivelul celor mai bune per
formanțe mondiale.

Productivitatea muncii — 
la nivelul maxim al posibi
lităților. *n acest domeniu dis
punem de programe concrete de 
lucru în toate sectoarele activității 
productive. Din păcate însă, așa 
cum s-a subliniat la recenta ple
nară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, realizările din 
primele luni ale. anului nu sint la 
nivelul maxim al posibilităților, în 
multe unități și pe ansamblul unor 
județe prevederile planului ne- 
fiind îndeplinite.. Este limpede, 
deci, că în lunile'următoare se im
pune un efort susținut pentru re
cuperarea rămineriior în urmă și 
înfăptuirea integrală a sarcinii de 
creștere a productivității muncii. 
Trebuie să se înțeleagă limpede de 
către fiecare om al muncii, de că
tre fiecare colectiv că numai reali- 
zînd prevederile stabilite de creș
tere a productivității muncii vom 
putea asigura sporirea venitului

național, mijloacele necesare atît 
pentru dezvoltare, cit și pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului. Iată de ce, în spiritul sar
cinilor subliniate de secretarul
general al partidului, al Hotăririi 
plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor\Muncii trebuie să se ac
ționeze cu fermitate pentru mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei,' promovarea tehnologi
ilor moderne, ridicarea calificării, 
extinderea mecanizării și automa
tizării, introducerea robotizării.

Evident, în cadrul măsurilor pen
tru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și a eficien
ței economice în general, o atenție 
deosebită trebuie acordată aplicării 
in toate sectoarele a acordului glo
bal — domeniu in care s-a acționat 
și se acționează încă cu multă în
cetineală. Revine ca o sarcină, im
portantă a organelor și organiza
țiilor de partid, a organelor de 
conducere colectivă stabilirea în 
amănunțime a criteriilor de bază 
privind realizarea și aplicarea acor
dului global, care să cuprindă în
tregul personal — și personalul 
productiv, și personalul nepro
ductiv, și conducerile întreprin
derilor. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, veni
turile fiecăruia, indiferent de func
ție și de locul de muncă, trebuie 
să fie direct legate de rezultatele 
concrete obținute în realizarea sar
cinilor cantitative și calitative alo 
planului.

în ansamblul lor, sarcinile și 
orientările cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
Hotărîrea-apel a plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii 
au o mare însemnătate pentru per
fectionarea vieții noastre economi- 
co-sociale. pentru mersul hotărît 
înainte al patriei noastre pe calea 
progresului multilateral. Certitudi
nea transpunerii lor în viață este 
dată de înțelegerea clară, profundă, 
de către fiecare om al muncii a
sensurilor și rațiunilor lor econo
mice și sociale — în această pri
vință un rol important avînd mun
ca politică-educativă și organizato
rică desfășurată în forme variate 
și convingătoare de către organiza
țiile de partid. Iar dovada acestei 
înțelegeri o vor da faptele de mun
că ale harnicei noastre clase mun
citoare, ale întregului popor, care, 
strîns unit în jurul' partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
înaltă răspundere și fermitate re
voluționară pentru a intîmpina cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al XlII-lea al 
partidului cu succese remarcabile 
în toațe domeniile construcției șo- 
cialiste. In dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a patriei.

Iile ȘTEFAN

Inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea păcii și înțelegerii sint 
bine cunoscute și apreciate în întreaga lume"

ISLAMABAD (Agerpres). — Ziarele care au apărut mărfi dimi
neața in principalele orașe pakistaneze au consacrat spații largi vizitei 
oficiale de prietenie pe care președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o efectuează in Pakistan, la invitația președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, general Zia-ul Haq.

Sub titlul „Sosirea președintelui 
Ceaușescu — primire foarte căl
duroasă" — ziarul „THE MUSLIM", 
care apare la Islamabad, a rela
tat pe larg despre începerea vizitei 
președintelui României, publicind 
fotografii ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Este evidențiată atmos
fera de caldă prietenie și respect 
în care au fost primiți distinșii 
oaspeți români, reliefată 
înaltele onoruri civile și militare 
acordate de gazde, cît și de ma
nifestările pline de simpatie ale 
miilor de cetățeni ai orașului, 
aflați la aeroport, precum și pe 
traseul străbătut de coloana ofi
cială. Același ziar publică știrea 
privind dineul oficial oferit în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. precum și toasturi
le rostite cu acest prilej de 
cei doi șefi de stat. într-un 
comentariu intitulat „Ceaușescu 
preocupat de cursa. înarmărilor" — 
același cotidian se referă pe larg 
la toastul rostit de președintele 
României, menționînd, între altele : 
„Președintele Ceaușescu a subli
niat necesitatea respectării egali
tății, independentei și suveranității 
naționale în relațiile dintre state...

• De asemenea, s-a referit la peri
colul cursei înarmărilor și a făcut 
un apel la unirea eforturilor co
munității internaționale pentru re
ducerea tensiunii in lume și pentru 
soluționarea problemelor majore 
ale omenirii pe calea tratativelor". 
„The Muslim" relevă că, în toasturi, 
cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea și Întărirea re- . 
latiilor de prietenie $1 colaborare 
intre cele două țări și popoare.

La rîndul său, cotidianul „PA- 
^KISTAN TIMES" se referă pe larg,

in articolul apărut sub titlul „Primi
re călduroasă rezervată președinte
lui Ceaușescu", la ceremonia desfă
șurată la aeroport, scoțînd în evi
dență înaltele onoruri acordate 
distinșilor oaspeți din România. 
„Un număr mare de cetățeni s-au

atît de
Ample relatări și 

comentarii ale 
presei pakistaneze

adunat la aeroport — scrie ziarul 
— pentru 
duroasă 
Ceaușescu
Ceaușescu ; ei au adresat urări de 
bun venit înalților oaspeți români, 
scandind, totodată, lozinci pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
româno-pakistaneze. De asemenea, 
arată cotidianul, numeroase for
mații artistice au exprimat, prin 
graiul artei tradiționale, bucuria 
pentru sosirea oaspeților români".

Același ziar se referă apoi, pe 
larg, la toasturile rostite de cei doi 
președinți la dineul oficial oferit 
în onoarea solilor României socia
liste. ,

Cotidianul relevă că „președin
tele Ceaușescu s-a pronunțat 
pentru încetarea amestecului străin 
în treburile interne ale statelor, 
pentru oprirea cursei înarmări
lor. rezolvarea disputelor bilate
rale prin mijloace pașnice, pen
tru întărirea cooperării dintre 
țările în curs de dezvoltare". în 
continuare, cotidianul scrie : „Pre
ședintele României a declarat că 
actuala cursă a înarmărilor a creat 
o situație extrem de încordată în

a face o primire căl- 
președintelui Nicolae 

și doamnei Elena

lume, și a făcut apel la dezarmare 
și, în special, la dezarmarea nu
cleară, care este esențială pentru 
pacea lumii".

Referindu-se apoi la personali
tatea și activitatea președintelui 
României, ziarul citează din toastul 
președintelui Zia-ul Haq la dineul 
oficial, evidențiind că „președin
tele Ceaușescu joacă un rol impor
tant în reducerea tensiunii interna
ționale ; eforturile sale pentru pro
movarea păcii și înțelegerii, în spe- ■ 
ciai în Europa, sînt bine cunoscute 
și apreciate în întreaga lume".

Articole ample și fotografii con
sacrate '.vizitei publică și ziarul de 
limba urdu „JANG", care își in
formează cititorii despre ceremonia 
sosirii, precum și despre dineul 
oficial și toasturile celor doi 
președinți. „Președintele Zia și 
președintele Ceaușescu se pronun
ță . pentru întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Pakistan și România, pentru opri
rea cursei înarmărilor și rezol
varea diferendelor dintre state pe 
cale pașnică, pentru încetarea con
flictelor din' diferite zone ale 
lumii, pentru o nouă ordine eco
nomică, mai echitabilă", scrie zia
rul.

La rîndul lor, ziarele de limbă 
engleză „DAWN" și „MORNING 
NEWS", care apar Ia Karachi, con
sacră spații ample vizitei distinși
lor oaspeți din România, subliniind 
semnificația deosebită a acestui 
eveniment pentru viitorul coope
rării dintre cele două țări. De ase
menea, sint. inserate informații 
privind momentele vizitei, precum 
și toasturile rostite de cei doi pre
ședinți la dineul oficial.

Posturile 
pakistaneze 
principalele 
subliniind 
atît pentru 
în contextul vieții internaționale, 
în emisiunile lor, televiziunea șl 

’ posturile de radio au evidențiat 
pregnant personalitatea președin
telui României, contribuția sa esen
țială la promovarea păcii și înțe
legerii internaționale.

de radio și televiziune 
au . .reflectat pe larg 
momente ale vizitei, 

însemnătatea acesteia 
cele două țări, cît și
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- la timp și de bună calitate 
buzău = Importante forțe în cîmp, 

la prășit
După încheierea însămînțării po

rumbului și a altor culturi, oamenii 
muncii din agricultura județului 
Buzău acționează acum in ritm sus
ținut la plantarea legumelor in cîmp. 
Totodată, importante forțe umane și 
mecanice sint concentrate la erbici- 
darea cerealelor păioase — lucrarea 
fiind efectuată pe 63 la sută din su
prafață — și la executarea primei 
prașile manuale și mecanice la 
sfecla de zahăr și floărea-soarelui, 
concomitent cu combaterea dăună
torilor,

„Precipitațiile abundente din luna 
aprilie au favorizat răsărirea rapidă 
a plantelor — ne spune inginerul 
Gheorghe Drăgoi, directorul direcției 
agricole „județene — dar și apariția 
buruienilor. Iată de ce mobilizarea 
tuturor locuitorilor de la sate la efec
tuarea primei prașile manuale este 
la ordinea zilei. Pe unele tarlale cu 
sfeclă de zahăr șl floarea-soarelui, 
datorită excesului de umiditate s-au 
format vetre de buruieni, care, dacă 
nu sînt eliminate in cel mai scurt 
timp, pot sufoca plantele".

Că afirmația de mai sus are acope
rire in fapte ne-am convins cu pri
lejul unui raid efectuat in două con

silii unice agroindustriale — Pogoa
nele și Rușețu, care au in cultură 
mari suprafețe cu sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui. în cîmp, pe cele 
1 480 hectare cu sfeclă de zahăr din 
consiliul agroindustrial Pogoanele se 
aflau la efectuarea primei prașile 
manuale sute de cooperatori, organi
zați în 86 de echipe, iar în secțiile de 
mecanizare se făceau ultimele veri
ficări la cele 25 de cultivatoare cu 
care. în următoarele 2—3 zile, va fi 
efectuată prima prașilă mecanică si 
fertilizarea fazială pe cele 1 800 hec
tare cultivate cu floarea-soarelui. 
Președintele C.A.P. Pogoanele, ingi
nerul Adrian Bănică, era pe tarlaua 
Meteleanca, ce cuprinde 130 hectare 
cu floarea-soarelui. Aigi lucrau 4 
echipe de cooperatori de la ferma nr. 
4. „De mulți ani n-am mai avut cul
turi așa frumoase — ne spune pre
ședintele cooperativei. Plantele au 
răsărit uniform, sînt viguroase. Este 
meritul șefilor de echipă care au su
pravegheat respectarea densității la 
semănat și efectuarea unor lucrări de 
calitate bună. Aplicarea acordului 
global își spune cuvintul, fiecare din 
cele 21 de echipe avînd în primire o 
suprafață bine delimitată, de care

La C.A.P. Sudițl, Județul Ialomița, a început prâșitul florii-soarelul

,if

răspunde de la semănat pînă Ia re
coltat și eliberat terenul în toamnă. 
Totodată, același mecanizatori care 
au semănat aceste suprafețe le vor 
prăși mecanic și le vor recolta. Se 
asigură astfel producții sigure și sta
bile și, legat de aceasta, cresc și ve
niturile cooperatorilor și ale meca
nizatorilor". Pe tarlaua Crivăț, de 100 
hectare, lucrau echipele de la ferme
le nr. 5 și nr. 6. Făcind media reali
zărilor la zi, am reținut că fiecare 
membru al echipei a prășit cite 22 de 
ari, iar calitatea lucrărilor este ire
proșabilă.

Cu multă răspundere se muncește 
și pe terenurile C.A.P. Padina. „în 
aceșt an ne-am propus să realizăm, 
in medie la hectar, cel puțin 36 de 
tone sfeclă de zahăr și peste 2 500 kg 
floarea-soarelui — ne spune ingine- 
rul-șef al unității. Costică Bașturea. 
Pmă vineri vom termina prima pra
șilă manuală la sfecla de zahăr pe 
450 hectare și toate forțele vor fi 
concentrate la floarea-soarelui; care 
ocupă 600 hectare".

Și in unitățile' agricole din consi
liul agroindustrial Rușețu se mun
cește din zori șl pînă seara la între
ținerea culturilor. La C.A.P. Luciu, 
echipele conduse de Ștefan Panaghi- 
ță și Dumitrache Dinu prășiseră, de 
dimineață și pînă la ora 18, peste 20 
hectare din cele 120 hectare cultiva
te cu sfeclă de zahăr. „A mers ceva 
mal greu, acum în prima zi — ne 
spune Nicolae Popescu, șeful fermei 
nr. 1. Sint încă terenuri cu ochiuri de 
apă. Solul se zvîntă repede, astfel in
cit vom atinge norma planificată de 
25 ari pe fiecare membru al echipei". 
Pînă la ora 19, cele două echipe de 
Ia C.A.P. Rușețu prășiseră. 18 hecta
re, „Sfecla de zahăr crește repede — 
ne spune Nicolae Seicaș, președintele 
unității. Aplicînd trei prașile ma
nuale și trei prașile mecanice pe cele 
180 hectare cultivate, sperăm să de
pășim producția medie de 40 tone la 
hectar obținută anul trecut".

în jurul orei 20, aflăm că în uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Rușețu prima prașilă ma
nuală a fost efectuată pe 527 hecta
re din cele 1 036 hectare cultivate cu 
sfeclă de zahăr și pe 284 hectare din 
cele 2 597 hectare cu floarea-soare
lui. Din datele furnizate de direcția 
•agricolă județeană rez'ultă că, pînă 
in seara zilei de 8 mai, în județul 
Buzău prima prașilă manuală și me
canică a fost aplicată pe 2 348 hecta
re cu sfeclă de zahăr și 870 hectare 
cu floarea-soarelui. Timpul călduros 
grăbește vegetația culturilor și, de 

. aceea, se impune ca în această săptă- 
mină întreaga forță de muncă de la 
sate să fie . mobilizată in cîmp, la 
prășit.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii*

Lmosisk
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Vizita oficială de prietenie a președintelui Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in Republica Islamică Pakistan

UN SIMBOL AI PRIETENIEI DINTRE 
POPOARELE ROMÂN ȘI PAKISTANEZ
Vizita oficială de prietenie a 

președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in Pakistan a înscris, 
marți dimineață, un moment cu 
profunde semnificații. La invita
ția președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, generalul Zia-ul Haq, solii 
poporului român au plantat un pin 
în parcul Shrakhaparian din Islama
bad — în cadrul unei ceremonii ce 

-face parte din tradiția acestor, me
leaguri —. ca senin' al prieteniei rd- - 
mâno-pakistaneze. al acestor zile în 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
oaspeții poporului pakistanez, eve
niment cu profunde rezonanțe în 
cronica relațiilor statornicite intre 
cele două țări și popoare. >

înalții oaspeți români au fost con
duși de la reședință pînă la locul ce
remoniei de președintele Pakista
nului.

In drum spre parcul Shrakhaparian 
se străbat bulevardele capitalei, de-a 
lungul cărora sînt arborate drapelele 
de stat ale celor două țări și care 
sînt împodobite sărbătorește cu 
arcuri de triumf, motive florale, cu 
urări la adresa solilor poporului nos
tru, a prieteniei româno-pakistaneze.

Numeroși pakistanezi aflați de-a 
lungul .traseului străbătut de coloana 
de mașini au salutat cu multă 
căldură, și simpatie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La sosire în parcul Shrakhaparian, 
președintele Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați de Jan Nadic Khan. pre
ședintele • Administrației de dezvol
tare a capitalei, de membri ai Con
siliului municipal, de alte persoane 
oficiale.

■

Gazdele au invitat apoi pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu să planteze 
pomul prieteniei româno-pakistane
ze, pom care va dăinui peste ani ca 
o amintire vie a. memorabilei vizite 
efectuate în această țară de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Președintele Zia-ul Haq, care a 
asistat la ceremonie, și-a manifestat 
cu acest prilej convingerea,că arbo
rele plantat de înalțîl oaspeți va'sim
boliza peste ani vitalitatea și trăini
cia relațiilor dintre țările și popoare
le noastre și a urat ca acestea să cu
noască o dezvoltare continuă.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a. exprimat dorința ca 
între cele două țări să se dezvolte 
o colaborare cit mai bună, cu rezul
tate cit mai rodnice, a urat ca 
prietenia dintre cele două popoare 
să se întărească cdntinuu.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat apoi în cartea de onoare.

