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VIZITA OFICIALA K PRIETENIE A PESHTHI NICOIAE CEAUSESCII,
ÎMPREUNA CU TOVARASA EH CEAUSESCU,
IN KNNJU ISUUflCA PAKISTAN
La Karachi,
calde
manifestări
de stimă
și prețuire
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, însoțiți de președintele
Republicii. Islamice Pakistan, gene
ral Zia-ul Haq, au părăsit Islama
badul, plecînd, miercuri, la Karachi
— cel mai important centru econo
mic al țării și cel mai mare oraș al
Pakistanului.
împreună cu șeful statului nostru
se aflau tovarășii Gheorghe Oprea,
Ion M. Nicolae. Ștefan Andrei, cele
lalte persoane oficiale care îl înso
țesc în această vizită.
La plecare, pe aeroportul interna
tional din Islamabad, au fost acor
date înalților soli ai poporului ro
mân cele mai înalte onoruri civile și
militare. Ca și la sosire, aeroportul
îmbrăcase haine de sărbătoare. Pe
marea clădire a aerogării se aflau
drapelele de stat ale României și
Pakistanului, care încadrau fnari
pancarte cu urări la adresa președin
telui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit
la aeroport împreună cu genera
lul- Zia-ul Haq și doamna Zia-ul
Haq. Pe traseul străbătut, locui
torii Islamabadului au salutat cu
deosebită căldură pe solii României
socialiste: De-a lungul bulevardelor
.erau arbopăte; .dpajjelelg^^cglpr,.. dpjj§;,,
state, iar pe mari'pancarte' se aflau
înscrise urări la adresa prieteniei
româno-pakistaneze.
La aeroport, înalții oaspeți români
și-au luat rămas bun de la oficiali
tățile federale. Erau prezenți șefii
înaltelor magistraturi ale țării, ai
statelor majore ale armatei, marinei
și aviației pakistaneze.
Erau
prezenți, de
asemenea,
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Islamabad.
Președintele . Nicolae Ceaușescu.
tovarășa Elena Ceaușescu și pre
ședintele Zia-ul Haq au trecut în
revistă garda de onoare. Fanfara
militară a intonat apoi imnurile de
stat ale României și Pakistanului.
In timpul călătoriei sDre Karachi,
președintele Nicolae Ceaușescu șt
președintele. Zia-ul Haq au continuat
schimbul prietenesc de vederi asu
pra unor aspecte de interes comun
ale relațiilor româno-pakistaneze,
precum și cu privire la unele pro
bleme actuale ale vieții interna
ționale.
După aproape două ore de zbor
— timp in care aeronava avind la
bord pe înalții soli ai României so
cialiste a survolat teritoriul țării de
la nord spre sud — s-a aterizat la
Karachi.
Acest mare centru dispune de peste
1 500 întreprinderi care' produc o
gamă variată de bunuri, de la oțel,
camioane, mașini-unelte, mașini electronice și de calcul, la produse ale
industriei ușoare și alimentare. Tot
aici funcționează unul din cele mai
importante obiective ale industriei
petroliere, rod al colaborării românopakistaneze — rafinăria națională.
(Continuare în pag. a II-a)

Primire entuziastă la rafinăria națională, elocventă
mărturie a rodnicei cooperări româno-pakistaneze
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu. însoțiți
de președintele Republicii Islamice
Pakistan, generalul Zia-ul Haq, au
fost, miercuri, oaspeții muncitorilor
întreprinderii petroliere de stat „Na
țional Refinery Ltd.", una din pu
ternicele unități industriale din Ka
rachi care reflectă eforturile depuse
de această țară , pentru dezvoltarea
unei industrii proprii, menită să va
lorifice bogățiile naționale, in scopul
progresului și bunăstării țării, aj în
tăririi independenței sale. Edificarea
acestei rafinării și dezvoltările ei
ulterioare au fost făcute cu spriji
nul României.
înalții oaspeți români au fost în
soțiți în această vizită de guverna
torul provinciei Sind. gene-al-locotenent Jahan Dad Khan, de primul
ministru al provinciei. A. Sami
Qureshi, de ministrul de stat al'pe
trolului. Mohammad Asad, de alte
personalități 'locale..
Au participat, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea, Ion M.
Nicolae, Ștefan Andrei.
Sosirea distinșilor soli ai României
socialiste a fost așteptată cu multă
bucurie de muncitorii și specialiștii
rafinăriei — pakistanezi și români.

La plecarea din Islamabad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită căldură de, pre
ședintele societății „State Petroleum
Corporation" (PERAC), Javad Mirza,
de membrii Consiliului de conducere
al societății, de Mohammad Hussein,
director general la „National Refinery
Ltd.'". de numeroși specialiști care
le-au urat un călduros bun venit.
Pe o mare , pancartă este înscrisă
urarea : „Buh venit președintelui
Nicolae Ceaușescu, mare prieten al
poporului pakistanez !“.
Gazdele au invitat pe oaspeții
români să viziteze' două obiective
construite de România, prezentmd
principalele caracteristici ale aces
tora.
Situată în zona industrială Karangi, rafinăria națională a fost dez
voltată in trei etape, astăzi fiind o
unitate complexă, prelucrînd țițeiul
pentru a produce aproape întreaga
gamă de produse petroliere . de care
are nevoie țara, de la benzine su
perioare și uleiuri la motorine, pe
trol sau subproduse. Gazdele au avut
cuvinte de inaltă apreciere la adresa
cooperării cu țara noastră și a spe
cialiștilor români, a performanțelor
utilajelor produse de' România. S-a
subliniat faptul că specialiștii din

cele două țări lucrează în prezent la
extinderea capacității rafinăriei, ast
fel incit producția acesteia să crească
de la 40 000 la 50 000 barili pe zi.
In continuare, înalții oaspeți ro ■
mâni au fost invitați in camera de
comandă a unei instalații produse de
România, aflată in curs de realizare,
care'' va produce 100 000 de tone
pe an.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Chaușfescu au fost intimpinați cu multă căldură și dra
goste de numeroșii specialiști români
care lucrează aici și care le-au făcut
o manifestare de profundă stimă și
prețuire. La rîndul lor. numeroși spe
cialiști pakistanezi au salutat cu
simpatie pe solii României prietene.
Adresindu-se președintelui Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu,
președintele societății
„State Petroleum Corporation"
a
subliniat că îi revine onoarea deose
bită de a transmite din toată inima
înalților oaspeți un cordial salut din
partea, muncitorilor; inginerilor, a în
tregului personal al rafinăriei pro
funde mulțumiri pentru această vizi
tă care reprezintă o nouă mărturie a
relațiilor strînse și trainice dintre'
(Continuare în pag. a II-a)

In timpul vizitei Ia rafinăria națională din Karachi

ÎNTREȚINEREA culturilor
- lucrare hotărîtoare pentru producția
agricolă a acestui au
7

© Menținerea lanurilor fără buruieni — cerință esen. țială pentru dezvoltarea viguroasă a plantelor.
® Organizarea temeinică a muncii în acord global —
la baza întregii activități de întreținere a culturilor.
® Pretutindeni să se asigure o puternică mobilizare
a locuitorilor de la sate la executarea neîntîrziată a prașilelor.

© Maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor,
pentru menținerea densității optime de plante la hectar.
Zilele călduroase din ultima pe
rioadă au creat condiții ca insămințarea culturilor de primăvară să
avanseze rapid, această lucrare aflindu-se. practic. în stadiul final și în
zonele unde lucrările au întîrziat din
cauza timpului nefavorabil. Evident,
este necesar în continuare un efort
susținut pentru încheierea în cel mai
scurt timp a insămînțărilor în toate
județele, la fiecare cultură, pe toate
suprafețele planificate.
Există în acest an premise dintre
cele mai favorabile pentru a se rea
liza recolte record, așa cum a cerut
oamenilor muncii din agricultură
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae .Ceaușescu. în pri
mul rînd, avem în vedere faptul că
însămin țările s-au efectuat la un
înalt nivel agrotehnic, asigurîndu-se
densitățile de plante la hectar pre
văzute la fiecare cultură. In al doi
lea rînd, in cea mai mare parte a
țării, umiditatea din sol se află Ia
un nivel ridicat, ceea , ce creează
acum, cînd timpul s-a încălzit, con
diții optime pentru răsărirea unifor
mă și dezvoltarea viguroasă a tutu
ror culturilor. Pentru valorificarea
din plin a acestor condiții și obți
nerea de producții cit mai mari, ho
tărâtoare este însă executarea la timp
și de cea mai bună calitate a lucră
rilor de întreținere a culturilor pră
sitoare.
Condițiile climatice din această
primăvară impun ca prașilele me
canice și manuale să fie efectuate
neîntîrziat, în numărul necesar, in
funcție de situația concretă dintr-un
loc sau altul. Buruienile beneficiază
și ele de apa din sol și se dezvoltă
mai repede decît plantele cultivate,
iar. pe de altă parte., datorită încăl
zirii accentuate a vremii s-a format
o cițustă pe intinse suprafețe. , Pen
tru distrugerea buruienilor și a crus
tei. astfel încît plantele să se poată
dezvolta nestingherit, .este obligato
rie efectuarea prașilelor la timpul
optim. La sfecla de zahăr, floareasoarelui, porumb și, în general, la
toate culturile . prășitoare. această
lucrare echivalează cu obținerea
unqr mari sporuri de recoltă ; după
cum. orice zi întirziere, ca să nu mai
vorbim de neexecutarea acestei lu
crări. poate duce la diminuarea sub
stanțială a producției.
Este deci cît se poate de evident
că. pentru a se realiza producții
mari Ia toate culturile, prima con
diție o constituie executarea prași
lelor la timpul optim, atunci cînd
plantele o cer. Tot atit de impor
tant este insă ca la efectuarea .lu

crărilor de întreținere să se mani
feste o răspundere deosebită pentru
menținerea densității de plante la
hectar stabilită la fiecare cultură și
pe fiecare parcelă. Aceasta impune
ca . specialiștii din unitățile agricole
să verifice permanent reglajul uti
lajelor folosite la prășit, să instru
iască pe toți muncitorii și să supra
vegheze îndeaproape modul in care
se desfășoară lucrările, astfel incit
să nu se diminueze cu nimic densi
tatea prevăzută.
Știrile sosite la redacție anunță că
în multe din județele situate in
vestul și sudul țării a inceput prășitul culturilor care au răsărit, lucrări
care vor fi intensificate și mai mult
în zilele ce urmează. Pentru ca pra
șilele mecanice și manuale să poată
fi executate la timp pe toate supra
fețele. ■ esențială este organizarea te
meinică ,a muncii in acord global.
Ne referim, in primul rînd. la ne
cesitatea permanentizării formațiilor
complexe de mecanizatori și coope
ratori. care au luat să lucreze in
acord global diferite suprafețe cu
plante prășitoare. încă de la înce
putul anului, asemenea formații
complexe au fost constituite în toate
unitățile agricole. Acum este nevoie
ca aceleași formații să execute pra
șilele mecanice și manuale, ca de
altfel și toate celelalte lucrări pînă
la recoltare, pe suprafețele pe care
le-au semănat. Aceasta reprezintă o
condiție de bază pentru aplicarea
corectă a acordului global. întrucit
contribuie la creșterea răspunderii
pentru calitatea lucrărilor efectuate,
fiecare mecanizator și fiecare coope
rator din formație știind că venitu
rile lor vor fi cu atit mai mari cu
cit și producția va fi mai mare. Tre
buie combătută tendința ce s-a ma
nifestat frecvent în anii anteriori, în
multe unități agricole, de a schimba
formația de mecanizatori și coope
ratori de pe suprafața repartizată,
întrucit
diminuează
răspunderea
pentru producție și nu creează con
dițiile necesare aplicării în mod co
respunzător a acordului global.
Se poate spune că oamenii muncii
de la sate se află în fața unei noi
campanii agricole de amploare —
întreținerea culturilor — care are
un rol decisiv pentru realizarea de
producții record în acest an. Tocmai
de aceea. în fiecare unitate agricolă
trebuie să se manifeste o preocupa
re susținută pentru a se asigura
buna desfășurare a lucrărilor. Iar lin
acest caz. succesul este determinat

(Continuare în pag. a IV-a)

GINDIREA ECONOMICĂ
CUVÎNTAREA

TOVARĂȘULUI
NICOLAE

CEAUȘESCU
la întâlnirea cu
reprezentanți
ai vieții
economice
pakistaneze
In pagina a lll-a