Cu prilejul ceremoniei, de la înăl
țimea platoului care domină capi-, 
tala. ce se desfășoară pe o vastă în
tindere înconjurată de munți,, edilii 
orașului au înfățișat oaspeților prin
cipalele edificii ale Islamabadului, 
modul în care acesta a fost: conceput 
și construit, direcțiile în care se va 
acționa în viitor pentru dezvoltarea 
orașului.

La reîntoarcerea în oraș, noi șl 
.semnificative manifestări ale locui
torilor capitalei dau expresie stimei 
și prețuirii de care se bucură tova
rășul Nicolae Ceaușescu în rîndul 
poporului pakistanez, deplinei sale 
satisfacții și aprobări față de noul 
dialog la nivel înalt româno-pakis- 
tanez. •

' TOVARĂȘEI ACAKiCIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUSESCU l-A FOST CONFERIT 
TITLUL DE DOCTOR IN STIINTE HONORIS CAISA AL UNIVERSITĂȚII DIN ISLAMADAO

Universitatea din Islamabad a 
conferit, marți după-amiază, în ca
drul unei ceremonii, titlul de Doctor 
în Științe Honoris Causa tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim v.iceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie. __ __

Acest moment, reunind înalțe 
'personalități ale vieții științifice ' și 
universitare pakistaneze, adaugă 
semnificații deosebite vizitei distinși
lor soli ai poporului român, relevînd 
pregnant aleasa prețuire de care se 
bucură personalitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, a cărei activitate științifică și 
politică pusă în slujba progresului și 
bunăstării poporului, român, a valo
rificării în scopuri pașnice a resurse
lor creatoare de. care dispune umani
tatea întrunește cele mai elogioase 
aprecieri. .

La sosirea în incinta palatului pre
zidențial au adresat calde urări de 
bun venit președintele Republicii Is
lamice Pakistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq, care este și rectorul uni
versității, prorectorul Sheikh Imtiaz 
Aii, vicerectorul Mohamad Afzel, 
membrii Senatului Universitar și ai 
Consiliului academic.

Gazdele, îmbrăcate în robe acade
mice, au condus pe tovarășa Elena 
Ceaușescu spre auditoriul in care au 
loc. în mod tradițional, marile festi
vități universitare.

La sosire, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțită de o suită de onoare, a fost 
salutată cu profund respect de re
prezentanți de frunte ai științei și 
învătămîntului din Pakistan.

După intonarea imnului national 
pakistanez, rectorul universității, 
președintele Mohammad Zia-ul Haq, 
a declarat deschisă ceremonia.

Prezentînd personalitatea ilustru
lui om de știință căruia Universita
tea „Quaid i Azam“ a hotărit să-i 
confere înaltul titlu, secretarul 
Consiliului academic a relevat 
excepționala valoare _ a cercetări
lor tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu în domeniul 
chimiei macromoleculare, cu largi a-, 
plicații în producție, contribuția sa. 
hotăritoare la dezvoltarea științei 
românești, la extinderea legăturilor 
cu cercetătorii și savanții din întrea
ga lume, în rîndul cărora capacita
tea creatoare a poporului român în
trunește cele mai alese aprecieri.

După ce a evidențiat numeroasele, 
titluri pe care mari instituții știin-' 
țifice și universitare din Europa, 
Africa, Asia și America le-au con
ferit tovarășei Elena Ceaușescu, vor
bitorul a prezentat hotărîrea una
nimă a forurilor academice pakista
neze de a-i conferi titlul de Doctor 
în Științe Honoris Causa.

în calitatea sa de rector al Uni
versității „Quaid i Azam“, președin
tele Mohammad Zia-ul Haq a rele
vat privilegiul și cinstea deosebite 
pe care le are de a proclama, în spi
ritul acestei hotărîri, decernarea 
înaltei distincții și a inminat diplo
ma de onoare, insigna și roba aca
demică. j

In aplauzele întregii asistente, to
varășa Elena Ceaușescu a primit în
semnele noului titlu academic, după 
care a fost invitată să ia cqvîntul.

La încheierea ceremoniei, tovarășa 
Elena Ceaușescu a primit felicitări 
cordiale din partea președintelui Mo
hammad Zia-ul Haq. a academicie
nilor și profesorilor universitari, a 
numeroși cercetători din domeniul 
chimiei, din alte domenii științifice.

Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 

tea șl contribuția pe care universi-Domnule președinte al Republicii 
Islamice Pakistan,

Rector al Universității din Islama
bad,

Doamnelor și domnilor,
. Doresc, în primul rînd, să vă ex

prim mulțumirile mele pentru hotă
rârea de a-mi acorda titlul de 
Doctor în Științe Honoris Causa al 
universității dumneavoastră, pentru 
această caldă manifestare ce ne-a fost 
rezervată și pentru aprecierile făcu
te la adresa activității pe care, o des
fășor pe tărimul științei și culturii.

Ne aflăm în țara dumneavoastră 
în cadrul unei vizite oficiale de prie
tenie pe care președintele Republicii 
Socialiste România o face la invi
tația președintelui Republicii Isla
mice Pakistan.

Folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, cadrelor di
dactice, studenților și colaboratorilor 
universității un salut călduros din 
partea mea, a tuturor oamenilor de 
știință, învățămint și cultură din țara 
noastră.

Consider distincția ce ml-a fost 
acordată ca o apreciere adusă știin
ței și culturii românești și, totodată, 
ca o expresie a bunelor relații de 
prietenie româno-pakistaneze, a do
rinței popoarelor noastre de a întări 
colaborarea în toate domeniile de 
activitate, inclusiv în domeniile atît 
de importante ale învățămîntului, 
științei și culturii.

Apreciem in mod deosebit activita- 

tatea dumneavoastră o aduce la dez
voltarea științei și culturii naționale 
pakistaneze, la promovarea tehnolo
giilor moderne, la formarea și pre
gătirea cadrelor de specialitate ne
cesare diferitelor sectoare ale econo
miei naționale și ale vieții sociale. 
Vă' dorim dumneavoastră, și între
gului colectiv al acestui important 
așezămint universitar al republicii 
pakistaneze noi și tot mai mari rea
lizări în activitatea viitoare.

Aș’dori să folosesc acest prilej 
pentru a vă prezenta unele din reali
zările și preocupările României so
cialiste în dezvoltarea generală a ță
rii, și-îndeosebi în domeniul științei, 
învățămîntului și culturii. Anul 
acesta poporul nostru va sărbători 
împlinirea a patru decenii de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, care a deschis în
tregii țări calea dezvoltării sale li
bere și independente, a făuririi noii 
orînduiri sociale. în această perioadă, 
România a cunoscut o puternică dez
voltare, transformîndu-se dintr-o 
țară agrară slab dezvoltată într-un 
stat industrial-agrar, cu o economie 
modernă, dinamică, în continuu pro
gres. Țara noastră realizează astăzi 
o producție industrială de peste 50 de 
ori mai mare decît înainte de elibe
rare. Au fost create ramuri indus
triale noi, s-a dezvoltat puternic 
agricultura, a fost dotată cu tehnică 
modernă întreaga economie româ
nească.

La toate aceste importante reali
zări au adus o contribuție activă 
știința, învățămîntul și cultura, că
rora statul nostru socialist le acordă 
o atenție deosebită și le creează con
diții optime de dezvoltare. România 
alocă, an de an, fonduri însemnate 
pentru lărgirea și modernizarea con
tinuă a bazei tehnico-materiale a 
cercetării științifice, precum și pen
tru dezvoltarea învățămîntului. în 
țara noastră s-a generalizat învăță
mîntul obligatoriu de 10 ani. Dispu
nem în prezent de o largă rețea de 
unități școlare de toate gradele, de 
licee, școli profesionale, universități 
— de un învățămint modern, diver
sificat. învățămîntul superior asigură 
cadrele de specialiști pentru toate 
sectoarele economiei naționale și ale 
vieții sociale din țara noastră. în 
același timp, învățămîntul nostru 
superior 'asigură pregătirea de spe
cialitate a circa 20 000 de tineri din 
alte țări, îndeosebi din țările in curs 
de dezvoltare.

în organizarea șl desfășurarea În
vățămîntului din țara noastră pu
nem un accent deosebit pe reali
zarea unei strînse unități între în- 
vățămînt, cercetare și producție —• 
ca o condiție' esențială a asigurării 
unei temeinice pregătiri teoretice și 
practice a tineretului, în strînsă con
cordanță cu necesitățile reale ale 
țării, cu cerințele progresului tehnic 
modern.

în cadrul politicii sale generale. 
România acordă o atenție deosebită 
dezvoltării colaborării și conlucrării 
cu alte state, în condiții de deplină 
egalitate, de respect al independen
tei și suveranității naționale, nea
mestec in treburile interne și 
avantaj reciproc. în acest context, 
doresc să menționez atentia deose
bită pe care țara noastră o acordă 
lărgirii colaborării și cooperării pe 
tărîmul științei și tehnologiei, al 
schimburilor științifice și culturale.

Consider că atît România, cît și 
Pakistanul, ca țări care doresc să 
înainteze tot mai rapid pe calea 
progresului, a dezvoltării libere, in
dependente, sînt profund interesate 
ca, odată cu întărirea colaborării 
economice reciproc avantajoase, să 
conlucreze și să coopereze tot mai 
strîns și în domeniul cercetării ști
ințifice și tehnologice, al învătămîn

tului șl culturii. Există largi posibi
lități pentru a: realiza contacte mai 
strînse, o conlucrare mai activă in
tre diferitele institute și unităti 
de cercetare și învățămint din țările 
noastre.

în epoca noastră, știința. Învăță
mîntul și cultura au un rol de prim 
ordin în asigurarea progresului. în 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a popoarelor. Astăzi, oa
menii de știință și cultură de pe 
toate meridianele planetei trebuie 
să acționeze cit mai uniți, împreună 
cu popoarele lor, pentru a da răs- 
puns marilor probleme ce confruntă 
omenirea — problemele lichidării 
subdezvoltării, ale energiei și mate
riilor prime, alimentației, sănătății 
și altor probleme legate de asigu
rarea unei vieți mai bune, de pro
gres, bunăstare și civilizație.

în același timp, pornind de Ia Îm
prejurările' grave și complexe ale 
vieții internaționale, în fața primej
diei nucleare, ce amenință întreaga 
omenire, oamenii de știință, care cu
nosc cel mai bine ce ar însemna un 
război nuclear, trebuie să acționeze 
uniți, să se afle în primele rînduri 
ale marilor mișcări pentru pace și 
dezarmare, pentru apărarea dreptu
lui fundamental al popoarelor la via
tă, la existență liberă și demnă, la 
independență și pace.

România, în cadrul politicii sale 
consecvente de pace și colaborare, se 
pronunță și militează hotărît pentru 
dezarmare, și în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară. Tara noastră 
consideră că, în Europa, problema 
fundamentală este oprirea amplasării 
de rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune și reluarea tratativelor sovie- 
to-americane în vederea eliminării 
acestor rachete și a oricăror arme 
nucleare de pe continent. Trebuie 
făcut totul pentru înlăturarea peri
colului unui război mondial care, în 
condițiile actuale, s-ar transforma 
inevitabil într-o catastrofă nucleară 
ce ar putea distruge' întreaga plane
tă, însăși viața pe Pămînt. împreună 
cu întregul nostru popor, oamenii de 
știință și cultură își afirmă cu hotă- 
rîre dorința de a face totul și de a 
conlucra activ cu oamenii de știință 
și cultură din. celelalte țări, cu toate 
popoarele, pentru o politică de pace 
și dezarmare, de apărare a liniștii și 
a vieții oamenilor, de progres și bu
năstare.

Pornind de la rolul deosebit de im
portant pe care intilnirile și convor
birile la nivel înalt, între președinții 
celor două țări ale noastre, il au în 
dezvoltarea . generală a bunelor rela
ții dintre România și Pakistan, îmi 
exprim convingerea că și actuala vi
zită, se va înscrie, prin rezultatele 
sale, ca un nou și important mo
ment în întărirea colaborării și con
lucrării româno-pakistaneze. atît pe 
plan bilateral, cît și pe arena inter
națională. Sînt încredințată că la pro
movarea acestor relații o contribuție 
activă vor aduce și oamenii de știin
ță, învățămint și cultură din țările 
noastre, că, împreună, ei vor găsi noi 
căi și mijloace de a dezvolta legă
turi cît mai strînse, de colaborare și 
schimb de informații științifice, teh
nice și culturale, în interesul dezvol
tării economice și sociale, al cauzei 
generale a progresului și păcii în 
lume.

Vă mulțumesc, încă o dată, dom
nule președinte și domnilor membri 
ai Senatului și Consiliului Universi
tății, pentru înaltul titlu ce mi-a fost 
acordat și vă urez, dumneavoastră, 
tuturor, mult succes și multe reali
zări în întreaga activitate de dezvol
tare a științei, învătămîntului și cul
turii, precum și în lupta pentru pace.

Adresez poporului pakistanez prie
ten cele mai bune urări de progres 
și prosperitate, de dezvoltare liberă 
și independentă pe drumul bunăstă
rii și fericirii. (Vii aplauze).
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- idealuri supreme, cuceriri sacre ale poporului român
(Urmare din pag. I)

Principiile și trăsăturile sistemului unitar 
al democrației socialiste - expresie 

a superiorității orînduirii noastre noi
Ceaușescu principiul autoconducerii 
și autogestiunii economice, care, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, „presupune ca fiecare 
unitate, fiecare colectiv de oameni ai 
muncii să poarte răspunderea directă 
și nemijlocită pentru mijloacele și 
bunurile încredințate de societate — 
parte a proprietății întregului popor".

Construirea și funcționarea între
gului edificiu economico-social, in
stituțional, statal și obștesc pe prin
cipii democratice, pe dialog, consul
tare, dezbatere a făcut legitimă și 
necesară opțiunea pentru denumirea 
de stat al democrației muncitorești, 
revoluționare. Noua denumire consti
tuie deci expresia unor profunde 
prefaceri în esența și modul de exer
citare a puterii în țara noastră, a 
unor transformări ce au survenit în 
întreaga viață socială a României de 
astăzi.

Cele trei laturi ale acestui concept 
— caracterul democratic, 
muncitoresc și caracterul 
nar — alcătuiesc o unitate 
tibilă. Democrația noastră 
este o democrație a întregului popor 
muncitor, a tuturor claselor și pături
lor sociale, o democrație a muncii. 
Reprezentînd un drept și o îndatori
re supremă a tuturor celor apți să o 
presteze, munca devine in orinduirca 
noastră socialistă infrastructura aces
tei democrații principial noi.

Practica arată că modalitățile di
verse prin care partidul nostru pro
movează democratismul socialist fac 
din participarea maselor o compo
nentă fundamentală a conducerii 
științifice a societății, o modalitate 
esențială prin care se valorifică fon

lității umane în general. Desigur, 
pentru a dezbate și soluționa pro
blemele din perspectiva cerințelor 
progresului economico-social, a va
lorilor și telurilor orînduirii noastre, 
aceste cunoștințe se cer grefate pe 
un larg orizont politico-ideologic și 
cultural, care să ușureze înțelegerea 
în strînsă conexiune a realităților, 
interpretarea lor judicioasă. Partici
parea la activitatea de conducere a 
vieții sociale devine în aceste con
diții o adevărată școală — o școală a 
înțelegerii mecanismelor profunde 
ale progresului țării, a formării unei 
conștiințe înaintate, capabile să ar
monizeze interesele individuale cu 
cele generale, o școală a educației ci
vice. a modelării răspunderii sociale.

DEMOCRAȚIA — COMPONENTA 
ESENȚIALA A SISTEMULUI NOS
TRU POLITIC. Dacă ar fi să defi
nim una din trăsăturile cele mai im
presionante ale vieții politice din 
ultimele decenii, una din acele valori 
dominante care structurează acțiu
nea socială și-i dă sens, atunci aceas
ta ar fi neîndoielnic participarea oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Ia conducerea societă
ții, dezvoltarea amplă și multilate
rală a democrației socialiste. Desigur, 
această realitate, pe care astăzi 
ne-am obișnuit să o considerăm fi
rească, nu a apărut dintr-o dată. Ea 
s-a născut treptat, pe măsură ce s-au 
regîndit raporturile dintre socialism 
și democrație, pe măsură ce s-au de
finit pozițiile față de o serie de pro
cese definitorii ale societății contem
porane, cum ar fi revoluția științi- 
fico-tehnică, rolul și locul socialis
mului în lumea de azi etc.

A fost nevoie de un imens efort 
de construcție și reconstrucție teore
tică, de înlăturarea unor prejudecăți, 
de o serie de clarificări, menite să 
pună în lumină virtuțile democrației 
ca metodă de conducere, ca principiu 
ștructurant al întregului sistem de 
instituții ale societății noastre. Acest 
proces a fost susținut de preocupa
rea statornică de a descoperi filonul 
autentic al concepției despre lume și 
viață a clasei muncitoare — socia
lismul științific — de a înlătura cli
șeele, automatismele ce se așternu- 
seră și, deopotrivă, de o mare dra
goste de popor, de preocuparea de a 
identifica forțele propulsoare ale 
istoriei.

Este meritul istorie al secreta
rului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, de a 
fi fost promoto
rul acestui pro
ces ; profund ata
șat valorilor de
mocrației, idealu
rilor umanismu
lui nou, revolu
ționar, secretarul
general al partidului a adus con
tribuția hotărîtoare Ia elaborarea 
unei viziuni originale, armonioase 
despre democrația socialistă. Ia con
turarea formelor concrete care dau 
conținut sistemului democrației noas
tre, așa cum a fost el edificat in ulti
mii 20 de ani. ,

„Am tras concluzia — sublinia 
secretarul general al partidului — că 
socialismul și democrația sint de 
nedespărțit, că societatea socialistă 
trebuie să realizeze forma cea mai 
înaltă de 
directă a 
cietății".

Această 
procesul 
care a trecut 
IX-lea, a unui cuprinzător și com
plex sistem unitar de conducere a 
țării. Dispunem în momentul de 
față, așa cum aprecia șecretarul ge
neral al partidului, de un-sistem al statului, acestea completîndu-se re- ; ‘
democrației- unic în felul» său»’ care ciproc și dînd un caracter tot mal-«--

democratic societății noastre socia- ,i; ■ si

popoarelor, lipsa unul front larg 
antifascist, hotărît și combativ a 
permis dezlănțuirea conflagrației 
mondiale și înrobirea, la început, 
a unui mare număr de țări și po
poare — și-a găsit o confirmare 
istorică și prin însuși reversul său. 
Fascismul a putut fi înfrînt, hitle- 
rismul zdrobit și pacea obținută 
tocmai prin faptul că ulterior s-a 
realizat o largă unitate de luptă a 
popoarelor, că e-a închegat marea 
coaliție antifascistă, că toate for
țele patriotice din diferite țări, pe 
deasupra oricăror deosebiri de 
ideologie și orientare politică, s-au 
unit pe marea platformă comună a 
luptei pentru înfringerea celui mai 
cumplit 
omenirii.

Iată de 
îltăți ale 
mintele 
de-al doilea război mondial este 
necesitatea arzătoare, imperativul 
absolut ca popoarele, forțele demo
cratice și progresiste cele mai largi 
să acționeze în strînsă unitate, con
vergent, atît pe plan național, cît șl 
internațional; pentru a nu mal 
permite izbucnirea unei noi con
flagrații mondiale.

Evocînd semnificația profundă a 
marii demonstrații antifasciste de 
la 1 Mai 1939 din țara noastră, cind 
muncitorimea română, sub condu
cerea partidului comunist, și-a ma
nifestat voința de a nu se pleca în 
fața fascismului, ridicînd sus stea
gul luptei, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta, in cuvîntarea 
Ia Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii : „Dacă în 1939 
popoarele ar fi acționat unite, 
hitlerismui nu ar fi dezlănțuit al 
doilea război mondial 1 Iată de ce ' 
acum, cind ne reamintim și cinstim 
această marc demonstrație revolu
ționară, trebuie — și doresc să mă 
adresez muncitorimii din Europa, 
din întreaga lume, forțelor progre
siste — să tragem toate învățămin
tele, să nu lăsăm să se mai repete 
evenimentele din '39, să întărim 
unitatea 1 Dispunem de forța ne
cesară pentru a opri calea spre 
război, spre prăpastie, pentru a 
asigura pacea, independența tuturor 
popoarelor, dreptul oamenilor la 
libertate, la bunăstare și fericire

Sînt cuvinte care sintetizează în 
mod magistral marea lecție a isto
riei decurgînd din evenimentele 
celui de-al doilea război mondial, 
constituindu-se într-un vibrant 
îndemn adresat muncitorimii, for
țelor înaintate din Europa și din 
întreaga lume, de a acționa unit, 
de a face totul pentru a bara calea 
unui nou război.

Aniversînd Ziua independenței și 
Ziua Victoriei, în atmosfera solem
nă a celor două evenimente jubi
liare din acest an, împlinirea a 
patru decenii de la victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală, de la 23 August 1944, șl cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, comuniștii, întregul nostru 
popor își reafirmă, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărirea solemnă de a acționa și 
în viitor cu aceeași neabătută con
secvență pentru întărirea unității 
de acțiune a tuturor forțelor înain
tate ale contemporaneității, în ve
derea făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte, o lume eliberată de 
spectrul războaielor, a încrederii și 
conlucrării pașnice între națiuni 
libere, egale în drepturi.

de răspuns din partea Uniunii So
vietice, în acest fel deschizindu-se 
calea intensificării, în continuare, 
a cursei înarmărilor, cu riscuri in
calculabile pentru soarta popoare
lor Europei și a întregii lumi.

în aceste împrejurări, sublinia 
din nou, cu toată tăria tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara din 
zilele trecute a Consiliului Națio- 

țara 
fun
este 
tre- 
pri-

nești. poporul nostru aducindu-șl, 
chiar cu prețul unor grele sa
crificii, al renunțării la satisfa
cerea unora dintre nevoile sale, o 
contribuție majoră la purtarea 
războiului antihitlerist. De aceea, 
cu îndreptățire s-a apreciat in epo
că faptul că prin potențialul mili
tar și economic aruncat în luptă 
România devenise a patra forță a 
coaliției antihitleriste, contribuind 
la salvarea vieții multor mii de 
soldați aliați, la o substanțială re
ducere a duratei războiului.

Sărbătorind Ziua Victoriei, po
porul român aduce un cald omagiu 
popoarelor Uniu
nii Sovietice, care 
au purtat pe u- 
merii lor greul 
războiului și ale 
căror eroice ar
mate au contribu
it în mod hotărî- 
tor la zdrobirea 
mașinii de război 
naziste ; popoare
lor american, en
glez și francez, 
popoarelor celor
lalte state din 
coaliția antihitle
ristă ; poporului 
chinez și celorlal
te popoare din 
Asia aflate în 
luptă cu milita
rismul japonez ; 
mișcărilor de re
zistență și parti
zanilor din țările 
ocupate de na
ziști, tuturor ce
lor care prin cu- 
vînt sau faptă au 
contribuit la a- 
propierea măreței 
zile de biruință 
asupra fascismu
lui — 9 mai 1945.

Aniversarea a 
39 de ani de la 
Încheierea celui 
de-al doilea răz
boi mondial re
prezintă, fără în
doială, un prilej 
de puternică afir
mare a voinței 
popoarelor de a 
te reeditarea unor asemenea ca
taclisme. In cele aproape patru 
decenii care au trecut de la vic
toria asupra fascismului, viața 
continentului european, ca șl a în
tregii lumi, s-a schimbat, în multe 
privințe, în mod radical, în prezent 
afirmîndu-se mai viguros ca oricînd 
voința popoarelor de a trăi liber 
și independent, de a fi stăpîne pe 
propriile destine. Independența na- 

• țională se impune ca o idee forță' 
a epocii noastre, ca o condiție 
esențială a succeselor în lupta pen
tru bunăstarea și progresul fiecă
rei națiuni, de asigurarea și res
pectarea acesteia depinzînd, tot- 

__ „„„ odată, pacea și securitatea Europei 
derile trupelor noastre ridicîndu-se și a întregii lumi......... «.lu.aiui pivuicmușu
. — —nxi Din păcate, aniversarea din.'aceșt și a oricăror altor- probleme dintre

ân are loc în împrejurări deosebite, 
cînd în situația internațională s-a 
ajuns la o încordare extrem de 
gravă, care nu își are precedent in 
întreaga perioadă postbelică. Așa 
cum se știe, în ultima parte a anu
lui 1983 s-a trecut la amplasarea 
în unele țări vest-europene a ra
chetelor americane cu rază medie 
de acțiune, ceea ce a determinat 
adoptarea de contramăsurl nucleare

căderea Plevnei externe (simbol al 
împilării străine), îi mai răminea 
de cucerit Plevna internă, adică de ‘ 
înlăturat asuprirea omului de către 
om. Această istorică răspundere 
și-au asumat-o clasa noastră mun
citoare, partidul său politic revo
luționar. in programul său de luptă 
fiind înscrise cu consecventă ma
rile idealuri naționale ale poporu
lui, laolaltă cu țelurile emancipării 
sale economice, sociale și politice, 
ale ridicării stării sale materiale și 
spirituale ; pentru că numai astfel, 
considerau militanții partidului po
litic proletar. România putea fi 
stinca tare de care să se spargă, 
neputincioase, talazurile ce-i ame
nințau existența neatîrnată.

Asemenea tradiții a preluat, în 
mai 1921, Partidul Comunist Ro
mân. Intr-adevăr, cei 63 de ani de 
existentă ai partidului comunist pe 
care tara l-a omagiat ieri cu sărbă
torești simțăminte, cu noi fapte de 
muncă harnică, stau mărturie că 
partidul comunist n-a avut și nu 
are tel mai înalt decît slujirea 
neabătută a intereselor fundamen
tale ale poporului. Partidul a fost 
sufletul bătăliilor sociale împotriva 
exploatării capitaliste, pentru drep
turi și libertăți democratice, forța 
care a mobilizat poporul. în spiri
tul glorioaselor lui tradiții revolu
ționare. la acțiune pentru stăvili
rea accesului fascismului la pu
tere ; partidul a fost, în anii grei 
ai dictaturii militaro-fasciste, inima 
rezistentei antihitleriste, unind for
țele patriotice ale tării într-o largă 
coaliție antihitleristă. care a asigu
rat izbînda glorioasei revoluții din 
August 1944 ; partidul a condus apoi 
poporul, pe făgașul inaugurat în 
urmă cu 40 de ani, în eroica bătă
lie pentru edificarea României so
cialiste. patrie liberă și independen
tă a unui popor liber și demn.

Cea de-a 39-a aniversare a Zilei 
Victoriei oferă poporului român, cu 
Îndreptățită justificare, prilejul să 
evoce contribuția sa de seamă, ală
turi de popoarele iubitoare de pace, 
la obținerea biruinței asupra Ger
maniei hitleriste. Din seara zilei de 
23 August 1944, vreme de aproape 
270 de zile, circa 540 000 de ostași 
români s-au aflat într-o aspră 
încleștare cu mașina de război 
hitleristă, participînd la alungarea 
dușmanului de 
al patriei, la 
Cehoslovaciei 
ceastă aspră 
străbătuți prin 
km (de la Marea Neagră pînă în 
apropiere de Praga), au fost forțate 
mari cursuri de apă, au fost tra
versate numeroase masive muntoa
se. 3 831 de așezări, între care 53 . 
de orașe, au primit pe ostașii ro
mâni ca eliberatori. In toate aceste 
aproape nouă luni, în marea cro
nică a vitejiei românești s-au în
scris noi pagini nepieritoare, pier- .

la aproape lîO 000’ de/soldîțtî mofți, , 
răniți și dispăruți.

Concomitent cu participarea in 
tranșeele războiului antihitlerist, 
poporul român a făcut ample efor
turi și sacrificii pentru sprijinirea 
frontului, dînd un vibrant răspuns 
prin fapte chemării partidului co
munist „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !“. In slujba 
iului antihitlerist au fost 
resursele întregii economii

nu mal perml-

1

pe pămîntul scump 
eliberarea Ungariei, 
și Austriei. In a- 
înfruntare au fost 

luptă circa 1700

războ- 
puse 

româ-

nai al Oamenilor Muncii, 
noastră consideră că problema 
damentală a epocii noastre 
oprirea cursei înarmărilor, 
cerea la dezarmare, șl în 
mul rînd la dezarmarea nuclea

ră. Pornind de 
aici. România se 
pronunță cu ho- 
tărire și acționea
ză pentru oprirea 
amplasării rache
telor nucleare a- 
mericane în Eu
ropa, precum și 
a contramăsurilor 
Uniunii Sovietice, 
reluarea tratati
velor dintre cele 
două țări și reali
zarea unui acord 
corespunzător pri
vind eliminarea 
completă a rache
telor cu rază me
die de acțiune 
din Europa și, în 
general, a orică
ror arme nuclea
re, pentru trans
formarea Europei 
într-un continent 
al păcii și ințele- 
gerii, ca o cerin- 
ță esențială pen
tru soarta păcii 
mondiale. De ase
menea, țara noas
tră acordă o ma
re însemnătate 
Conferinței pen
tru măsuri de în
credere și securi
tate și pentru de
zarmare în Euro
pa de la Stoc
kholm, depune e- 
forturi susținuta 
ca prin rezultate

le sala aceasta să răspundă aștep
tărilor popoarelor din Europa, să 
marcheze un pas înainte pe calea 
realizării unei colaborări pașnice, 
a întăririi securității și prieteni
ei între toate statele continentului.

Experiența istorică, inclusiv a 
celui de-al doilea război mondial, 
interesele vitale ale popoarelor cer 
să se pună cu desăvîrșire capăt 
tuturor cauzelor care îndreaptă 
cursul evenimentelor spre confrun
tare și război, să se acționeze în 
mod perseverent pentru democra
tizarea relațiilor internaționale, 
pentru stingerea tuturor focarelor 
de încordare și conflict existente 
în lume, pentru soluționarea exclu
siv pe cale pașnică,' prin tratative, 
a tuturor problemelor litigioase» ca 
state.

Așa cum este știut, Germania 
hitleristă a putut să declanșeze 
războiul datorită faptului că poli
tica pe care o promova — politică 
de forță și agresiune — a fost pri
vită la început cu pasivitate, nu 
a întîmpinat o rezistență hotărîtă, 
nu i s-a răspuns cu o largă mobili
zare a popoarelor. Adevărul că 
lipsa finei riposte ferme, unitare a

dușman al civilizației
ce in lumina acestor rea- 
istoriei unul din învăță- 
fundamentale ale celui caracterul 

revoluțio- 
indestruc- 
de astăzi

RĂSPUNDEREA ȘI ANGAJAREA 
— SUBSTANȚA POLITICA A 
AUTOCONDUCERII. Democrația so
cialistă are drept unul din prin
cipiile sale constitutive strinsa uni
tate dintre munca colectivă și răs
punderea personală, dintre drepturi 
și îndatoriri, dintre inițiativă și dis
ciplină. Cu numeroase prilejuri, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus 
profunde clarificări acestor rapor
turi, subliniind că întărirea răspun
derii. a ordinii și disciplinei se în
scriu printre condițiile cele mai im
portante ale funcționării democrației 
noastre socialiste. „Este necesar — 
sublinia secretarul general al parti
dului în cuvîntarea rostită la recen
ta plenară a Consiliului National al 
Oamenilor Muncii — ca toți oamenii 
muncii, toate consiliile de conducere 
să acționeze în toate împrejurările 
ca organisme ale

FAPTELE PREZENTULUI
OMAGIAZĂ JERTFELE TRECUTULUI

Curtea lui Iosif Iernuțan 
e gospodărește și frumos 
orînduită, cresc în ea pomi 
și viță de vie — „să se 
bucure nepoții de rod cind 
or veni" — se află multe 
și felurite flori — „să am 
să le dau și fetelor și nu
rorilor mele". De aici, de 
pe treptele casei se vede 
Lunca Mureșului cu oa
meni, cu tractoare la lucrul 
cîmpului. Ceva mai depar
te — dealul Singeorgiu. 
Pe dealuri, de asemenea, 
oameni, lucrînd, așa cum 
au făcut-o toată iarna, să 
smulgă, palmă cu palmă, 
pămîntul pentru viitoarele 
recolte.

— Iată, am putea zice că 
dăm acum a doua bătălie 
pentru fiecare metru din 
lunca asta a Mureșului- și 
de pe dealurile astea.

Vorbele, însoțite de un 
gest larg al mîinii, fuseseră 
spuse de un bărbat cu în
fățișare tînără, Vasile Cor
nea, primarul comunei.