ÎNAINTATĂ
— resursă de progres (")
Am relatat, în prima parte a aces
folosesc, cum este prelucrată această
tei anchete, fapte și opinii care ple
„materie primă" ? Desigur, pe băn
dează pentru o acțiune continuă,
cile liceului elevii pătrund in uni
desfășurată sistematic, în vederea
versul științelor fundamentale, al al
formării și afirmării gindirii econo
tor discipline școlare. Unii dintre ei
mice înaintate. Desigur, condiția
iși vor continua pregătirea in invățâesențială este ca toate acțiunile, toate
miil.tul superior. Cei mai multi însă
activitățile politico-educative organi
vor intra direct în producție. Ce fel
zate în acest scop să se regăsească
de atitudine vor manifesta ei față de
intr-o concepție superioară cu pri
muncă, față de cerințele actuale și
vire la conținutul procesului de pro
de perspectivă aflate înaintea orică
ducție, intr-o atitudine revoluționară,
rui colectiv muncitoresc ? Se vor in
exprimată prin fapte concrete, față
tegra in bătălia pentru nou, in acti
de muncă, față de îndatoririle profe
vitatea de inovație și creație, ori vor
sionale. Practica arată că. dacă de
căuta „locurile călduțe" ? Organiza
mersul educativ se manifestă numai
ția de partid, conducerea liceului sint
in împrejurări deosebite sau nu
de părere că.nu trebuie să se aștepte
mai în anumite perioade, pot să
ca elevii să intre în producție pentru
apară fenomene de automulțua răspunde la aceste întrebări. Răs
mire, de inerție, de împăcare cu
punsul trebuie dat, încă din anii de
Starea de mediocritate, cu locu
școală. Mai mult decit atit, el tre!rile călduțe. Iată de ce. pentru a
buie pregătit încă din anii de școa
generaliza spiritul de inițiativă, crea
lă. Am întîlnit, aici. Ia liceul
tivitatea, înalta răspundere a fiecărui
Mircea cel Bătrin" din Constanța,
muncitor, inginer,
o preocupare de
maistru.
econo
osebită pentru ca
mist față de în
toți profesorii, la
datoririle ce-i re JLnchetă privind o proble toate
materiile,
vin in procesul de
să contribuie la
producție, forme mă de stringentă actualita pregătirea econor
concrete de ma
mică a elevilor.
nifestare a gindi- te a muncii politico-edu Totodată, tinerii
rii economice aâflați pe băncile
cative
vansate, este ne
liceului petartă un
cesar ca pe de o
dialog permanent,
parte să se dea
cu prilejul unor
dovadă de competență, de abne
dezbateri, al unor mese rotunde or
gație și pasiune in organizarea ac
ganizate în școală, cu specialiști din
tivității politico-educative, iar pe
întreprinderi, în cadrul unor acțiuni
de altă parte să i . se asigure
intitulate „Elevii întreabă, specia
acestei activități un flux neîn
liștii răspund". Din acest schimb
trerupt, incepînd încă din anii de
antrenant de informații, de idei se
studii. Școala, avind in vedere maxi
nasc interesul și pasiunea' pentru
ma receptivitate a tineretului pentru
problemele economice. Dar preocu
cunoaștere, pentru învățătură, consti
parea pentru ca viitorii muncitori
tuie un cadru deosebit de prielnic
sau ingineri, maiștri sau economiști
pentru formarea gindirii economice
să afle cit mai multe lucruri despre
înaintate.
calitate și productivitate, despre ceÎNVATAMÎNTUL PARTICIPATIV
rințg reducerii consumurilor mate
ÎNTRE ESENȚA ȘI APARENȚA.
riale, concomitent cu intensificarea
La liceul „Mircea cel Bătrin" din
consumului de materie cenușie, nu
Constanța am avut prilejul să ne
rămîne in planul dezbaterilor teore
convingem că formării gindirii eco
tice. Elevilor li se asigură condiții,
nomice înaintate a elevilor i se acor
in atelierele .școlare, să aplice in
dă o importanță deosebită. Căile de
practică noile cunoștințe dobîndite.
acțiune sint multiple. Orele de clasă,
Impresionează plăcut preocuparea și
adunările generale U.T.C., învățăseriozitatea ce se manifestă in acest
mîntul politico-ideologic, informările
liceu față de practica in producție.
politice, fiecare avind scopuri și ros
Aici nu-și află locul nici superficia
turi precise, fiecare folosind modali
litatea și nici formalismul, ci numai
tăți specifice, asigură, totodată, și
munca, numai pregătirea temeinică.
cadrul în care elevii reușesc să cu
Explicația.'acestui fapt o aflăm de la
noască și să-și însușească politica
directorul adjunct cu probleme edu
economică a partidului, prevederile
cative, tovarășul profesor Dorin Manolescu :
de natură economică din hotărîrile
de partid și din legile țării, tezele
— Există o strinsă legătură intre
și orientările formulate în cuvintămunca fizică și... matematică, intre
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
munca fizică și formarea unei ginsă se familiarizeze cu ideile avansa
diri înaintate, îndeosebi a gindirii
te din gîndirea economică româneas
economice. De mai multă vreme se
că și universală.
Știe că emisfera stingă a creierului
Există, în această școală cu bogate
uman este mai dezvoltată. Recente
tradiții, „un valoros fond de creiere",
cercetări științifice au făcut insă le
cum se exprima directorul liceului,
gătura intre acest fapt și munca fi
tovarășul profesor Valeriu Angelescu.
zică a omului de-a lungul mileniilor,
Afirmația nu este gratuită : o con
din preistorie pină in prezent, efec
firmă notele din cataloage : o confir
tuată îndeosebi cu mina dreaptă, care
mă, mai cu seamă, rezultatele la
primește comenzi de la emisfera
concursurile școlare și participarea a
stingă. Munca fizică ne apare astfel
numeroși elevi din acest liceu Ia lo
turile olimpice ale țării. Există, așa
intr-o lumină nouă, ea se dovedește
dar, „materia primă" necesară for
a fi nu numai producătoare de vamării unei gîndiri economice înain
tate., Dar ce fel de „tehnologii" se
(Continuare în pag. a V-a)
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Primire entuziastă la rafinăria națională, elocventă
rodnicei cooperări româno - pakistaneze
mărturie
(Urmare din pag. I)

România și Pakistan, a cooperării
statornice intre cele două țări.
.
„Sintem recunoscători președintelui
Nicolae Ceaușescu — a relevat vorbi
torul in continuare — pentru atenția
pe care a arătat-o '..djețșbțuțl in ve
derea realizării acestei .rafinării,‘pe.hz
tru sprijinul tehnic și financiar pri
mit din partea României la -înfăptui
rea acestui obiectiv care este o re
levantă expresie a raporturilor de
prietenie dintre cele două țări".
Președintele societății a prezentat
apoi principalele caracteristici teh
nice ale rafinăriei, exprimînd încă o
dată recunoștința poporului pakista
nez pentru sprijinul primit din
partea României în realizarea acestui obiectiv deosebit de impor
tant pentru dezvoltarea economi
că a tării, calde mulțumiri pentru
eforturile, energia și competența
muncitorilor și specialiștilor români,
pentru spiritul de cooperare mani
festat de întreprinderile românești
care au concurat la realizarea și
darea «în funcțiune a instalațiilor.
în încheiere, relevînd că această
cooperare cu valoare de exemplu
continuă și în prezent, realizîndu-se
cu sprijinul României o rafinărie de
ulei, vorbitorul a exprimat senti-

mente de profundă gratitudine față
de președintele Nicolae Ceaușescu,
fată de România. pentru sprijinul
dat‘în ridicarea acestui obiectiv, sub
liniind că vizita înalților oaspeți ro
mâni reprezintă un imbold deosebit
pentru muncitorii și. specialiștii ro
mâni și pakistanezi care lucrează
împreună Ja înfăptuirea acestui pro
iect deosebit de important al dezvol
tării industriale a Pakistanului.
. In aplauzele ceior . ptezenți; pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și .tova
rășa Elena Ceaușescu au semnat în
Cartea de Onoare, răspunzînd ru
găminților președintelui societății
PERAC, care a subliniat că vizita so
lilor poporului român, constituie un
eveniment memorabil pentru întreg
colectivul rafinăriei, înscriindu-se ca
un moment remarcabil în cronica
acestei întreprinderi.
Luînd cuvîntul, în încheierea Iiîtîlnirii. PREȘEDINTELE NICOLAE
CEAUȘESCU a spus :
Aș dori să adresez un salut
prietenesc constructorilor și tutu
ror lucrătorilor din rafinărie. Sînt
bucuros că am avut prilejul să
vizităm această rafinărie și con
strucția blocului de ulei care ur
mează să intre în curînd în func
țiune.

Intr-adevăr, aceste obiective re
prezintă un rezultat al colaborării
dintre specialiștii și muncitorii ro
mâni și pakistanezi, un simbol al
prieteniei și colaborării dintre
România și Pakistan. După cum
ați auzit — și după cite. cunoaș
teți dumneavoastră, cei de aici —.
rafinăria lucrează deja cu o depă
șire importantă a capacității ini
țiale; ceea ce înseamnă Că; în âcest domeniu, colaborarea românopakistaneză este deosebit de avan
tajoasă și rodnică.
în cursul convorbirilor pe care
le-am avut cu domnul președinte
și cu miniștrii pakistanezi, am
ajuns la concluzia să dezvoltăm
colaborarea noastră și în alte do
menii. Avînd în vedere rezultatele
bune de la această rafinărie, am
discutat ca, eventual, să construim
încă o rafinărie și un centru pe
trochimic care, de asemenea, să
reprezinte un nou simbol al dez
voltării pe trepte superioare a co
laborării româno-pakistaneze.
Colaborarea dintre România și
Pakistan în realizarea de noi obiective economice constituie un

La Karachi, calde manifestări de stimă și prețuire
(Urmare din pag. I)

în onoarea președintelui Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu la aeroport au fost arbo
rate drapelele de stat ale României
și Pakistanului. Pe mari pancarte
erau înscrise urări de bun venit pen
tru distinșii oaspeți români, pentru
prietenia dintre țările și popoarele
noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită stimă de gu
vernatorul provinciei Sind, general
locotenent Jahan Dad Khan, de pri
mul ministru al provinciei, A. Sami
Qureshi, de alte oficialități locale,

care le-au urat un călduros bun venit
la Karachi.
Erau de față membrii corpului
consular acreditați la Karachi.
Numeroși locuitori ai orașului,
venlți la aeroport, au aplaudat și
ovaționat cu căldură pe înalții soli
ai poporului român, majjifestîndu-și
satisfacția de a-i avea ca oaspeți,
aclamînd pentru prietenia dintre
popoarele și -țările noastre. în această
caldă manifestare de bun venit s-au
regăsit sentimentele de profundă
stimă și prețuire de care se bucură
președintele Nicolae Ceaușescu în
rîndul poporului pakistanez, activita
tea sa prodigioasă pusă în slujba

păcii, înțelegerii, colaborării șl prie
teniei între toate popoarele lumii,
în această atmosferă, președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, însoțiți de președintele
Pakistanului, general Zia-ul Haq, au
părăsit . aeroportul, îndreptîndu-se
spre reședința rezervată pe timpul
șederii la Karachi.
Străbătînd bulevardele șl străzile
orașului, numeroși locuitori au făcut
aceeași caldă manifestare de simpa
tie solilor poporului român, aplaudînd pentru prietenia dintre cele
două țări, și popoare,, pentru continua
dezvoltare a colaborării românopakistaneze.

factor important pentru asigurarea
progresului economic și social al
țărilor noastre, pentru ridicarea
bunăstării ambelor popoare, pentru
întărirea independenței naționale.
Aș dori să vă urez dumneavoas
tră, muncitorilor, specialiștilor, in
ginerilor români și pakistanezi din
cadrul rafinăriei, precum și con
structorilor acestui important obiectiv economic, o colab'orare cit
mai bună, succese în darea cît mai
rapidă în funcțiune a noii capaci
tăți de producție. Urez o colabora
re strînsă între toți muncitorii, in
ginerii, specialiștii români și pa
kistanezi, între popoarele și țările
noastre.
In același timp, tn timpul con
vorbirilor, ne-am înțeles să inten
sificăm conlucrarea noastră pe
plan internațional, în lupta pentru
o politică de pace și independență
națională. Pentru a construi, pen
tru a-și asigura dezvoltarea economico-socială, popoarele au nevoie
de pace. Deci și constructorii rafi
năriei, toți muncitorii, țărănimea,
intelectualitatea trebuie să facă,
totul pentru £ ti pace, pentru ca
toate mijloacele, tot ceea ce con
struiesc și realizează prin munca
lor să servească oamenilor, bună
stării, fericirii și independenței po
poarelor.
Să trăiască colaborarea și prie
tenia româno-pakistaneză !
Urez poporului pakistanez prie
ten mult succes în dezvoltarea sa,
în ridicarea bunăstării, în întărirea
independenței 1
Să trăiască pacea și colaborarea
internațională 1
încă o dată vă doresc dumnea
voastră succes și multă sănătate I
(Vii aplauze).
întilnirea cu colectivul muncitoresc
de lâ rafinărie, prin întreaga ei des
fășurare. s-a constituit într-o caldă
manifestare de prietenie, vibrantă
expresie a atmosferei in care se
desfășoară întreaga vizită.

Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu
au participat,
miercuri seara, la un dineu oferit în
onoarea lor de guvernatorul provin?
ciei Sind, general-locotenent Jahan
Dad Khan..
La dineu a luat parte, de aseme?

nea, președintele Republicii Islami
ce Pakistan, general Mohammad
Zia-ul Haq.
Au participat tovarășii Gheorghe
Oprea, Ion M. Nicolae, Ștefan An
drei, alte persoane oficiale române.
Au luat parte A. Sami Qureshi,
primul ministru al provinciei, mem
bri ai guvernului pakistanez care

însoțesc pe șeful statului român în
vizita sa, personalități ale vieții po
litice, economice și culturale din Ka
rachi. Erau prezenți membrii corpu
lui consular acreditați la Karachi.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.
Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

La plecare, pe aeroportul din Islamabad

„Prietenie durabilă, relații cordiale și prietenești
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI PAKISTANEZE
ISLAMABAD 9 (Agerpres). — Vizita oficială de •prietenie a
președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in Pakistan, la
invitația președintelui Republicii Islamice Pakistan — generalul
Zia-ul Haq, are un amplu ecou in rîndul opiniei publice pakista
neze care își exprimă deplina aprobare fată de noul dialog la nivel
înalt româno-pakistanez. Toate ziarele care au apărut miercuri
la Islamabad, Lahore, Rawalpindi și Karachi au acordat spații largi
convorbirilor oficiale dintre președinții României și Pakistanului,
precum ți celorlalte momente ale vizitei din ziua de marți.
Cel mai mare cotidian de limbă
engleză, „PAKISTAN TIMES" care
apare la Rawalpindi și Lahore, pu
blică sub titlul „Legăturile econo
mice so vor dezvolta mai rapid —
președinții Zia și Ceaușescu au
avut convorbiri referitoare Ia un
mare număr de probleme", un ar
ticol însoțit de imagini de la con
vorbirile oficiale. Cei doi pre
ședinți — scrie ziarul — au exa
minat căile de întărire și dezvoltare
in continuare a relațiilor economice
bilaterale și situația politică și eco
nomică internațională, in special
aspecte referitoare la relațiile din
tre țările dezvoltate și cele in
curs de dezvoltare. In conti
nuare, ziarul se referă la bu
nele raporturi care s-au statornicit
intre țările noastre, evidențiind
contribuția deosebită a hotăririlor
la nivel inalt la dezvoltarea aces
tora. „Relațiile dintre România și
Pakistan sint cordiale și prietenești,