— A doua bătălie ?
— Da, a doua. Dar să le 

luăm pe rînd. Tetea Iernu- 
țan poate să ne zică cel mal 
bine despre primă bătălie, 
așa cum le evocă adeseori, 
la Monumentul Eroilor, 
aici, la Oarba de Mureș, 
pionierilor — cînd primesc 
cravata roșie cu tricolor, 
tinerilor — cînd sînt pri
miți in U.T.C.

!Î“

de Mureș... Loc alOa __ 
vitejie. Armatei române in 
războiul antihitlerist, nume 
intrat pentru totdeauna in 
istorie și în legendă...

— Trei săptămîni am 
luptat zi și noapte și ceas 
de ceas să trecem Mureșul 
și să cucerim Oarba și dea
lul Singeorgiu, strașnic for
tificat de trupele SS.

Ce împrejurare excepțio
nală i-a hărăzit soarta lui 
Iosif Iernuțan din Oarba 
de Mureș ! Trei săptămîni 
de „vaiet și scrișnet“, cum 
spune el. de lupte cumplite 
in chiar locul în care s-a 
născut și a trăit. Să treci 
cu barca de asalt Mureșul 
In care te-ai scăldat de mic 
copil, să cucerești pas cu 
pas lunca in care-ai păscut 
vara vitele, fiecare uliță și 
fiecare casă la care mer
geai iarna, de Anul Nou, 
cu Plugușorul, locul în care 
— flăcău fiind — horeai 
duminicile cu cea dinții 
fată pe care-ai indrăgit-o. 
Să sapi tranșee în chiar 
ogorul pe care l-ai arat și 
l-ai săpat dintotdeauna, să 
lupți corp la corp la baio-

netă în grădina casei tale, 
alungindu-i pe cei care 
ti-au cotropit casa și tara...

Aflăm că în zilele acelea 
de foc ale lui 1944 oamenii 
din partea locului au dat și 
ei un mare sprijin armatei. 
Văzînd că mașinile ce 
transportau muniția fusese
ră distruse de hitleriști, un 
sătean a încărcat propria sa 
căruță cu cartușe și grena
de și — trecînd prin bara
jele cumplite de foc — le-a 
dus pînă în primele linii. 
Alții i-au urmat pilda, 
transportînd alimente și 
muniții, conducînd trupele 
prin cele mai nimerite 
locuri de trecere.

reț și Aiud. Mă urmea
ză copiii și nepoții. Are șl 
cine să apere țara, are și 
cine s-o facă să rodească...

...Urcăm din greu pantele 
abrupte ale dealurilor din 
preajma Oarbei de Mureș. 
Neostenit de urcuș, Laszlo 
Ștefan, președintele consi
liului unic agroindustrial, o 
ia înainte să vadă cum au 
răsărit niște culturi, apoi 
se abate într-un loc să ve
rifice calitatea unor lucrări, 
pentru ca, în sfîrșit, să se 
oprească lingă niște povîr- 
nișuri :

— Aici am dat cea de-a 
doua mare bătălie, despre

termocentrala, cu o putere 
instalată de 800 megawați, 
și complexul pentru produ
cerea furajelor combinate, 
realizează o producție a- 
nuală in valoare de peste 
2 miliarde Iei. Iernutul dă 
o producție de energie 
electrică de 3—4 ori mai 
mare decît întreaga canti
tate de electricitate pro
dusă în toată tara în anul 
1938. °

Trecem prin centrul co
munei și parcă ne aflăm 
în mijlocul unui oraș : 
străzi bine amenajate, case 
frumoase, blocuri arătoase, 
magazine, două licee, o 
casă de cultură, a cărei sală

Astăzi, prin locuri care au înscris în 
armatei române, contribuia ei la victoria

istorie eroismul 
asupra fascismului

Istoria participării Arma
tei române la războiul an
tihitlerist consemnează glo
rioasele lupte din zona 
Oarba de Mureș ca fiind de 
cea mai mare însemnătate 
pentru desfășurarea ulteri
oară a operațiunilor prin 
care a fost eliberată în
treaga Transilvanie, pentru 
dobindirea victoriei.

— N-am luptat numai 
pentru casa și pentru țara 
mea. Am dat lupte grele la 
Debrețin, la trecerea Tisei 
și la Tokai, apoi — aproa
pe îngropat în zăpadă — 
am luptat la baionetă în 
munții Tatra ; acolo într-o 
noapte de ger cumplit 
mi-au degerat picioarele. 
Dar am mers înainte și am 
luptat tn continuare la 
Banska Bistrița, Trencin, 
pînă la porțile orașului 
Praga, pînă in Ziua Victo
riei...

Pe cind stăteam de vorbă 
cu „tetea" Iernuțan, om 
care se apropie de 76 de 
ani, a oprit la poartă o 
„Dacie" roșie cu număr de 
Cluj. Coboară o întreagă 
familie. îmbrățișări, săru
tări.

— Asta-i Vasile, băiatul 
meu cel mare. E ofițer la 
Cluj-Napoca. Așa s-a in- 
tîmplat să fie : din cei zece 
copii ai mei, cel mai mare 
și cel mai mic sînt în oști
re, că Ion, mezinul, 
acum armata.

— Și ceilalți 7
— Ceilalți sînt care 

peratori aici, la noi. 
muncitori la Tirgu

care vorbea primarul. Nu
mai in iarna și în primă
vara acestui an am cucerit 
pentru agricultură 400 hec
tare de dealuri sterpe, rîpi, 
stufărișuri, alunecări de te
ren. Da, pămîntul a fost 
Intr-adevăr cucerit, metru 
cu metru : cu hîrlețul, cu 
sapa mare și, uneori, chiar 
cu lopata și cu căldarea. O 
adevărată bătălie.

— Desigur, își are și a- 
ceastă bătălie eroii el.

— Da, oamenii au răs
puns cu vrednicie, cu în
suflețire îndemnului tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului. de a folosi — pre
cum atît de bine și frumos 
ne-o spune — „fiecare pal
mă de pămînt". Eroii ? Sînt 
fiii și nepoții lui tetea Ier- 
nutan și ai celorlalți care 
au luptat pentru libertatea 
de azi a patriei. Eroii sînt 
cei ai muncii din fiecare 
zi : și Ana Marian din Săl- 
cud, și Vaier Șeulean din 
Cucerdea, și Demeter Adolf 
din Ogra, șl Ion Iova din 
Bord și multi, multi alții. 
Ei au făcut din terenurile 
sterpe —' grădini roditoare.

Satele Oarba de Mureș. 
Sălcud, Iernut, Cipău, Le- 
chinta, Sfintu Gheorghe și 
Deag alcătuiesc împreună 
comuna Iernut, comună 
mare, cu vreo 15 000 locui
tori, puternic centru indus
trial și agricol. Industrial, 
da, pentru că numai cele 
două întreprinderi de inte
res republican, și anume

de spectacole are 400 de 
locuri.

însotindu-ne, profesorul 
Ștefan Luca a adus cu el 
un caiet mare, cu coperti 
albastre :

— E monografia comunei. 
Aci scrie negru pe alb că, 
înainte vreme, din cele 315 
case ale Iernutului doar 8 
erau acoperite cu țigle ; 
restul — cu trestie «au cu 
jupi, cum se mai zice pe 
aici. Priviți acum la blocu
rile astea care cuprind 500 
de apartamente, priviți la 
casele din jur : aproape 
toate sînt noi. Iar din toa
te casele astea noi, in care 
locuiește aproape toată 
populația comunei, 80 Ia 
sută au fost zidite după 
1965, după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Cînd trecem prin dreptul 
liceului energetic, profeso
rul Ștefan Luca arată din 
nou către caietul cu coperți 
albastre.

— Este consemnată aici, 
In această monografie, o 
realitate tragică a trecute
lor vremuri. într-o statis
tică alcătuită pe-atunci se 
arată că din 75 de copii 
născuți anual mureau 
anual 44 ! De boli, de sără
cie... Astăzi, in școlile din 
Iernut învață 3 000 de 
elevi ; astăzi 50 de cadre 
medicale se îngrijesc de 
sănătatea .copiilor, a între
gii populații.

De pe dealul Lungu se 
deschid privirilor orizon
turi vaste, locuri uimitor

de frumoase, cu dealuri și 
cu văi; felurit colorate, cu 
Mureșul șerpuind în mean
dre largi, cu sate și cu 
pilcuri de pădure.

— Aici se întind cele 
7 000 de hectare ale coope
rativelor agricole din Ier
nut. Aceasta e baza noas
tră — ne spune primarul — 
pămîntul căruia ne stră
duim să-i smulgem rod cît 
mai bogat pentru binele 
nostru și al țării. Acolo, în 
mijloc, e stațiunea de me
canizare a agriculturii. 
Dincolo sînt lngrășătoriile 
de taurine, de miei și de 
porci. Jos, in stingă, lîngă 
termocentrală, de unde își 
iau căldura, sint 24 hectare - 
de sere. Cele două lacuri 
mari noi le-am făcut, abă- 
tind Mureșul din drum 
pentru a întemeia o fermă 
piscicolă.

— Și clădirea aceea ma
sivă, ascunsă între copaci 7

— Acela-i castelul me
dieval, ridicat pe locul unor 
fortificații de demult. Grofii 
au adus tocmai de la Ve
neția un arhitect să-l re
construiască. Acum în cas
tel se află Stațiunea de 
cercetare și producție legu
micolă ce deservește șase 
județe din Transilvania.

Aici, la Oarba de Mureș, 
eroismul a născut legende, 
a creat folclor :
Mureș, apă spumegată, 
De-o fi să mai trec o dată 
Spune-i la a mea soție 
C-am plecat la bătălie 
Pentru scumpa Românie.

...Pentru scumpa Româ
nie... Atunci, în 1944, aici, 
la Oarba de Mureș au că
zut la datorie mii de 
ostași români. Emoționan
tul „Ordin de zi nr. 11", dat 
la sfîrșitul lncrîncenatei bă
tălii de aici, se încheia 
cu cuvintele : „Drepturile 
noastre sînt izvorite din sa
crificiile noastre !“. Filontd 
incandescent al nestinsei 
dragoste de țară se bolteș
te ca un uriaș arc peste 
timp, peste trecerea a 40 de 
ani de lupte și izbînzi; Or
dinul de fiecare zi al pre
zentului, izvorît din Înalta 
conștiință a datoriei, are 
un conținut nou, cuprinzînd 
și ecourile de demult: 
Drepturile noastre sint 
izvorite din munca noastră, 
din Împlinirile noastre, din 
libertatea de azi a Patriei 1
Gheorghe ATANASIU J

împrejurările 
democrației revo
luționare, munci
torești, să milite
ze cu hotărîre 
pentru lichidarea 
lipsurilor și nea
junsurilor, pentru 
întărirea ordinii, 
disciplinei, pentru 
promovarea nou
lui, a spiritu
lui revoluționar, 
muncitoresc în 

de activitate".dul de înțelepciune și experiență al 
maselor, se ridică eficiența activită
ții economice și se optimizează pro
cesul de decizie socială.

îndeplinirea de către statul nostru 
socialist a răspunderilor ce-i revin 
în dezvoltarea economico-socială, 
creșterea rolului și atribuțiilor sale 
nu trebuie să ducă la o „etatizare", 
la o „tehnicizare" a raporturilor și 
activităților sale în numele comple
xității problemelor. In concepția 
partidului nostru, creșterea rolului 
statului înseamnă, în fapt, integra
rea sa tot mai pronunțată în socie
tate, împletirea activității sale cu cea 
a instituțiilor democratice. In acest 
sens, în expunerea la plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Tre
buie să extindem continuu formele 
de conlucrare între organismele de
mocrației muncitorești și organele

democrație, participarea 
maselor la conducerea so-
apreciere a ghidat Întreg 
de edificare, în perioada 

de Ia Congresul al

... ; asigură participarea oamenilorjnnun- 
cil • la’.conducerea țării,'Tatit win or
ganismele reprezentative ale puterii 
— Marea Adunare Națională, orga
nele locale ale puterii de stat — cît 
mai ales prin intermediul organis
melor democrației directe. Acestea 
din urmă cuprind în alcătuirea lor 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, consiliile de conducere din 
unitățile economico-sociale, iar la 
nivel național, congresele și consfă
tuirile pe diferite domenii. Prin in
termediul acestei complexe structuri 
se asigură participarea directă, sis
tematică a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, la conducerea 
societății noastre. De pildă, recenta 
plenară a Consiliului National a) 
Oamenilor Muncii — organism re
prezentativ al democrației noastre 
muncitorești, revoluționare — a pri
lejuit o amplă analiză a probleme
lor pe care le ridică progresul so
cietății românești in etapa actuală, 
adoptarea de măsuri privind reali
zarea ritmică și integrală, la toti in
dicatorii, in toate sectoarele a pla
nului pe 
speciale 
partidului 
aplicarea 
creșterea __ ___ ______ __
tăti economice. în concepția parti
dului nostru, amplificarea continuă a 
participării nemijlocite a maselor la 
conducerea țării reprezintă modul 
specific de dezvoltare a democrației 
socialiste în etapa actuală, de afir
mare a superiorității sale.

liste, asigurind' participarea organi
zată a tuturor categoriilor sociale la 
conducerea tării".

acest an, a programelor 
stabilite de conducerea 
în domeniul economiei, 

fermă a acordului global, 
eficientei întregii activi-

STATUL DEMOCRAȚIEI MUN
CITOREȘTI. Un proces esențial, des
fășurat cu remarcabilă amploare în 
ultimii ani, il constituie asocierea 
strînsă a centralismului democratic, 
ca principiu fundamental de organi
zare a sistemului nostru social-poli
tic, cu principiul autoconducerii 
muncitorești. Conducerea unitară a 
întregii societăți a fost puternic îm
binată cu participarea largă a cetă
țenilor la exercitarea actului de con
ducere la toate nivelurile și în toate 
domeniile de activitate. Principiul 
muncii colective, care impupe antre
narea la procesul de conducere a 
celor ce activează nemijlocit în acti
vitatea economico-socială, guvernea
ză astăzi întregul sistem de organi
zare a societății in toate domeniile. . 
în ultimii ani a fost instituit 
din inițiativa tovarășului Nicolae

CONȘTIINȚA ȘI PARTICIPARE. 
Fiind chemate să dezbată aspecte de 
cel mai mare interes pentru progre
sul nostru economico-social. să se 
afirme ca adevărate tribune eficiente 
de soluționare a problemelor cu care 
se confruntă colectivele din între
prinderi, instituții, unități teritorial- 
administrative, organismele democra
ției noastre socialiste necesită din 
partea celor ce le compun o bună 
cunoaștere a realităților, un înalt 
nivel de conștiință și angajare.

Tocmai de aceea, în condițiile în 
care dispunem de un amplu sistem 
de forme și modalități de participare 
a maselor la conducerea tării, pro
blemele care țin de pregătire, con
știință, răspundere capătă o mare 
importanță, ele constituind principa
lele direcții de acțiune pentru per
fecționarea democrației socialiste. O 
deosebită însemnătate pentru proce
sul de adîncire a democrației are 
desfășurarea unei susținute activități 
teoretice, care să analizeze și să 
dezbată aspecte deosebite ale evolu
ției societății, să contureze căi și mo
dalități de soluționare a problemelor 
ce se ivesc, de accelerare a progre
sului social. Ampla activitate teore
tică desfășurată de partidul nostru, 
de secretarul său general, care și-a 
găsit o elocventă ilustrare în docu
mentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1982, ale Consfătuirii de lucru 
de la Mangalia din 1983, își dezvăluie 
semnificația și pentru dezvoltarea 
democrației noastre socialiste.

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că trăim în epoca afirmării re
voluției științifico-tehnice, care ri
dică mereu noi probleme, impune noi 
soluții. în acest context, activitatea 
teoretică de sinteză a acestor pro
bleme, de dezbatere și soluționare a 
lor, de fundamentare riguroasă a 
strategiilor de dezvoltare într-un do
meniu sau altul constituie o com
ponentă esențială a vieții democra
tice, a funcționării corespunzătoare a 
structurilor social-economice.