încă de la obținerea independenței
Pakistanului. Aceste relații și-au
dobindit o semnificație tot mai
mare odată cu amplificarea coope
rării economice. Proiecte realizate
cu asistența României, cum sînt
Rafinăria națională din Karachi,
Rafinăria de ulei, Fabrica de ci
ment de Ia Kobat sau Fah-ica de
ciment de la Lasbela, aflată în con
strucție, sînt cîteva din realizările
comune ale celor două țări".
Sub titlul „Zia-Ceaușescu, con
vorbiri în probleme internaționale",
ziarul „MORNING NEWS", care
apare la Karachi, se referă pe larg
la convorbirile oficiale dintre cei
doi președinți, reliefînd atmosfera
de prietenie, stima și in •' •■’ere
reciprocă în care s-a desfășurat
dialogul la nivel înalt.
„Ambele părți — scrie ziarul —
au convenit că relațiile internațio
nale pot fi îmbunătățite numai respectindu-se principiile neinterven-

ției, independenței și suveranității
naționale, nerecurgerii Ia forță sau
la amenințarea cu forța".
Ziarele pakistaneze consacră, tot
odată, spații largi ceremoniei prin
care tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu i-a fost
conferit înaltul titlu, de Doctor în
Științe Honoris Causa al Universi
tății „Quaid I Azam" din Islama
bad. „PAKISTAN TIMES" subli
niază că înaltul titlu a fost
decernat de președintele Moham
mad Zia-ul Haq, care este și
rectorul Universității,, pentru con
tribuții excepționale pe tărîm
politic și social, ătît la nivel națio
nal, cit și internațional. In cadrul
ceremoniei — relevă ziarul — pre
ședintele Zia-ul Haq a subliniat
privilegiul și cinstea deosebită pe
care le are de a proclama decer
narea înaltului titlu unui atît de
distins academician și atît de emi
nent om de știință. în continua
re, ziarul a înfățișat marile meri
te ale tovarășei Elem Ceaușescu pe
tărîm politic și științific, contribu
țiile sale de excepțională valoare
la cauza progresului economic și
social în întreaga lume.
Și ziarul „MORNING NEWS" pre
zintă ceremonia înminării înaltului
titlu și cuvîntarea . tovarășei aca
demician doctor inginer Elena

Ceaușescu, subliniind acele pasa
je în care se evidențiază că toți
oamepii de știință, toate forțele
iubitoare de pace trebuie să ac
ționeze mult pentru apărarea pă
cii, pentru dezarmare, pentru o
cooperare neîngrădită.
La . rindul său, ziarul „DAWN"
relevă problematica convorbirilor
oficiale, atmosfera de caldă priete
nie în care se desfășoară vizita.
In continuare, intr-un supliment
special consacrat României, ziarul
evidențiază realizările deosebite
obținute de țara noastră sub con
ducerea
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, politica de pace și co
laborare promovată cu consecven
ță de șeful statului român. Sub ti
tlul „Epoca Ceaușescu", cotidianul
înfățișează dezvoltarea rapidă a in
dustriei și agriculturii românești,
reliefînd rolul președintelui Româ
niei in elaborarea politicii de' dez
voltare a economiei naționale, de
ridicare a nivelului de viață al po
porului. Articolele „Prietenie deo
sebită și cooperare fructuoasă, un
partener deosebit în relațiile eco
nomice internaționale", „Contribu
ția României Ia cauza mișcării de
nealiniere" prezintă politica exter
nă a țării noastre al cărei promo
tor strălucit este președintele
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Wzitajificiafâjlejrietenie
împreună cu îonrăsa Elena Ceausescu, in Republica Islamică Pakistan
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU S-A iNTlLNIT CU REPREZENTANT! Al VIEȚII ECONOMICE PAKISTANEZE
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a avut, miercuri
,după-amiază. o intilnire cu oa
meni de afaceri .. pakistanezi,
membri ai Federației camerelor
de comerț și industrie.
împreună cu șeful statului nos
tru se aflau tovarășii Gheorghe
Oprea, Ion M. Nicolae, Ștefan
Andrei, alte persoane oficiale
române.
întilnirea. care a avut loc la
Karachi, a reunit, alături de
membrii Federației camerelor
de comerț și industrie, pe re
prezentanții unor, firme indus
triale din domeniul metalurgiei,
construcțiilor de mașini, electro
nicii. chimiei și petrochimiei,
textilelor, precum și din alte
sectoare, un număr important
de reprezentanți ai unor compa
nii comerciale și societăți ban
care.
Aceasta
demonstrează
largul interes al vizitei pre
ședintelui României în Pakistan,
care deschide noi și însemnate
perspective întăririi și extinderii
cooperării științifice și comer
ciale dintre cele două state.
întilnirea a fost deschisă de
Mian Saifullab Khan Paracha,
președintele B’ederației camere
lor de comerț și industrie, care
a subliniat că oamenii de afa
ceri și industriașii din Pakistan
sint deosebit de onorați de a
avea în mijlocul lor pe șeful
statului român și a exprimat
bucuria și deosebita lor satisfac
ție pentru vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu în Pakistan.
Dună ce a adresat profunde
m&.
iri pentru această intil
nire, /orbitorul a spus : „Fo
losesc acest prilej pentru a
transmite Excelenței Voastre,
domnule
președinte
Nicolae ■
Ceaușescu, mulțumirile și gra
titudinea noastră pentru pre
țiosul ajutor șl sprijin din par
tea națiunii române în efortul
nostru de a construi o bază economică puternică. România a
acordat deja o deosebit de va
loroasă asistentă tehnică, știin
țifică și financiară Pakistanu
lui intr-o serie de domenii in
dustriale cum ar fi „Fabrica
de ciment Kohat", în produc
ția de lubrifianți, electronică —
în efectuarea de studii geotehnice pentru exploatarea zăcă
mintelor de minereuri. Tot
odată, apreciem mult faptul
că România oferă Pakistanului
tehnologie și proiecte de cer
cetări pentru captarea energiei
solare și exploatarea bioenergiei
din "oa de mare, care sint foarti.
roase pentru noi. De âsemeii„u, asistența tehnică româ
nă la Rafinăria națională din
Karachi este' intr-adevăr deose
bit de prețioasă și semnificativă
pentru cooperarea intensă din
tre cele două țări.
Cunoaștem — a spus vorbito
rul — progresul economic ex
cepțional înregistrat in Româ
nia, sub conducerea dumnea
voastră. dinamică. Aceasta se re
flectă și prin creșterea venitului
național și a ponderii comerțu
lui exterior în . realizarea aces
tuia. Cunoaștem că în prezent
peste 15 mii de specialiști ro
mâni lucrează in peste 60 de
țări în cadrul asistenței tehnice
acordate de România".
în continuare, după ce a rele
vat interesul comerțului și in
dustriei pakistaneze pentru o
largă, dezvoltare a colaborării economice, a relațiilor comercia
le, dorința ca aceste raporturi șă
se bucure de cadrul sigur al unor acorduri de durată, vorbito
rul a înfățișat principalele ele
mente ale potențialului econo
miei pakistaneze, ale dezvoltării
țării.
Reafirmînd interesul pentru
lărgirea cadrului cooperării eco
nomice dintre Pakistan și
România prin folosirea noilor
condiții create în ultimii ani,
președintele' Federației camere
lor de comerț și industrie s-a
referit la o serie de domenii
care ar putea constitui obiectul
unei colaborări rodnice intre
cele două țări, subliniind că la
această intilnire sint prezente
personalități de seamă ale co
merțului și industriei pakistane
ze care ar putea aduce o contri
buție pozitivă la promovarea
conlucrării pakistanezo-române.
încă o dată, a. spus în înche
iere vorbitorul, vă rog. Exce
lență, să primiți, din partea Fe
derației camerelor de comerț și
industrie, deosebitele noastre
mulțumiri pentru că ne-ați ono
rat cu această ocazie.
Răspunzînd invitației gazdelor,
a luat cuvîntul președintele
NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvintarea a fost subliniată în repe
tate rinduri cu vii aplauze, fiind
urmărită cu deosebit interes
de participanți.
în încheierea întilnirii. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a
întreținut cordial cu personali
tăți ale vieții economice pakis
taneze.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte al Pakista
nului,
Domnule guvernator al provin
ciei Sind,
Domnule președinte al Camerei
federale de comerț și industrie,
Aș dori să exprim satisfacția și
mulțumirile mele președintelui
Pakistanului pentru prilejul oferit
de a avea această' intilnire cu oa
menii de afaceri cei' mai repre
zentativi ai Pakistanului.
într-adevăr.
relațiile
dintre
România și Pakistan au cunoscut
o dezvoltare puternică. Am reali
zat, în cooperare, o serie de obiec
tive importante. Cu toate acestea,
— așa cum am apreciat împreună
cu președintele Pakistanului — ni
velul relațiilor noastre economice
nu se ridică la nivelul relațiilor
politice și al prieteniei
dintre
România și Pakistan. (Aplauze).
Am convenit insă. împreună, să
acționăm în așa fel incit, în urmă
torii ani, începînd din 1984. să
ridicăm la un nivel mai înalt re
lațiile economice, de cooperare în
producție între România și Pa
kistan. Organizarea acestei întîlniri cu cei mai «reprezentativi oa
meni de afaceri din comerț și in
dustrie din Pakistan poate con
stitui un bun început pentru rea
lizarea acestor obiective.
Sint prezenți aici mulți oameni
de afaceri din diferite domenii,
care colaborează activ cu firmele
românești. Ei cunosc deci bine
posibilitățile existente pentru rea
lizarea unei largi colaborări rornâno-pakistaneze — atît pe plan bi
lateral, cît și pe terțe piețe.
Voi încerca totuși să prezint
cîteva aspecte și preocupări ac
tuale ale României în dezvoltarea
sa economico-socială. în luna au
gust anul acesta vom sărbători
40 de ani de la trecerea României
pe calea dezvoltării economico-sociale
independente.
(Aplauze).
Practic, țările noastre au pășit pe
calea
dezvoltării
independente

aproape cam în aceeași perioadă
—- Pakistanul cu numai cîțiva ani
mai tîrziu.
Acum 40 de ani România era o
țâră agrară, cu o industrie slab
dezvoltată. în această perioadă is
torică scurtă, ea s-a transformat
într-o țară industrial-agrară, cu o
industrie modernă, dezvoltată, cu o
agricultură
modernă, în
plin
progres.
în ce privește industria, am dez
voltat — s-ar putea spune-— aproape toate ramurile modeme ale
acesteia. (Aplauze). Producția in
dustrială este de 50 de ori mai
mare decît acum 40 de ani. (Aplau
ze). Produceam înainte de elibe
rare circa 280 000 tone metal, iar
acum producem aproape 16 milioa
ne tone, în acest ap. (Aplauze). Am
dezvoltat; cum am spus, o puter
nică industrie constructoare de
mașini, producînd aproape tot ceea
ce este necesar pentru o economife
în plină dezvoltare și modernă. în
total, înainte aveam două sau trei
mii de tractoare importate ; acum
producem aproape 100 000 tractoa
re de diferite tipuri. Producem ca
mioane și turisme, alte mijloace
de transport — vagoane, locomo
tive electrice și diesel de diferite
tipuri și mărimi. Producem mașini-unelte de toate tipurile, de la
cele mici pînă la cele, mai mari.
Producem utilaje, practic de toate
tipurile — metalurgice, chimice, de
construcții, între care și de ciment,
pentru industria alimentară și
altele.
Desigur, în Pakistan am realizat
pînă acum numai o rafinărie de
1,5 milioane tone ; dar astăzi, cînd
am vizitat-o, mi s-a spus că ea lu
crează foarte bine și chiar depă
șește cu 7 Ia sută capacitatea care a
fost proiectată. (Aplauze). Aceasta
este o dovadă că și proiectarea și
utilajele sînt bune și răspund unei
prelucrări superioare a petrolului.
Am spus numai 1,5 milioane tone,
pentru că am discutat cu președin
tele Pakistanului să ne gîndim,

eventual, la o rafinărie- de circa
3—3,5 milioane tone și,. pe lîngă ea,
să realizăm și un complex. petro
chimic care să valorifice superior
petrolul. (Aplauze).
Avem o industrie chimică și. pe
trochimică dezvoltată, modernă. Nu
dau date pentru că — înainte aveam o industrie chimică mică —
ar trebui să spun doar că industria
chimică actuală a României este
de 250 de ori mai mare decît acum
40 de ani. ■
Am făcut eforturi să dezvoltăm
această industrie. Valoarea fondu
rilor fixe din industrie este astăzi
de aproape 120—130 miliarde do
lari, iar peste 80 la sută din aceste
fonduri fixe au fost realizate in ul
timii 20 de ani. Desigur, nu ascund
că am alocat pentru dezvoltare 33
la sută — și au fost ani cînd am
mers chiar la 35 la sută — din ve
nitul național. Dar am făcut acest
lucru pentru că am fost conștienți
că pentru a lichida rămînerea în
urmă, pentru a deveni o țară socia
listă avansată, modernă, trebuie să
dezvoltăm puternic economia și, in
acest cadru, industria trebuie să ocupe un loc important. Aceasta este
valabil pentru toate țările, indife
rent de orînduire socială. Țările
care vor. să se dezvolte indepen
dent, care vor\să ducă o politică —
și economică șl generală — inde
pendentă, trebuie să-și dezvolte pu
ternic economia proprie.
Am dezvoltat și sectorul agricol.
Producția agricolă este de aproa
pe 4 ori mai mare decît în trecut.
Satisfacem pe deplin necesitățile
noastre și chiar exportăm ceva
produse agricole.
Pe această bază s-a dezvoltat ve
nitul național, s-a ridicat nivelul
de trai al poporului. Astăzi indus
tria participă cu 60 la sută la for
marea venitului național.
Toate acestea însă, pe lîngă efor
turile. materiale, au cerut și efor
turi pentru ridicarea nivelului ge
neral de cultură și de pregătire
profesională, tehnică și științifică