Dacă decizia presupune astăzi un 
înalt nivel de competență, atunci 
cerința perfecționării pregătirii pro
fesionale, a ridicării nivelului de cul
tură capătă o importanță deosebită 
pentru funcționarea structurilor de
mocrației, pentru realizarea persona-

toate domeniile
De ce răspunderea în muncă, dis

ciplina capătă o asemenea impor
tanță în etapa actuală? în primul 
rînd pentru că ele asigură valorifi
carea superioară, în interesul între
gii societăți, a pregătirii profesiona
le, a capacităților personalității uma
ne. Pregătirea profesională rodește 
mult mai spornic pe terenul răspun
derii și angajării în muncă, al per
severenței în înfăptuirea sarcinilor. 
Avem, după cum se știe, un corp 
bine pregătit de tehnicieni, de spe
cialiști, de muncitori cu. înaltă cali
ficare in toate domeniile. A cultiva 
cu stăruință valorile dăruirii în mun
că, ale abnegației pentru transpune
rea în viață a programelor de dez
voltare multilaterală a țării, repre
zintă garanții dintre cele mai sigure 
că pregătirea profesională va fi su
perior valorificată în interes geheral, 

’’ W ffeca££'; îșr Vh?s$ori contribuția la 
^6^Fesâlsț3at|iei?1!Qbastre; •

Ccrlhța'. munciicolecti ve nu presu
pune în nici un fel diminuarea răs
punderii personale, ci dimpotrivă. Un 
organism de conducere Va munci 
cum muncesc cei ce-i compun. Un 
asemenea organism va lucra mai bine 
cu cît fiecare membru al său va 
munci cu mal multă răspundere, cu 
cît va milita mai energic, cu spirit 
revoluționar, pentru promovarea opi
niei în organismele democratice, 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor încredințate. în fond, răspun
derea personală constituie pivotul, 
adevărata substanță a muncii colec
tive, suportul său durabil.

Concomitent, se cere subliniat că 
dezvoltarea răspunderii reprezintă 
antidotul cel mai potrivit pentru 
combaterea stărilor de automulțumi- 
re, a tendințelor de justificare a ne- 
realizării sarcinilor.

Unitatea dintre drepturi și îndato
riri decurge cu necesitate din iînsăși 
concepția partidului nostru despre 
democrație. într-o societate al cărei 
principiu structural de organizare 
este centralismul democratic, disci
plina, răspunderea în muncă și viată 
constituie Îndatoriri civice de primă 
importanță. Disciplina și răspunde
rea nu sînt cerințe facultative, ci 
condiții esențiale ale funcționării 
structurilor democratice. Răspunde
rea unui consiliu de conducere care 
are spre gospodărire o avuție de zeci 
sau sute de milioane de lei nu poate1 
fi considerată, în nici jin caz, o ce
rință facultativă, ci miezul dezbate
rilor democratice din acel consiliu, 
condiția sa de existență.

Cum este și firesc, comuniștii, prin 
Întreaga lor activitate, trebuie j să se 
constituie în adevărate exemple de 
muncă, răspundere și abnegație, așa 
cum democrația de partid oferă un 
exemplu concret pentru întreaga na
țiune cu privire la îmbinarea armo
nioasă între drepturi și îndatoriri.

înfăptuirea consecventă a acestor 
cerințe — subliniate cu pregnanță de 
către conducerea partidului, de către 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
o garanție sigură a afirmării plenare 
a superiorității și vitalității democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare, perfecționării sale corespunză
tor exigențelor noi ce apar în pro
cesul construcției socialiste.

Paul DOBRESCU

Din noul peisaj al municipiului Focșani Foto : Gh. Vințilă
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Tovarășuhu NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 63-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Român, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
al tuturor membrilor săi, precum și al meu personal, doresc să vă adresez 
dumneavoastră și prin dumneavoastră comuniștilor și poporului frate român 
cele mai calde felicitări.

Crearea Partidului Comunist Român a constituit un eveniment de o 
importanță istorică în dezvoltarea luptei revoluționare a clasei muncitoare 
și a poporului român.

Partidul Comunist Român a organizat șl a condus cu succes lupta ma
selor populare pentru dobîndirea independenței naționale și eliberare so
cială, pentru transformarea țării sale, altădată slab dezvoltată, intr-o țară 
socialistă cu o industrie șl agricultură moderne.

în prezent, sub conducerea Partidului Comunist Român, In frunte cu 
dumneavoastră, poporul român obține mari succese in lupta pentru Înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului și edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile tradiționale de prietenie șl cola
borare dintre partidele și popoarele noastre se vor întări și dezvolta tot 
mai mult, vă urez dumneavoastră, precum și partidului 
neavoaștră, noi și tot mai mari succese în activitatea 
tării și prosperității țării.

și poporului dum- 
consacrată dezvol-

SENKIM IR
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele Partidului Comunist din 
vă adresăm cele mai cordiale felicitări 
dului dumneavoastră.

Folosim prilejul pe care ni-1 oferă ___
Partidului Comunist Român pentru a exprima sentimentele noastre revolu
ționare frățești 
voastră popor.

Vă reînnoim
socialismului să_____  ____ __  __  ___ ...____T........ „ __ _ „..... .....
dorința de a întări prietenia care ne unește în-lupta pentru cauza socialis
mului și păcii în lume.

Cuba și al Întregului nostru popor, 
cu ocazia aniversării creării parti-

cea de-a 63-a aniversare a creării

față de comuniștii români și față de întregul dumnea-

încă o dată urările ca succesele dumneavoastră în edificarea 
fie din ce în ce mai mari și in același timp ne exprimăm

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

SUCEAVA

Producție fizică 
suplimentară 

cu cheltuieli reduse
Oamenii muncii din industria 

județului Suceava antrenați cu 
toate forțele in întrecerea socialis
tă pentru a întîmpina cu noi și 
importante succese marile eveni
mente politice ale anului — cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare, socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă și 
Congresul al Xnl-lea al partidului 
— au realizat, peste prevederi în 
perioada care a trecut din acest an, 
4 990 tone pirită. 150 tone zinc în 
concentrate. 77 tone utilaje tehno
logice pentru industria materiale
lor de construcții. 2 800 metri cubi 
prefabricate din beton armat, 
348 900 metri pătrați furnire este
tice, 47 800 metri pătrați placaje din 
lemn. 423 600 metri pătrați plăci 
fibrolemnoase și alte produse utile 
economiei naționale. Remarcabil 
este faptul că aceste depășiri au 
fost obținute ta condițiile econo
misirii a 392 tone metal. 487 tone 
laminate finite pline din oțel. 6 934 
metri cubi material lemnos. 1088 
tone combustibil convențional și a 
altor materiale în valoare 
18 253 000 lei. (Sava Bejinariu, 
respondentul „Scînteii").

de 
co-

DÎMBOVIȚA

Mărci de oțeluri aliate 
de calitate înaltă

La întreprinderea „Oțelinox" din 
Tirgoviște au fost asimilate în pe
rioada care a trecut din acest an 
noi mărci de oțeluri cu caracteris
tici tehnice și calitative superioare. 
Dintre acestea se remarcă profilele 
ușoare pentru , cazane de presiune, 
oțelul pentru lanț minier, lamina
tele din oțel aliat și înalt aliat 
pentru industria aeronautică șl 
benzile din oțel Inoxidabil pentru 
cazanele centralei electrice nu
cleare. De asemenea, colectivul 
acestei unități a livrat peste pre
vederi importante cantități de oțe
luri pentru rulmenți, organe de 
asamblare și scule. (Gheorghe Ma
nea, corespondentul „Scînteii").

COMBINATUL MINIER

PLOIEȘTI

Cărbune peste plan
în întîmpinarea marii sărbători 

naționale de la 23 August și a celui 
de-al XlII-lea Congres al parțidu- 

^lui, colectivele din cadrul Combi-

cinema
• Llșca: SCALA (11 03 72)— 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.0. Să mori rănit din dragoste de 
viață; CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45: 18; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Salutări cordiale de pe Terra 
(Zilele filmului cehoslovac) : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Pe aici nu se trece: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 12,15; 16; 19,15.
0 Secretul iui Bachus : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Acțiunea Zuzuc : DACIA (50 35 94)
— 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30: 
15,30; 17,30: 19,30.
0 Șapte băieți și o ștrengărită : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Galax : FERENTARI (80 49 85) -
15,30; 17,30; 19,30.
• Vreau să știu de ce am aripi : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

natului minier Ploiești slnt puter
nic mobilizate pentru a da țării 
cit mai mult cărbune. Folosind mai 
bine mijloacele mecanizate de care 
dispun, organizîndu-și superior 
munca în abataje și microcariere, 
întărind disciplina pe întreg fluxul 
de producție, minerii lucrează cu 
o productivitate mult sporită. A- 
ceasta a permis obținerea de la în
ceputul anului și pînă in prezent 
a unei ‘producții suplimentare de 
aproape 30 000 tone cărbune ener
getic de bună calitate. Pe panoul 
întrecerii au înscris cele mai fru
moase rezultate de muncă coiecti-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă transmit, în numele soției mele și al meu personal, cele mai 
sincere mulțumiri, dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu, pentru 
amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis în, timpul survolării teritoriului 
Republicii Arabe Siriene.

Adresîndu-vă, la rîndul meu, aceleași bune urări, aștept cu speranță și 
încredere să vă întîmpin cu bun venit în Damasc și să purtăm convorbiri cu 
acest prilej.

Folosese 
sănătate și 
prieten.

această ocazie pentru a vă transmite cele mal bune urări de 
fericire personală, de continuă prosperitate poporului român

HAFEZ AL-ASSAD

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți după-amiază, delegația Grupu
lui de prietenie Marea Britanie — 
România din Camera Comunelor, 
condusă de. David Mudd, președin
tele grupului, care efectuează o vizi
tă în țara noastră.

în timpul convorbirii, care a decurs 
Intr-o atmosferă cordială, au fost 
evocate legăturile de prietenie dintre 
România și Marea Britanie, care cu
nosc o continuă dezvoltare pe baza 
înțelegerilor convenite cu prilejui 
dialogului româno-britanic la nivel 
înalt. S-a apreciat, totodată, că exis
tă largi posibilități pentru adîncirea 
și diversificarea relațiilor pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cul-

tural și în alte domenii de interes 
comun, subliniindu-se contribuția pe 
care parlamentele celor două țări, 
grupurile parlamentare de prietenie 
sint chemate să o aducă la intensifi
carea raporturilor dintre România și 
Marea Britanie. A fost evidențiată 
însemnătatea pe care o au cunoaș
terea și apropierea tot mai strînsă 
dintre' cele două state, pentru cauza 
păcii, destinderii și înțelegerii inter
naționale, pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări între toate popoarele.

La primire a luat parte tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

A fost de față Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sărbătoarea națională 

a Cehoslovaciei prietene
Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă, vă adresăm, in nu
mele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
ai Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal, 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace și poporului cehoslovac un cald salut prie
tenesc și cordiale felicitări.

în perioada care a trecut de la acest eveniment me
morabil, oamenii muncii din Republica Socialistă Ceho
slovacă, sub conducerea Partidului Comunist din Ceho
slovacia, au înfăptuit profunde transformări Înnoitoare 
în toate domeniile vieții politice și social-economice.

întregul nostru popor urmărește cu viu interes și se 
bucură de marile realizări înfăptuite de poporul ceho
slovac in edificarea societății socialiste ta patria dum
neavoastră.

PRAGA
Apreciem In mod deosebit raporturile de prietenie din

tre partidele și țările noastre și ne exprimăm convingerea 
că, acționind împreună în spiritul hotăririlor și înțele
gerilor convenite la nivel înalt și al Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală, colaborarea din
tre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă se va dezvolta și di
versifica și în viitor în toate domeniile, în interesul 
celor două popoare, al cauzei socialismului. Acordăm, de 
asemenea, o importanță deosebită intensificării conlu
crării dintre țările noastre pe plan internațional, in 
lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare, în primul rînd nucleară, pentru destindere, secu
ritate, pace și cooperare în Europa și în întreaga lume.

La aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră, 
vă transmitem, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregu
lui popor cehoslovac, urări de noi și importante realizări 
in activitatea consacrată înfloririi și prosperității Ceho
slovaciei prietene.

In județul Prahova s-a încheiat 
semănatul

Oamenii muncii de pe ogoarele 
prahovene au încheiat. In ziua de 8 
mai. însămînțarea porumbului de 
consum în ogor propriu, precum și 
a cartofilor de toamnă și a solei pe 
suprafețele planificate. In prezent se 
acționează cu toate forțele pentru 
terminarea In următoarele zile a lu
crărilor de plantare a legumelor ta 
cîmp, executarea lucrărilor de Intre-

A

V

BRAȘOV

Comenzi la export — 
onorate exemplar

Cu puțin timp în urmă, condu
cerea întreprinderii de hîrtie cre
tată și carton ondulat din Ghim- 
bav-Brașov primise din partea unei 
Întreprinderi exportatoare o co
mandă foarte urgentă : executarea 
și livrarea a 100 000 bucăți amba
laje tip „Burdung" care se carac
terizează prin perfortriarițe deoSe- 

«<,<“>bite> -'Solicitarea ambalajelor Tes-

porumbului
ținere la culturile semănate ta a- 
ceastă primăvară, pe pajiștile natu
rale. in livezi și in vii. precum și 
pentru transpunerea în viată a pro
gramului județean privind îmbună
tățirea creșterii animalelor.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de Comitetul județean 
Prahova al P.C.R., se spune : Folo
sim și acest prilej, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru a vă transmite, in numele 
oamenilor muncii din județul nostru, 
sentimentele de profundă dragoste și 
recunoștință, un profund omagiu 
pentru activitatea neobosită pe care 
o desfășurat! pentru dezvoltarea 
multilaterală și prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

Vă asigurăm că 
dăruire și pasiune 
carea mai bună a 
creșterea continuă a 
cole, pentru participarea activă a ju
dețului Prahova la înfăptuirea noii 
revoluții agrare, consacrind toate 
realizările pe care le vom obține 
sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă. întimpinării celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

vom munci cu 
pentru valorifi- 
pămîntului și 
producției agri-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul cehoslovac sărbătorește 
astăzi împlinirea a 39 de ani de la 
eliberarea de sub dominația fascis
mului, eveniment d'e însemnătate 
istorică in viata sa, care a marcat 
redobindirea independentei națio
nale, și i-a deschis, în același timp, 
calea unor ample transformări po
litice și social-economice, a făuririi 
noii orînduiri. Sub conducerea Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea din tara prietenă au 
obținut, în acest răstimp, realizări 
de seamă in toate domeniile de ac
tivitate, Cehoslovacia devenind un 
stat socialist înfloritor.

O dezvoltare deosebit de puterni
că a cunoscut industria, care reali
zează in prezent intr-o singură lună 
echivalentul intregii producții din 
anul 1948, concomitent cu avintul 
ramurilor. de înaltă tehnicitate. In 
același timp, modernizarea conti
nuă a bazei materiale a agriculturii 
cooperatiste a dus la dezvoltarea 
tuturor sectoarelor acestei ramuri, 
care asigură in măsură crescindă 
necesarul de alimente al populației. 
De asemenea, s-au dezvoltat știința, 
cultura, invățămîntul, asistența so
cială, a crescut nivelul general de 
civilizație al întregului popor.-

Prin transpunerea în viată a ho
tăririlor celui de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, orientate îndeosebi

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

spre dezvoltarea intensivă a eco
nomiei, extinderea bazei energetice 
și de materii prime $i mai buna va
lorificare a acestora, sporirea efi
cienței întregii activități, oamenii 
muncii de la orașe și sate asigură 
mersul ferm, in continuare, al țării 
pe calea făuririi societății socialiste 
dezvoltate.

In țara noastră sint bine cunoscu
te și se bucură de inaltă apreciere 
rezultatele remarcabile ale po
porului cehoslovac in edificarea 
noii orînduiri. Legăturile de prie
tenie și colaborare romăno-ceho- 
slovace, avînd bogate tradiții in 
lupta oamenilor muncii din cele 
două țări, a popoarelor noastre pen
tru dobîndirea independenței națio
nale, împotriva exploatării și fas
cismului, pentru o viață mai bună, 
și-au găsit elocventă expresie in 
participarea armatei române la bă
tăliile pentru eliberarea Cehoslova
ciei de sub dominația nazistă, pen
tru redobindirea libertății de către 
poporul cehoslovac.

Căpătînd un conținut nou, supe
rior, in anii făuririi socialismului, 
relațiile romăno-cehoslovace s-au 
îmbogățit continuu, un cadru fertil 
asigurind in acest sens Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, Declarațiile comune din 
1977 și 1981, care au deschis ample 
perspective conlucrării reciproce 
multilaterale. Un rol hotăritor in

dezvoltarea acestor relații l-au avut 
și-l au legăturile de prietenie din
tre P.C.R. și P.C.C. și, in acest ca
dru, întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak, care au 
impulsionat puternic ansamblul co
laborării romăno-cehoslovace.

In spiritul înțelegerilor la nivelul 
cel mai inalt se dezvoltă colabora
rea pe plan economic, în cadrul că
reia sporește ponderea cooperării și 
specializării în importante ramuri 
ale economiilor noastre naționale. 
Se extind, în același timp, legătu
rile in domeniile culturii și științei, 
schimbul de experiență pe linie de 
partid și de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești in variate domenii 
ale construcției socialiste.

Pe plan extern. România și Ceho
slovacia colaborează in lupta împo
triva pericolului de război, se pro
nunță pentru oprirea cursei înarmă
rilor, în vederea reluării și conti
nuării politicii de destindere, a asi-, 
gurării păcii și securității în Euro
pa și in întreaga lume, a înțelegerii 
și conlucrării intre toate națiunile.

Cu prilejul celei de-a 39-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei, po
porul român adresează poporului 
cehoslovac cele mai calde felicitări, 
ca și urarea de a dobindi noi reali
zări in traducerea in viață a politi
cii partidului, in înflorirea multila
terală a patriei sale socialiste.

Punțile trainice ale colaborării
15,00 Telex
15,05 Cehoslovacia '84 — documentar
15,30 Emisiune In limba maghiară (par

țial color)
20,00 Telejurnal (parțial color) ‘
20,20, Actualitatea In economie
30,35- Ziua Independenței, Ziua Victoriei 

'i.-'.Cdocumentar
Î0,55 Film artistic : „Așteptlnd umtren". 

Premieră TV. O producție a Casei 
de filme Patru

22,15 Telejurnal (parțial color)

: „Este In firea oamenilor clădirea 
punților1 • de înțelegere dintre ei. 

' OWemFnu'W'pot lipsi de asemenea 
punți".

Unde am auzit pentru prima dată 
aceste cuvinte, pe pămîntul Ceho
slovaciei prietene ? Parcă în metroul 
praghez. Arteră confortabilă și ra
pidă la care fac apel, zilnic, peste 
700 000 de călători prin frumoasa 
capitală de pe Vltava. Se evocau 
reușitele constructorilor de bulevarde 
subterane din Praga și București, 
legăturile lor prietenești, in numele 
idealului comun, de făurire a noii 
orînduiri, socialiste. Și fiecare amă
nunt de viață trăită, de cunoaștere 
reciprocă, trainică, se voia, și era, 
o pledoarie pentru edificarea ne
cesarelor punți dintre oameni.

La moderna întreprindere con
structoare de mașini-unelte din Cela- 
kovice, după ce s-au enumerat țările 
in care sint exportate utilajele rea
lizate aici potrivit rigorilor competi
tivității ; după ce am reținut re
marca gazdelor potrivit căreia, în 
actualul cincinal, întreprinderile din 
ramură vor fi înzestrate cu 3 500 de 
mașini de mare productivitate ; după 
ce am notat faptul demn de atenție 
că în prezentul cincinal producția 
acestui principal sector al industriei 
cehoslovace, creator de tehnică nouă, 
va spori cu 33 la sută ; după ce am 
privit sumedenia de diplome și me
dalii colecționate la diverse expo
ziții unde utilajele de Celakovice au 
fost fn competiție, interlocutorii noș
tri s-au simțit datori să ne spună :

— In dese rînduri am avut oaspeți 
dragi din România, întreținem bune 
legături cu partenerii constructori 
de mașini din România.

O mașină cu afișaj numeric ort 
comandă program, de exemplu, ara
tă, înainte de toate, stadiul dezvol
tării tehnicii in țara ta care este 
făurită. Și nu-i la îndemîna oricui 
să atingă acest prag al virtuozității 
tehnice. România și Cehoslovacia 
produc asemenea utilaje ale tehnicii 
de vîrf. Dincolo Insă de gradul de 
măiestrie, de performanța în sine, 
contactele dintre autorii acestor în
făptuiri se înscriu ca un argument 
firesc al prieteniei trainice dintre 
popoarele noastre. Ca un argument 
firesc în favoarea punților durabile

ce leagă oamenii cu aspirații comu- 
. ne,,. eliberați pentru totdeauna dș 

asuprire', nbtărîți să-și construiască 
în libertate și pace propriul lor 
destin...

Cooperativa agricolă „înfrățirea'’, 
în apropiere de Treniin. Loc de o 
rară frumusețe, în streașină Car- 
paților Mici. Șoseaua a alergat pînă 
aici printre lanuri proaspete, temei
nic îngrijite. în geana orizontului 
se zăresc turnurile de răcire ale cen
tralei atomoelectrice. Bătălia pentru 
recolte de hamei, mari șl de calitate 
— «puterea de viață lungă a neîntre
cutei beri din țara lui Haăek — este 
în plină desfășurare. Bineînțeles că

rean. Despre Bratislava se spune 
că-i praștii, cel mal iubit de pi^loții 
de avioane; Aici se poate ateriza 
365 de zile din an. Deci, cer unic și 
pentru bătrinul oraș unde, pe o 
înălțime, mai dăinuie încă edificiul 
în care s-a încoronat Maria Tereza. 
De jur-împrejur, edificiile prezentu
lui. Ridicate in cei aproape patruzeci 
de ani de libertate.

Cu dorul Dunării de acasă, rulăm 
paralel cu Dunărea de aici. Cămi
nele cetății universitare. Blocuri 
zvelte, ce străjuiesc arterele de cir
culație. Coșuri argintii ale combina
telor chimice. Bratislava dă țării 
cauciuc și benzină, cabluri și pro
duse electronice, sticlă și mobilă, 
mașini grele și produse cosmetice, 
autoturisme și detergenți etc. Capi
tala Slovaciei este unul din puter
nicii piloni ai economiei Ceho
slovaciei.

Rulăm pe artera de asfalt paralel 
cu artera acvatică, pe care urcă ori 
curg, fără odihnă, navele fluviale. 
La un moment dat facem un scurt 
popas intr-un parc. Ni se spune :

— Aici au loc tradiționalele tirguri 
ale chimiei. România este o partici
pantă statornică la această compe
tiție.

Deci, încă o punte de înțelegere, 
de prietenie.

Nu departe de podul nou. cu si
lueta zveltă azvîrlită peste lărgimea 
fluviului, un pod vechi, de fier. A 
fost ridicat în grabă, in zilele fier
binți ale eliberării. Menirea lui : să 
reziste măcar un an. Și iată că și-a 
făcut datoria aproape patru decenii. 
Podul acesta are, desigur, nume
roase amintiri. Pe el au trecut ne
îndoios și ostașii români spre casă, 
după ce au celebrat Ziua Victoriei. 
După ce mai înainte aceiași ostași 
români și-au îngropat eroii la Zvolen 
ori Banska Bistrița, eroi care s-au 
jertfit pentru libertatea pămîntultii 
prieten cehoslovac. Apoi au sărbăto
rit victoria, după care, acasă, la pă
mîntul natal...

Vechiul pod de fier are nenumă
rate amintiri...

Vreme de aproape patruzeci de ani 
» rămas și el o trainică și eroică 
punte Intre oameni.

Iile TANASACHE

, ■ pective în mai puțin de o săptă- -i 
mînă era motivată prin ’cauze 'o- 't 
biective care nu lăsau loc la dis
cuții. înțelegind că onorarea aces
tei comenzi este în interesul tării, 
conducerea întreprinderii din 
Ghimbav a acceptat comanda fără ’ 
ezitare, deși știa că onorarea ei la 
termenul stabilit nu era o proble
mă ușoară. Drept urmare. încă în 
ziua respectivă s-a întocmit un 
plan de acțiune cu obiective, ter
mene și responsabilități precise.

S-a acționat astfel incit coman
da a fost onorată în numai patru 
zile. De fapt. în același mod se 
procedează și în situația altor co
menzi urgente de ambalaje și de 
hîrtie cretată și carton ondulat, 
ceea ce a permis colectivului de 
aici să-și depășească. în primele 
patru luni din acest an, sarcinile 
la export cu 38 la sută. (Nicolae 
Mocanu, corespondentul „Scînteii").

vele de mineri de la mina Filipes- 
tii de Pădure și de la întreprinde
rile miniere din Cîmpulung și Că- 
peni. (Constantin Căpraru, cores
pondentul ,,Scînteii“).

Știri sportive
CICLISM: „Cursa Păcii"

Cea de-a 37-a ediție a „Cursei pă
cii", tradiționala competiție cidistă 
închinată prieteniei între popoare, a 
început ieri la Berlin, reunind la 
start peste 100 de alergători din 18 
țări, între care și România. în for
mație cu Mircea Romașcanu, Cos- 
tică Paraschiv, Ionel Gancea. Ni
colae Aldulea, Cristian Neagoe, Va
lentin Constantinescu (antrenor Va- 
slle Sălăjan).

Note de călătorie

CLUJ

în funcțiune — 
noi obiective de investiții

Colectivele trusturilor de antre
prize din județul Cluj au realizat 
peste prevederi de la începutul 
anului și pînă în prezent un volum 
de lucrări de construcții-montaj In 
valoare de 43 milioane lei. In a- 
ceastă perioadă au fost puse în 
funcțiune noi obiective de investi
ții. între care capacități de produc
ție pentru piese forjate și matri- 
țate la Combinatul de utilaj 'greu 
din Cluj-Napoca. etapa a doua a 
secției de contacte sinterizate la 
întreprinderea „Sinterom" din 
Cluj-Napoca. atelierul de recondi
ționat anvelope pentru mijloace de 
transport auto la Combinatul mi
nier Cluj, electrificarea a peste 50 
km cale ferată dublă în raza Re
gionalei de căi ferate Cluj, o mi- 
crocentrală electrică la Dej, un 
centru de calcul la întreprinderea 
„Electroceramica" din Turda. Une
le din aceste capacități și obiecti
ve au fost predate beneficiarilor 
Inaințe de termen. (Marin Oprea, 
corespondentul „Scînteii").

• Ringul ; PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.
• Damen tango : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Duminică zbuciumată : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Marele șarpe: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Program special pentru copii — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Călărețul fără 
cap — 17.45; 19,45 : DOINA (16 35 38).
• Gară pentru doi : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 19.
• Rîsul lese pe cărare : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza „Pană albă" : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
0 Mexicul in flăcări : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12, 16; 19.
• Spartacus : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12,30: 16; 19,30.
« Naufragiul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
• Eboli : UNION (13 49 04) — 10; ÎS; 
16; 19.
0 Afacerea Plgot : LIRA (317171) — 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20.
• Omul păianjen se întoarce : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.30; 
19,30.

BACĂU

Apartamente 
peste prevederi

Colectivul Trustului județean de 
antrepriză generală pentru con
strucții-montaj Bacău — unitate 
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa 
a II-a pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1983 — a realizat 
și predat beneficiarilor, în primele 
patru luni ale acestui an, un nu
măr de 916 apartamente, cu 313 mai 
mult decit prevedeau sarcinile de 
plan pe această perioadă. La ora 
actuală, în municipiile Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Bacău, precum și în 
centrele muncitorești de pe văile 
Trotușului și Bistriței — Comănești, 
Moinești, Tîrgu Ocna, Buhuși — 
și în stațiunea balneoclimaterică 
Slănic-Moldova se află în diferite 
stadii de construcție alte peste 
2 000 de apartamente, dintre care 
mai mult de 700 vor fi date in fo
losința oamenilor muncii pînă Ia 
finele primului semestru. Cu a- 
cestea, numărul apartamentelor 
înălțate In ultimele patru decenii 
în localitățile județului Bacău de
pășește 80 000. 
corespondentul „!

FOTBAL
Pe stadionul Dinamo din Capitală 

s-a disputat, marți, meciul restanță 
din etapa a 24-a a campionatului di
viziei A la fotbal, intre echipele Di
namo București și F.C. Olt. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 (1—1) 
în favoarea jucătorilor, dinamoviști.

Vineri. 11 mai, vor avea. loc, ln- 
cepînd de la ora 16,30, semifinalele/ 
„Cupei României" : Steaua — Spor
tul studențesc (la București, pe sta
dionul „23 August") și Dinamo — 
Corvinul (la Făgăraș).

vremea
9

(Gheorghe Baltă, 
.Scînteii").

Tlmpul probabil pentru Intervalul 
mai, ora 21 — 12 mai, ora 21. In țară 
Vremea va fi în general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite Izolat de descărcări e- 
lectrice, mal ales în partea a doua a 
Intervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
Ia moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată, îndeosebi Ia munte, pre- 
domlnind din sectorul sudic. Tempera
turile maxime vor fi cuprinse între 15 
șl 25 de grade, cele minime între 4 și 
14 grade. In București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi, care vor avea șl caracter de 
aversă, mai ales in partea a doua a in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 22 și 25 de grade, cele 
minime intre 7 și 11 grade. (Otilia Dia- 
conu. meteorolog de serviciu).

subiectul principal de dialog cu 
prietenii de la „înfrățirea" nu poate 
fi altul decit cel care ține de înde
letnicirea lor de bază : hameiul. Se 
exprimă păreri dintre cele mai auto
rizate : cum impietează clima aspră 
asupra calității hameiului... Cum și 
ce pregătire trebuie, obligatoriu, să 
aibă cel care se încumetă să producă 
această plantă care ridică multiple 
pretenții... Cine are șansa ca în ur
mătorii ani să cîștige titlul de onoa
re de... „Cavaler al hameiului"... 
(„înfrățirea" are la activ acest ti
tlu !). Cum se face că, în timpul ocu
pației fasciste, încercarea de a smul
ge acest „secret de fabricație" a 
fost sortită eșecului...

Drept firească încheiere a dialogu
lui de la cooperativa cu nume sim
bolic — „înfrățirea", președintele 
acesteia ni se confesează :

— Știți, cunosc destul de bine 
România.

— Deci ațî fost la noi 1
— De trei ori. Am mulți prieteni 

ta țara dumneavoastră.
— Unde ați stat cel mal mult 7
— La Mangalia Nord. Soare și cer 

ca acolo nu afli nicăieri, ta altă 
parte.

Cerul patriei a fost întotdeauna 
unic. Și soarele... Și glia... Și oa
menii... Și tradițiile... Și văzduhul... 
Și zborul păsărilor... Totul...

...Reîntoarcere în Bratislava. Re
venire la amintirea portului dună

Recepție oferită de ambasadorul 
Republicii Socialiste Cehoslovace

0 Salamandra : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30. VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Strada Hanovra : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Avertismentul: MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11,30: 14; 16,30; 19, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20.
• Domnișoara Noorie : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, GRĂDINA 
MODERN (23 71 01) — 20.
• O afacere murdară : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Febra aurului : ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
• Campionul : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea Iui Ioviță — 19,30; (sala 
„Ion Vasllescu", 12 27 45) : Inocentul 
- 18.
• Opera Română (13 18 57) : Boema 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sțurdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46);4 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-lea — 17.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 
©Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30; (Palatul 
sporturilor și culturii) : Milionarul 
sărac — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 20; (sala Victoria, 50 58 65); 
Corina — 16,30; Băiatul cu sticleți — 
19,30.; (Teatrul de vară Herăstrău) : 
Varietăți muzicale — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nlcă fără frică — 17; (sala Batlștei) : 
Noul nostru vecin — 10.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor ș| cin tec
— 18,30.
0 Ateneul Român : Orchestra do ca
meră a medicilor — 20.
0 Conservatorul de muzică „Ciprlan 
Porumbescu" (14 26 10) ; Concert-spec- 
tacol „La steaua" — 18,30.
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.

Cu prilejul Zilei naționale a Ceho
slovaciei, ambasadorul acestei țări 
la București, Jan Papp, a oferit, 
marți la amiază, o recepție.

Au luat parte tovarășii Marin 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv a! C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Emilia Sonea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Mihai 
Burcă, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Gheorghe Dinu și 
Maxim Berghianu, miniștri. Ion 
Ștefănescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Nicolae Mihai, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.,

Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai conducerii altor ministere și insti
tuții centrale, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

„ ★In aceeași zi, consulul general al 
R. S. Cehoslovace la Constanța, 
Oldrich Sigut, a oferit un cocteil.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
conducători de instituții și întreprin
deri. ofițeri superiori, ziariști.

(Agerpres)
TELEGRAME

Cu prilejul celei de-a 39-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, tovarășii Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și general-colonel 
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale, au transmis telegrame 
de felicitare omologilor lor din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Au a- 
dresat, de asemenea, telegrame de 
felicitare instituțiilor și organizațiilor 
similare din R.S. Cehoslovacă Consi

liul Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliu] Național al Femeilor, Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetul foștilor luptători șl 
veteranilor de război împotriva fas
cismului, Consiliul Național al Socie
tății de Cruce Roșie, alte instituții și 
organizații de masă șl obștești.

(Agerpres)

DEPUNEREA
UNEI COROANE DE FLORI
Marți dimineața, ambasadorul R. S. 

Cehoslovace la București, Jan Papp, 
a depus, cu prilejui celei de-a 39-a 
aniversări a elibe'Ml Cehoslova
ciei de sub dominațiaf fascistă, o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

★
La cinematograful „Studio" din Ca

pitală au început, marți seara. „Zi
lele filmului cehoslovac", organizate 
cu prilejul celei de-a 39-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă. Spectacolul de gală 
a programat lung-metrajul artistic 
„Tinerețe matură". Vor mai fi pre
zentate filmele „Salutări cordiale de 
pe Terra" și „Ultimul tren".