a poporului. Acum 40 de ani aveam
și noi circa 36—37 la sută populație
neștiutoare de carte. Dumneavoas
tră știți bine că o țară nu se poate
dezvoltă fără oameni cu cunoștințe
și cu o cultură avansate. In primii.
10 ani am lichidat complet această
rămînere în urmă’și am dezvoltat
un puternic învățămînt. Astăzi
avem învățămînt obligatoriu de 10
ani, avem un învățămînt liceal
care cuprinde 50 ,1a sutș din ti
neret, iar-1 învățămîhtul. superior.;
asigură pregătirea cadrelor pentru
toate sectoarele de activitate.
Am dezvoltat puternic știința.
Noi am pornit și pornim de la
faptul că știința .și învățămîntul
constituie factori hotărîtori pentru
progresul oricărei națiuni. Știți
bine ce probleme se pun pentru
țările în curs de dezvoltare, legate
de dependența lor economică și
tehnologică față de țările dezvol
tate. Avem acum puternice insti
tute de cercetare, în toate dome
niile, care cuprind peste 200 000
de oameni. Practic, putem spune
că nu există sector unde cerceta
rea românească să nu se poată
angaja în soluționarea oricăror
probleme.
Am trecut Ia construirea de
centrale nucleare, dorim să asigu
răm folosirea cît mai largă a pu
terii atomului în scopuri pașnice.
(Aplauze). Dar, acționînd în această direcție, noi ne pronunțăm,
totodată, ferm împotriva armelor
nucleare, pentru distrugerea lor,
pentru pace, pentru că arma nu
cleară reprezintă un pericol de
moarte pentru întreaga lume. (Aplauze). Este necesar însă ca țări
le posesoare de arme nucleare să
înțeleagă că dacă nu vor pune
capăt producerii armelor nucleare
și nu vor trece la reducerea și
distrugerea lor, atunci noi popoare
vor trece la producerea acestor
arme — și nimeni nu va putea
împiedica proliferarea foarte mare
a armelor nucleare. Considerăm
că trebuie să facem totul pentru a
împiedica această proliferare. Dar
țările posesoare trebuie să înțe
leagă că este necesar să pună
capăt politicii actuale de înarmări
nucleare. (Aplauze).
Să revin însă Ia România. Toa
te acestea ne-au permis să dezvol
tăm pe un front larg construcțiile
de locuințe, de instituții sociale, de
învățămînt, de sănătate...................
Tot ceea ce am realizat a cerut
eforturi mari ; dar trebuie să sub
liniez, în același timp, că am dez
voltat și dezvoltăm larg relațiile
economice cu toate statele, fără
deosebire de orînduire socială. Nici
o țară nu se poate dezvolta fără o
colaborare largă internațională.
Chiar țările dezvoltate nu pot să
depășească problemele grave ale
crizei economice dacă nu vor în
țelege să promoveze larg colabo
rarea internațională, să renunțe la
restricții, la bariere artificiale, la
politica financiară actuală și la dobînzile excesiv de mari.
Noi, țările în cui-s de dezvoltare
— inclusiv România și Pakistanul
— trebuia să conlucrăm activ cu
celelalte țări în curs de dezvoltare,
pentru a determina schimbarea ac
tualei politici economice interna
ționale, pentru o nouă ordine eco
nomică. mondială.
In ce privește organismele in
ternaționale economice — inclusiv
instituțiile financiare mondiale în
care sîntem și noi membri — aces
tea trebuie să-și modifice politica
lor, în sensul 'de a ține neapărat

seama de interesele țărilor mem
bre și de a nu acționa pe linia im
punerii unor condiții care să în
răutățească și mai mult situația și
să îngreuneze dezvoltarea țărilor
în curs de dezvoltare.
Dezvoltînd o largă colaborare in
ternațională. România a vegheat
tot timpul ca toate aceste relații să
se bazeze pe egalitate, pe respectul
. independenței,
suveranității
și
neamestecului în treburile interne,
(Aplauze).
în același spirit am dezvoltat și
dorim să dezvoltăm, cooperarea și
cu țara dumneavoastră și cu dum
neavoastră.
(Aplauze).
Domnul
președinte al Camerei de comerț
și industrie a prezentat aici o se
rie de domenii în care se pot
dezvolta colaborarea și cooperarea
dintre țările noastre, dintre între-'
prinderile românești și întreprin
derile pakistaneze — am în vedere
inclusiv întreprinderile particulare.
Noi practicăm larg cooperarea
în producție cu diferite țări — cu
țările socialiste, cu țările în curs
de dezvoltare, dar și cu țările capi
taliste dezvoltate. Avem unele ase
menea întreprinderi chiar și în
România. Participăm la multe în
treprinderi în alte state. In ce 'pri
vește întreprinderile din România,
noi avem o lege care precizează că
51 la sută din capital trebuie să fie
al întreprinderilor românești. Toa
te celelalte condiții, ținînd seama
de practica mondială, le tratăm cu
fiecare partener, de la caz la caz.
Pe baza acelorași principii partici
păm și noi și avem o serie de so
cietăți mixte în diferite țări, inolusiv în țări în curs de dezvoltare.
în acest spirit, sîntem gata să analizăm orice cooperare pentru
realizarea oricăror societăți mixte,
împreună cu, întreprinderi sau cu
grupuri de întreprinderi din Pakis
tan. Putem să ne angajăm în toate
domeniile de care a vorbit aici
domnul președinte al Camerei de
comerț și industrie, cît și în alte
domenii — industrial, minier, pe
trolier, agricol. Sîntem de acord —
și eu salut propunerile domnului
președinte al Camerei de comerț —
privind realizarea unei cooperări în.
cadrul societăților mixte, sau sub
alte forme, în alte state, în străină
tate. Cunoaștem și apreciem capa
citatea oamenilor de afaceri, a spe
cialiștilor, dar și a muncitorilor din
Pakistan — și cred că am putea,
într-adevăr, să realizăm, obiective
importante și o cooperare bună și
în alte țări, acționînd împreună.
Aș vrea să mai menționez o pro
blemă. Realizarea unor obiective de
mari proporții necesită investiții ■
mari, unele de sute și sute de mi
lioane de dolari. De exemplu, cen
trul petrochimic la care ne gîndim
ar necesita investiții deosebit de
mari. Desigur, România și între
prinderile românești — am declarat-o și domnului președinte — sînt
gata să se angajeze în această acti
vitate. Sîntem gata să cooperăm cu
oricare companie particulară din
Pakistan. Dar statul pakistanez, in
clusiv președintele Pakistanului,
trebuie să se angajeze în realizarea
acestor obiective. (Aplauze). Aceasta răspunde intereselor dezvol
tării Pakistanului, creării unei economii puternice, independente și
trebuie mers pe această cale !
(Aplauze).
Deci, în acest spirit, am dori noi
să ne angajăm și să acționăm pen
tru a dezvolta o largă colaborare
pe termen lung în oricare dome
niu de interes comun atît pentru
Pakistan, cît și pentru România.