„Zilele filmului cehoslovac" vor a- 
vea loc și la Constanța și Tulcea.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe. I.R.R.C.S.. Asocia
ției cineaștilor, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezenti Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București,'Și 
membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră și membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)
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STOCKHOLM: Reluarea lucrărilor Conferinței
pentru măsuri de încredere si securitate

si pentru dezarmare in Eurnpa
angajamentului de a nu folosi pri
mele aceste arme. încheierea unui

■ tratat de nefolosire a forței', mili
tare si de. menținere a. unor relații 
pașnice între state. înghețarea și re
ducerea cheltuielilor militare, elimi
narea armelor chimice din Europa, 
crearea de zone denuclearizate în di
ferite părți ale continentului euro
pean.

Prezentînd aceste propuneri, șeful 
delegației sovietice a arătat că 
U.R.S;S. consideră Conferința de la 
Stockholm drept un important for 
care este chemat să contribuie la 
restabilirea unei atmosfere de încre
dere în relațiile dintre state și la 
întărirea securității în Europa.

în aceeași ședință de deschidere a 
noii sesiuni a luat cuvîntul șeful 
delegației S.U.A.. care, referindu-se la 
propunerile României, a apreciat că 
acestea reprezintă o contribuție uti
lă la lucrările conferinței. în opi- 
nia reprezentantului american, prin
cipala sarcină a actualei sesiuni con
stă în examinarea aprofundată a 
problemelor concrete în vederea în
țelegerii clare a pozițiilor reciproce 
și. prin urmare, a obținerii de re
zultate efective.

Printre delegațiile participante la 
conferință este larg împărtășită opi
nia că acum, după prezentarea celor 
patru documente, a sosit momentul 

. să se treacă la dialog și negocieri 
, serioase în vederea, realizării unor 

prime acorduri care să contribuie,la 
creșterea încrederii între state și la 
întărirea securității lor, la amelio
rarea climatului politic și promo
varea obiectivului dezarmării

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Marti au fost reluate la Stockholm 
lucrările Conferinței pentru măsuri 
■de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa. Această con
ferință, la care participă 33 de țări 
europene. Statele Unite ale Ameri
ca și Canada, este chemată să con
tribuie. prin măsurile pe care le va 
adopta, la diminuarea și eliminarea 
gravei încordări și ale riscului unei 
confruntări militare în Europa, la 
dezvoltarea unui climat de înțelege
re și respect reciproc între toate sta
tele de pe continent, la oprirea cursei 
înarmărilor. îndeosebi nucleare, și la 
crearea condițiilor pentru înfăptuirea 
unor măsuri efective de dezarmare. 
De aceea. România atribuie o im
portanță deosebită Conferinței de la 
Stockholm care — după cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„Constituie un prilej important pen
tru continuarea contactelor, dar și 
pentru discutarea căilor în vederea 
realizării măsurilor de securitate.. de 
dezarmare, inclusiv în problemele 
armelor nucleare".

în atenția; conferinței se află un 
număr însemnat, de propuneri și su
gestii concrete sub forma a patru . 
documente de lucru. Trei dintre . a- 
cestea — documentul celor 16 țări 
occidentale, cel al României si do
cumentul țărilor neutre și nealiniate 
— au fost prezentate în cursul; pri
mei sesiuni a conferinței . de la 
începutul acestui an. Cel de-al pa
trulea document a fost prezentat de 
Uniunea Sovietică la prima ședință 
a actualei sesiuni. U R.S.S. ironnne, 
printre altele, asumarea de către sta
tele posesoare de arme nucleare a continentul. european.

„Nivelul ridicat al dobînzilor - o amenințare patențială 
pentru redresarea economică mondială"

— O concluzie pusă în evidență de raportul anual al F.M.I.
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Recent a fost dat publicității rapor
tul anual al' Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) cu privire la 
perspectivele economice mondiale. 
Documentul atrage încă o dată aten
ția asupra datoriilor externe ale ță
rilor în -, curs de dezvoltare, care-vor 
continua să crească și în 1984, cifra 
totală a acestora urmînd să se ridice 
la sfîrșitul acestui an la 711 miliarde 
dolari, față de 669 miliarde dolari, 
anul trecut.

în acest context, expertii F.M.I. 
adresează un nou apel pentru redu
cerea ratelor dobînzilor practicate de 
Statele Unite, avertizînd că nivelul 
ridicat al acestora este de natură să 
agraveze serviciul datoriilor țărilor 
lumii a treia și constituie o amenin
țare potențială la adresa redresării 
economice mondiale.

Pe de altă parte, se estimează că 
deficitul conturilor curente ale ță
rilor în curs de dezvoltare se va 
cifra în acest an la 50 miliarde do
lari. în sfirșit, raportul anticipează o 
oarecare ameliorare a situației fi
nanciare a țărilor în curs de dez
voltare neproducătoare de petrol în 
următorii ani, ca și un spor al creș
terii anuale a P.N.B., ceea ce ar face 
ca procentul datoriilor externe față 
de valoarea exporturilor să se reducă 
de ■ la 150 la sută în 1983 la 124 la 
sută în 1990.

+
NEW YORK 8 (Agerpres). — Ame

rica Latină va ajunge intr-o stare 
de totală dependență financiară dacă 
Fondul Monetar Internațional nu-și 
modifică politica de credite, a decla
rat Manuel Ulloa, fost prim-minis- 
tru peruan, actualmente președinte 
al Grupului de lucru pentru criza 
împrumuturilor in cadrul Organiza-

B
Tîrgul internațional 

de la Plovdiv
roma: Convorbiri între reprezentanțiA

ției Statelor Americane. „In timp 
ce datoria ji populația noastră cresc, 
producția scade. Perspectivele fsint 
absolut îngrozitoare1*, a spus el- In
tr-un interviu acordat săptăminalu- 

■ lui.american „Newsweek".
Arătind că, pînă la sfîrșitul aces

tui . an, totalul datoriei ■ Americii La
tine va urca la 400 miliarde dolari, 
Ulloa a relevat că, chiar presupu
nând o rată anuală de creștere eco
nomică de 3 la sută, peste 90 la 
sută din noua forță de muncă a 
continentului va ajunge să șomeze 
pină in 1990, dacă actualele rapor
turi financiar-monetare nu se 
schimbă.

Todor Jivkov a .vizitat 
standul României

SOFIA 8 (Agerpres). — La Plov
div s-a deschis Tîrgul internațional 
de primăvară de bunuri de consum, 
aflat la cea de-a TV-a ediție. Țara 
noastră prezintă produse chimice de 

' uz casnic.
Standul românesc a fost vizitat, la 

deschiderea târgului, de Todor Jiv
kov, secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, Grișa Filipov, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și de alți conducători de partid și 
de stat bulgari, care au făcut apre
cieri pozitive la adresa produselor 
prezentate.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R
pentru industria chimică

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — în 
R.P. Polonă s-au desfășurat lucrările- 
ședinței a 63-a a Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru colaborare. în.do
meniul industriei chimice, ia care au 
participat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia. 
Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Adrian Stoica, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice.

Comisia a stabilit sarcinile ce-i 
revin din hotărârile Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R., a examinat stadiul 
de pregătire pentru semnare a unor 
convenții multilaterale de speciali
zare și cooperare în producție și de 
colaborare tehnico-științifică. a adop
tat Programul colaborare

țel primordial al întregii omeniri"

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE 
PENTRU DEZARMARE

ai P. C. R. și P. C. I
ROMA 8 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc o întâlnire între tovarășii 
Miu Dobrescu. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Alessandro Natta, mem
brii al Direcțiunii, președintele 
misiei Centrale de Control 
Partidului Comunist Italian.

Cu acest prilej. s-a efectuat
schimb de vederi cu privire la prin-

Co
aie

un

cipalele preocupări ale celor două 
partide, exprimindu-se de ambele 
părți dorința extinderii raporturilor 
dintre P.C.R. și P.C.I., in spiritul îri- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre ' to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Enrico Berlinguer, 
secretar general al Partidului Comu
nist Italian.

ADUNAREA FESTIVÂ DE LA PRAGA

„Dezarmarea
GENEVA 8 (Agerpres). - Intr-un 

mesaj dat publicității la Geneva cu 
ocazia zilei de 8 mai - Ziua mon
dială a Crucii Roșii - Comitetul In
ternațional al Crucii Roșii și Liga 
Societăților de Cruce Roșie au a- 
dresat guvernelor o vibrantă che
mare la realizarea dezarmării ge
nerale - țelul primordial al întregii 
omeniri, transmit agențiile U.P.I. și

France Presse. Documentul insistă 
asupra necesității intensificării ac
țiunilor. pentru înlăturarea pericolu
lui de distrugere cu care este con
fruntată civilizația noastră. Crucea 
Rdșie, se subliniază in mesaj, iși 
propune să acționeze mai intens in 
cadrul eforturilor ce se întreprind 
pentru realizarea unei atmosfere fa
vorabile dezarmării.

Saptamina de acțiune 
a Mișcării pentru pace 

finlandeze
HELSINKI 8 (Agerpres). — In 

toate regiunile Finlandei a început 
o Săpiămînă de acțiune a Mișcării . 
pentru pace finlandeze, transmite ț

OTTAWA 8 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Ottawa, unde se 
află în vizită oficială; președintele 
Mexicului. Miguel de la Madrid 
Hurtado, a subliniat că respectarea 
strictă a suveranității statelor din 
America Centrală., precum și .a prin
cipiului neintervenției . în problemele 
lor interne constituie unica soluție 
pentru rezolvarea crizei din regiune.

El a menționat că „Grupul de la 
Contadora" va continua să acționeze 
ferm pentru instaurarea Unui climat 
de pace, și securitate ' în America 
Centrală, folosind toate căile politi
ce și diplomatice capabile să pună 
capăt stării conflictuale din zonă.

perspectivă pentru folosirea econo
mică și rațională a resurselor ener
getice, de coțnbustibili și de materia- 

. le... în. .domeniul.. industriei chimice, • 
microbiologiei și industriei de celu
loză și hirtie. .Comisia a examinat, 
de asemenea, o informare prezentată 
de Uniunea economică internațională 
„Interchimfibre" privind rezultatele 
obținute. în specializarea . și coope
rarea multilaterală în producția de 
fire și fibre, chimice, modul de înde
plinire a sarcinilor trasate de Comi
sie organelor sale de lucru, precum 
și alte probleme privind colaborarea 
multilaterală în domeniul industriei 
chimice, pentru care s-au adoptat 
măsuri corespunzătoare.

cu prilejul aniversării
PRAGA 8 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc adunarea festivă consa
crată celei de-a 39-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă, la care au luat par- ■ 
te Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R. S. Cehoslovace, alți 
conducători de partid și de stat.

. Raportul la,adunare a fost prezen- 
... membru al 

al P.C.C., președin- 
Național Ceh.

eliberării Cehoslovaciei

tat de Josef Kempnj\ 
Prezidiului C.C. 
tele Consiliului

Vorbitorul a arătat că în anii de 
după eliberare, într-o perioadă isto
rică scurtă, în Cehoslovacia au fost 
înfăptuite transformări socialiste 
pentru care poporul cehoslovac a 
luptat timp de decenii. Orînduirea 
socialistă, a arătat el, a asigurat po
porului un înalt nivel de trai, a 
creat .largi posibilități pentru dezvol
tarea culturii ‘ și învățămîntului, .

O ședință festivă consacrată ace
luiași eveniment a avut loc și în 
capitala R.S. Slovace — Bratislava..

t

Prezidiului

■ SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — La sediul din Santiago de 
Chile al Oficiului regional al, Orga
nizației Națiunilor Unite pentru. Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) a în
ceput o masă rotundă consacrată 
problemelor economico-sociale din 
zonele rurale ale țărilor Americii La
tine și Caraibilor — informează a- 
genția T.P.S. ■ :
’ Participianții, reprezentînd .11 state 
din regiune, precum ,și‘ organisme in
ternaționale de resort, examinează 
modalitățile de acțiune' pentru pu
nerea in aplicare a unor programe de 
dezvoltare a agriculturii în aceste 
zone.

Ședințaj >
VARȘOVIA 8 

cum relatează 
condtlcerea lui 
prim-secretar 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R: P. Polone, la Combinatul side
rurgic Nowa Huța a avut loc ședința 
Prezidiului. guvernului . polonez,, la 
care au participat reprezentanți ai 
colectivelor de muncă, sindicatelor 
autoconducerii muncitorești, secre
tari ai. comitetelor, P.M.U.P. din în
treprinderi și directori din unitățile 
metalurgice. . în cadrul ședinței au 
fost discutate probleme legate de 
dezvoltarea industriei metalurgice și

(Agerpres). — După 
agenția P.A.P., sub 

Wojciech Jaruzelski, 
al C.C. al P.M.U.P.,

guvernului polonez
alte aspecte privind acest important 
sector de activitate.

Luînd cuvîntul, Wojciech Jaruzel
ski a relevat Că dezvoltarea siderur
giei trebuie discutată îh contextul 
soluționării ansamblului problemelor 
economice ale țării. Pentru, dezvol
tarea acestui sector, a .arătat..vorbi
torul. trebuie să se asigure propor
ții corespunzătoare între cerințe și 
posibilitățile satisfacerii lor și de 
aceea este necesar să se folosească 
toate rezervele, îndeosebi economisi
rea de materii prime și materiale, 
creșterea productivității muncii, ex
tinderea progresului tehnic și per
fecționarea calității produselor.

Consultări privind participarea la noul cabinet
BEIRUT 8 (Agerpres). — în cursul 

zilei de marți au continuat consultă
rile în Liban privind participarea la 
noul cabinet a: liderilor politici repre- 
zentînd diferitele grupări libaneze, 
informează agențiile Reuter și France 
Presse.. Președintele țării. Amin Ge- 
mayel,. ă, conferit. în. acest scop — 
fără a ajunge încă, la rezultate pozi
tive — cu fostul șef al statului, Su
leiman Frangieh.

Pe de altă parte, după cum rela
tează agenția U.P.I., la Beirut au fost 
înregistrate tiruri ' ••• •
tru mai multe ore, 
lițiilor musulmane 
matei libaneze au 
schimburi de focuri peste linia 
demarcație care separă capitala liba
neză. în urma duelurilor, cinci per
soane au fost rănite.

de artilerie. Pen- 
combatanti ai mi- 
și militari ai ar- 
fost antrenați în 

de

■

și la Alep, la Ba-

însemnări

NICOLAE 
„Prietenul

1979. în
Nicolae

numai pentru reali- 
obiectiv, ci și pentru 
se desfășoară astăzi 
colaborare dintre tă

te, și la Homs.
nias, la Tartous, unde întreprinde
rilor exjșțente li se adaugă noi uzi-

agenția A.D.N. In‘ cadrul acesteia 1 
sint organizate’ mese rotunde, se-'- 1 

pace, ■ |

de pe valea Eufratului Și a afluen- 
centru, . țiî-or șăi. Marele baraj de la Tabka, 

a cărui' construcție a fost' încheiată 
în urmă. cu șase ani, constituie

„Noi sîntem cu toții pentru pace!". Sub această lozincă s-a desfășurat 
nu de mult la Roma o demonstrație in favoarea opririi amplasării noilor 
rachete cu rază medie de acțiune în Europa, pentru dezarmare și pace

-.. *

împotriva soma-

I

Jakarta se des- 
unei reuniuni a

MMI

* 
ț

minării, mitinguri pentru 1 
precum și strângerea de semnaturi* i 
pe un apel adresat reuniunii de la, ’ 
Stockholm. Printre ■ inițiatorii Săp- ț 
tăminii de acțiune figurează Uniu- , 1 
nea de luptă pentru pace, precum ’ 
și alte organizații pacifiste și co- ț 
mitete cetățenești. i

„Pentru înghețarea ț 
înarmărilor nucleare" t
WASHINGTON 8 (Agerpres). — ț 

Calea spre însănătoșirea- situației l 
economice a S.U.A. trece prin redu- ? 
cerea cursei înarmărilor și Irighe- ț 
tarea producției, experimentării și l 
desfășurării de noi arme nucleare — i 
este una din concluziile principale ț 
care se desprinde dintr-un ’ raport 
al ’ Consiliului pentru priorități eco
nomice cu sediul la New York.

înghețarea înarmărilor nucleare, 
se arată’ în raport, ar permite eco
nomisirea, in următorii cinci ani, a 
98 miliarde de dolari și reducerea 
actualului deficit-bugetar al S.U.A.

în străvechea țară
rîului de aur

Privit de pe muntele Qassioun, 
care domină cu silueta sa impună
toare întreaga regiune învecinată, _
Damascul apare ..vizitatorului ca un ne și fabrici. Se lucrează intens, la 
oraș cuprins de, patosul unor am- ’ amenajarea sistemelor de irigație 
ple transformări.înnoitoare. Se con
struiește mult : în pljn < 
unde largi zone au fost dpmolate 
pentru a face loc străzilot și edi
ficiilor moderne, ca și de jur îm
prejur. unde; se ridică un brîu de 
cartiere de locuințe și de întreprin
deri industriale. . Această acțiune . 
edilitară. în care sînt angajați un 
număr apreciabil de constructori, 
conferă noi atribute, moderne, ca
pitalei siriene; cunoscută ca unul 
dintre cele mai vechi orașe ale lu
mii. adăpostind admirabile vestigii 
ale civilizațiilor trecute. Aici, în 
perimetrul străbătut de Barada —• 
căruia poeții de odinioară i-au zis 
„rîul de aur" — se înalță ca o

'strălucită mărturie a epocilor de 
puternică înflorire zidurile Cetății, 
porțile . străvechi ale orașului, re
numita moschee a Omeiazilor. ha
latul El Azem, mausolee și nenu
mărate alte edificii medievale.

în ultimii ani, ca urmare a am- -------- --------  — ----
plorii pe care au luat-o construe- • nuri arabile. în zona barajului a 
țiile. acestor admirabile monumen- apărut noul oraș Al-Saura (Revo- 
te ale trecutului li s-au adăugat ; luția), a cărui populație se ridică 
altele noi, din beton șii sticlă, care 
dau Damascului aspectul unei me- . 
tropole moderne. în plină expan
siune. Dacă în 1946, anul obținerii 
independentei Șiriei. orașul de pe

din Republica Arabă 
Siriană

unul din cele mal mari obiective 
de acest gen din lume, avînd, tot
odată, un rol deosebit de impor
tant în proiectele de dezvoltare 
economică a țării. Hidrocentrala sa 
va avea o capacitate totală de 1100 
MW. iar apele lacului Al-Assad, 
cu o lungime de 80 km, va asigura 
irigarea a 640 000 hectare de tere

de pe acum la 70 000 locuitori.
Aceste succese remarcabile si

tuează Siria printre țările cu un 
accelerat ritm de dezvoltare. Nu
mai în ultimii ani, ca rezultat al 

„rîul de aur" avea circa două sute preocupării de a valorifica princi- 
de mii de locuitori, astăzi popu- palele bogății naturale (petrol, 
lațla sa se ridică la aproape 2 mi- ' fosfați, bumbac etc.) au Intrat in 
lioane. Orașului vechi, cu străduțe 
înguste și contorsionate, cartierelor 
de vile cu două-trei etaje ce urcă 
în trepte pe versantul sudic al 
muntelui Qassioun. li se contrapun 
artere largi, de intensă circulație 
mărginite de clădirile cu 10—15 ni
veluri ale marilor hoteluri, ale 
blocurilor de locuințe, ale sediilor 
unor instituții centrale.

Noua înfățișare a Damascului 
constituie o expresie elocventă a 
energiilor creatoare descătușate ale 
poporului sirian. Dar ea nu repre
zintă un fapt izolat. Se construieș-

funcțiune peste o sută de noi o- 
biective industriale, au fost elec
trificate un mare număr , de sate și 
s-au extins considerabil suprafețe
le irigate. în noul plan cincinal 
(1981—1985), volumul total al inves
tițiilor este prevăzut să se ridice la 
54 miliarde lire siriene, cu aproape 
21 la sută mai mari decît cele din 
cincinalul precedent. Toate aceste 
prefaceri înnoitoare au fost posi
bile ca urmare a actului istoric al 
preluării puterii, la 8 martie 1963, 
de către forțele populare conduse

de către Partidul Baas Arab Socia
list și . a inițierii „Mișcării de 
redresare" de ■ către președintele 
Hafez-Al-Assad. în noiembrie ■ 1970, 
cînd Siria a intrat într-o etapă su
perioară a devenirii sale contem
porane.

Prieten statornic, de nădejde al 
popoarelor arabe, poporul român 
urmărește cu viu interes și simpa
tie succesele- obținute de poporul 
sirian pe calea făuririi unei vieți 
noi. între România și Siria s-au 
dezvoltat, ;după cum se știe, relații 
de strînsă prietenie, întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, care cu
nosc o continuă extindere.' Este 
semnificativ faptul că. de curînd, 
mai exact la sfîrșitul lunii februa
rie, cooperarea strînsă în producție 
între România și Siria a. fost in- 

' cununată de un nou succes de 
seamă. La Homs. al treilea oraș ca 
mărime a] acestei țări, specialiștii 
români și■ sirieni au încheiat pro
bele finale de funcționare a com
plexului pentru producerea' de tr'i- 
plusuperfosfați de sodiu, una din 
cele mai mari întreprinderi. indus
triale • ale .Siriei. Obiectivul are o 
capacitate de producție de 450 000 
tone îngrășăminte care vor fi uti
lizate pentru dezvoltarea intensivă 
a agriculturii siriene. El se adaugă 
celorlalte acțiuni de coopera're ro
mâno-siriene care au dus la reali
zarea pe pămîntul Siriei a unor 
importante obiective, ca marea ra
finărie de la Banias. fabrica de ci
ment de la Sheik Said, exploată
rile de. fosfați de la Khneifis și 
portul fosfaților. de la Tartous. lu
crările de amenajări funciare de 
pe valea Eufratului ș.a.

în adîncirea continuă și ridicarea 
la niveluri calitativ superioare a 
acestor raporturi, un rol determi
nant l-au avut și îl au Intîlnirile 
dintre președinții Nicolae. Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad. încheiate de 
fiecare dată cu acorduri și înțele
geri care au deschis ample perspec
tive conlucrării dintre cele două 
țări. Este semnificativă din acest 
punct de vedere una din infăptui-

Agenda diplomatică
• Secretarul general al C.C. al 

P.C. Chinez, Hu Yaobang, care e-' 
fectuează o vizită oficială de priete
nie în R.P.D. Coreeană, s-a întilnit, 
la Phenian, cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al. 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, 'aflat,. de asemenea)...in..yț;. 
zjtă In capitala coreeană. Cu a- 
cest prilej - relevă agenția China 
Nouă - Hu Yaobang a reafirmat 
sprijinul ferm al R.P. Chineze pen
tru cauza luptei poporului palesti
nian.

• Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cueliar, a conferit, 
la New York, cu președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou. Au fost 
abordate probleme legate de ac
tuala sesiune a Consiliului de Secu
ritate consacrată examinării plîn- 
gerii depuse de guvernul cipriot in

legătură cu - evoluția situației din 
insulă - transmite agenția Associa
ted Press.

• Președintele S.U.A., Ronald
Reagan; î-a primit, la Washington 
pe....vicecancelarul,.și ministrul, de
e;5terriș(.yeșL-.gsiip)pn.> Hans-Dietrich 
Genscher, aflat lntr-o vizită In 
S.U.A. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Casei Albe, in 
cadrul convorbirilor, o atenție deo
sebită a fost acordată problemelor 
relațiilor Est-Vest.

• Raporturile nicaraguano-fran-
ceze pe diverse planuri au fost e- 
xaminate la Managua cu prilejul 
întrevederii dintre Daniel Ortega, 
coordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nica
ragua, și Regis Debray, consilier al 
președintelui Franței, Franțois Mit
terrand. '

(Agerpres)

PLENARA P. C. DIN NORVE
GIA. La Oslo a avut loc plenara 
conducerii naționale a Partidului 
Comunist din Norvegia consacrată 
situației în domeniul forței de 
muncă în această țară. în încheie
rea plenarei s-a . adoptat un pro
gram de acțiuni 
jului.

REUNIUNE. La 
fășoară lucrările 
miniștrilor economiei din țările 
membre ale Asociației Națiunilor 
din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) 
— Filipine. Indonezia, Malayezia, 
Singapore. Thailanda și Brunei. 
Sînt examinate posibilitățile de 
extindere a cooperării intre statele 
A.S.E.A.N. — îndeosebi în dome
niul industriei — precum și de in
tensificare a relațiilor comerciale.

„PROGRESS-2I". După cum trans
mite agenția T.A.S.S., in Uniunea 
Sovietică a fost lansată marți nava 
cosmică automată de transport 
„Progress-21". Ea va aduce la bor
dul stației științifice orbitale „Sa- 
liut 7“ diverse materiale in ve
derea asigurării funcționării în con
tinuare a acesteia.

Imagine din Damasc

REZULTATUL ALEGERILOR 
DIN PANAMA. Nicolas Barletta, 
candidatul coaliției Uniunea Națio
nală Democratică din Panama, a 
ieșit învingător în alegerile prezi
dențiale de duminică, anunță un co
municat oficial dat publicității la 
Ciudad de Panama și citat de agen
ția E.F.E. Potrivit rezultatelor ofi
ciale, Nicolas Barletta a întrunit 
un total de 3 033 voturi. Arnulfo 
Arias Madrid, candidat din partea 
Alianței Democratice de Opoziție, 
a obținut numai 2 537 de sufragii.

a-și reduce excedentul balanței co
merciale cu C.E.E., excedent ce se 
traduce printr-o balanță deficitară 
a „celor zece". Potrivit datelor pu
blicate de oficialitățile de la Tokio, 
„deficitul cronic al țărilor Pieței 
comune în comerțul cu Japonia a 
ajuns, în 1983, la 10,4 miliarde do
lari".

NOI CIOCNIRI ÎN IRLANDA DE 
NORD. Un nou val de violențe a 
avut loc in provincia britanică Ir
landa de Nord, ciocnirile între gru
pările rivale aparținînd celor două 
comunități și poliție soldîndu-se cu 
zeci de răniți și cu pagube mate
riale. Forțele de ordine din provin
cie au operat mai multe arestări. 
Cele mai violente ciocniri s-au pro
dus la Newry, localitate situată la 
sud de Belfast și în capitala pro
vinciei.

POPULAȚIA GLOBULUI a 
crescut, în 1983, cu aproape 85 de 
milioane, ajungînd la 4 762 000 000, 
arată un raport dat publicității de 
„Population Reference Bureau", un 
institut de cercetări demografice 
internaționale din Washington. 
Drept urmare. Ia începutul acestui 
an populația lumii ș-a dublat fa,ță 
de anul 1945. Dacă populația mon
dială continuă să crească in actua
lul ritm anual de 1,7 la sută, ea va 
ajunge Ia 5 miliarde în 1987 și la 
6 miliarde la sfîrșitul secolului al 
XX-lea.

rile de seamă ale economiei sirie
ne — respectiv rafinăria din orașul- 
port Banias. Realizată în întregime 
după proiecte de concepție româ
nească, rafinăria este capabilă să 
prelucreze 6 milioane tone petrol 
anual și este dotată cu instalații 
de mare tehnicitate și cu un grad 
înalt de automatizare. Ea _a. fost 
inaugurată în august 
prezenta președinților 
Ceaușescu ; și Hafez Al-Assad. pri
lejuind unul dintre cele mai sem
nificative !și mai emoționante mo
mente ale . prieteniei româno-sirie
ne, în Cuvinte care au rămas adînc 
întipărite în memoria . participanți- 
lor la această impresionantă mani
festare. tovarășul n
CEAUȘESCU spunea :
meu Assad a dorit să construiască 
o rafinărie puternică și a solicitat 
României dacă poate să facă acest 
lucru — și, împreună, am ajuns la 
concluzia să realizăm in colabora
re această rafinărie. Și, după cum 
vedeți, această rafinărie a fost con
struită și ea constituie o mîndrie 
a muncii comune a inginerilor, a 
muncitorilor și a specialiștilor ro
mâni și sirieni".

La rîndul său, președintele 
HAFEZ AL-ASSAD sublinia : „îmi 
face o deosebită plăcere să salut pe 
înaltul nostru oaspete, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România — oaspete drag 
al Siriei, care acum participă, ală
turi de noi. Ia punerea în funcțiu-' 
ne a acestui mare obiectiv, rod

fructuos al colaborării sincere din
tre România și Siria. Aș dori să 
mulțumesc profund președintelui 
Ceaușescu pentru preocuparea sa 
personală nu 
zarea acestui 
felul in care 
activitatea de 
rile noastre".

Pentru vizitatorul din România 
este un motiv de adîncă satisfacție 
să constate,- paralel’cu sentimentele 
multiple de prietenie și stimă ale 

■poporului sirian față de poporul 
nostru, înalta prețuire acordată po
ziției consecvente a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. a României so
cialiste de solidaritate cu cauza po
poarelor arabe, sprijinului față de 
realizarea unei soluții- globale, 
drepte și trainice In Orientul Mij
lociu.

Pornind de la aceste premise fa
vorabile. de Ia trăinicia relațiilor 
româno-siriene. nu încape nici o 
îndoială că vizita de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
va efectua. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în R. A. Siriană, 
la invitația președintelui Hafez Al- 
Assad. și a doamnei Anisse Al- 
Assad. se înscrie , ca un nou. și. im
portant moment in evoluția rapor
turilor dintre cele două tă,ri și ■ po
poare. ca o contribuție de seamă la 
promovarea păcii și înțelegerii- -in-- 
ternaționale..

Nicolae N. LUPU

NAȚIONALIZĂRI IN GRECIA. 
Guvernul grec, condus de Andreas 
Papandreu. a procedat în ultima 
perioadă la naționalizarea a 15 so
cietăți industriale particulare, spo
rind astfel ponderea sectorului 
public. Intre firmele naționalizate 
se află sucursala din Grecia a 
„Esso", ramura vest-europeană 
a concernului american transna
țional „Exxon", precum și minele 
de molibden și fier de la Lavrion, 
a căror activitate se desfășura pe 
bâză capitalului francez din anul 
1872.

CAMPANIA ELECTORALĂ DIN 
S.U.A.' Prin cîștigarea prelimina
riilor din Texas, fostul vicepre
ședinte Walter Mondale și-a adju- 

ț decât pînă acum aproape 1 300 din 
cei 1967 delegați necesari pentru a 
obține învestitura Partidului De
mocrat drept candidat la președin
ția S.U.A. în cele cîteva state în 
care n-au' avut încă loc alegeri 
preliminare nu au mai rămas în 
joc decît 986 mandate de delegați 

Iși opinia comentatorilor este că 
Gary Hart, al doilea competitor, 
care pînă acum a cîștigat sub 700 
delegați, are tot mai puține șanse 
să-1 ajungă pe Mondale.

DISPUTA C.E.E. — JAPONIA. 
Cele zece țări membre ale Pieței 
ccjmune vest-europene au cerut ofi
cialităților japoneze, prin interme- 

: diul< -ambasadorilor lor. la Tokio, 
să adopte „măsuri drastice" pentru

UN STUDIU AL O.I.M. în pofida. J 
reglementărilor legale în domeniul 
egalității în drepturi a femeilor cu I 
bărbații, în țările membre ale Pier | 
ței comune numeroase femei sînt 
supuse unor discriminări la locul de , 
muncă, se arată într-un' studiu al 
Organizației Interiiaționale a Mun- 1 
cii (O.I.M.), dat publicității la Ge
neva. Studiul precizează că toate I 
cele zece țări membre au ratificat | 
Convenția O I.M. asupra .egalității 
salarizării pentru bărbați și femeț, i 
dar, practic, cel puțin 13 la sută din 
femeile angajate din C.E.E. primesp 
un salariu mai mic decit cel al băr
baților. la o muncă egală cu a 
acestora. .1

DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A STATELOR UNITE, 
calculat pe baza valorii mărfurilor, 
a atins nivelul record de 25,8 mi
liarde dolari în cursul primului 
trimestru al lui-1984, a anunțat .Mi
nisterul american al Comerțului. Pe 
întregul, an. guvernul anticipează 
un deficit de 100—110 miliarde do
lari. Principala cauză a acestei si
tuații este supraevaluarea dolarur 
lui în schimburile monetare inter
naționale — ceea ce face ca măr
furile americane să fie mai scum
pe decît ale partenerilor săi co
merciali.

DUPĂ CUTREMURUL de gradul 
opt pe scara Mercalli (care numără 
12 grade), înregistrat luni seara 
în centrul și sudul Italiei, au ur
mat alte peste 20 de seisme de mai 
mică intensitate — a anunțat Insti
tutul național de geofizică.. Un nou 
bilanț privind urmările seismului 
menționează că trei persoane și-au 
pierdut viața, .iar . alte 100 . au fost 
rănite. S-au produs, de asemenea, 

; importante pagube materiale.' r
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