(Aplauze). Cred că nu mai trebuie
să subliniez că toate aceste acti
vități trebuie să fie de nivel teh
nic înalt, modern, dar să asigure
și o maximă eficiență și rentabi
litate. Fără rentabilitate, fără be
neficii. nici o activitate economi
că nu-și are sensul. Și dacă dum
neavoastră, ca întreprinderi parti
culare, insistați mult pentru aceasta, trebuie să vă spun că în
treprinderile noastre de stat au
obligația, și nu admitem, să sq des
fășoare. nici o activitate care nu
aduce rentabilitate . și, .beneficii.
(Aplauze).
v •<; , ,•
Deci, și din acest punct de ve
dere. dorim ca toată cooperarea
noastră să aducă avantaje, renta
bilitate, beneficii — atît unora, cit
și altora — și să contribuie la dez
voltarea țărilor noastre.
Eu salut existența comitetului
româno-pakistanez în cadrul Ca
merei de comerț și industrie — și
fără îndoială că ne vom gîndi și
noi să realizăm un asemenea or
ganism, pentru a realiza o colabo
rare mai bună între camerele noas
tre de comerț. (Aplauze).
Cred că domnul președinte Ziarul
Haq nu-mi va lua in nume de rău
dacă voi mai ridica o problemă.
Propunîndu-ne să realizăm o co
laborare atît de largă și de per
spectivă, trebuie ca statele noas
tre — deci și România și Pakis
tanul — să-și asume și ele o răs
pundere, și să încurajeze, să spri
jine această activitate. Sînt o se
rie de probleme care impun ne
apărat o reglementare prin legi, o
reglementare din partea statelor
respective; pentru că, indiferent
de sistemul social, statele nu se
pot sustrage, ci, dimpotrivă, trebuie
să aibă un rol activ în dezvoltarea
colaborării, a unei cooperări avan
tajoase pentru ambele părți. De
sigur, cu domnul președinte am
discutat aceste probleme și am ajuns la înțelegeri comune. Deci,
există o bună bază ca guvernele,
statele noastre să sprijine și să
asigure dezvoltarea acestei, colabo
rări multilaterale, în toate dome
niile.
Ținînd seama de programul de
dezvoltare al României și de pro
gramul de dezvoltare, al Pakista
nului, am convingerea că există
bune condiții pentru o colaborare
largă în următorii ani. Eu invit
conducerea Camerei de comerț, dar
și diferite companii sau grupuri de
întreprinderi' din Pakistan să vi
ziteze România și să acționăm
pentru realizarea în practică a.
unei largi colaborări. (Aplauze).
Toată această colaborare trebuie
să servească dezvoltării țărilor
noastre, popoarelor noastre, indi
ferent de orînduirea socială. Ți
nînd seama de situația internațio
nală actuală, trebuie să avem în
vedere că dezvoltarea colaborării
va contribui și la politica de co
laborare internațională, la o poli
tică de pace — deoarece pacea este
problema fundamentală, esențială
pentru dezvoltarea oricărei țări.
(Aplauze).
Vă urez dumneavoastră succes
în activitatea pe care o desfășurați !
Urez o colaborare bună într«
România și Pakistan, între între
prinderile românești și întreprin
derile pakistaneze ! (Aplauze).
Să facem totul pentru întărirea
prieteniei
româno-pakistaneze !
(Aplauze).
Vă doresc multă ■ sănătate și
succese în
întreaga activitate !
(Aplauze prelungite).
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Realitatea muncii și vieții poporului
- izvorul fertil al artei militante, socialiste
ÎNSEMNĂRI DE LA BIENALA DE PICTURĂ Șl SCULPTURĂ
Prezenta artelor plastice
în miezul actualității, in
centrul evenimentelor so
ciale, politice, culturale a
devenit un adevăr aproape
axiomatic. Marile expoziții
colective sau prezenta artei
de for — de la frescă și
mozaic la monument —
pină în cele mai îndepărta
te colțuri de țară au pus
în evidență multiplele fa
țete ale unui nou relief
artistic, înnobilînd cultura
românească a acestor ani
cu noi valori. Exemplul cel
mai recent în acest sens îl
constituie îhsăși Bienala ’84
— amplă manifestare repu
blicană de sculptură și pic
tură — deschisă sub semnul
aniversar al celor patru de
cenii de muncă și creație
liberă străbătute de poporul
nostru. Era firesc. în aceste
condiții, ca Bienala să fie
învestită în acest an cu
sensuri noi pe lingă cele
cunoscute ale rememorării
celor mai bune rezultate
înregistrate în răstimpul
ultimilor doi ani. Sînt sen
suri descifrabile de data
aceasta în efortul artiștilor
de a găsi unghiuri inedite
de situare într-o lume a
construcției, noi modalități
de a exprima un mesaj mi
litant. Ca orice expoziție de
o asemenea amploare, și
depășindu-și oarecum con
diția, expoziția reactuali
zează, totodată, valori afir
mate cu cîțiva ani în urmă,
retrasează succint atmosfe
ra unui întreg complex
creator aflat sub semnul
unui spirit autentic con
temporan. Ansamblul foar
te numeros al lucrărilor ex
puse exemplifică obiectiv
realitatea
conform
că
reia modalitățile de exis
tență concretă ale ope
rei de artă sînt nelimi
tate, ele operînd nuanțat în
raport cu felul în care se
adresează diferitelor cate
gorii de public. Greu de
surprins în ipostaze uni
voce. apte să ofere puncte
de sprijin pentru încadra
rea într-o definiție sau cla
sificare rigidă, lucrările
Bienalei ’84, pe baza foarte'
numeroaselor elemente ce
reprezintă caracteristici di
ferențiale, multe dintre ele
/ originale, exemplifică ma
nifestarea unor active ener
gii estetice, capabile să ex
prime conștiința și sensibi
litatea epocii noastre. Acum, în preajma împlinirii
celor patru decenii de la
reyoluția de eliberare so
cială și națională, antifas: cistă și antiimperialistă, ele
se instituie ca un cald și
înflăcărat omagiu, rescriu,
,, îhîjloacg,gpecifjce de.,
exprimare, o adevărată epopee românească în ca
drul căreia la loc de cinste
se află caldul elogiu pe
care îl aduc puterii con
structive a României, pre
lungul ecou al multiplelor
ei realizări. Sînt lucrări care
împlinesc o imensă și me
reu actuală nevoie de uma
nitate, de căldură, de înțe
legere.
Nu trebuie să uităm, fi
rește, că la temelia edifi
ciului noii culturi socialiste
se află o îndelungată tra
diție de atitudine civică a
culturii românești, că privi
tă din această perspectivă
arta românească de astăzi

este moștenitoarea . unor
inițiative artistice care au
făcut să vibreze adînc în
conștiințe idealurile luptei
de veacuri a poporului ro
mân pentru independență,
unitate națională și liberta
te. Pornind de la sensul
profund social pe care se
întemeiază orice manifesta-

direa lucidă se îngemănea
ză pe simezele sălii Dalles
în imagini simbolice în re
levarea sensurilor adinei
ale realității noastre socia
liste. Este un prilej de a
poetiza aceste realități ale
prezentului socialist, de a
le integra frecvent unui
limbaj metaforic, subliniind

Lucrare de Nemeș Maria

OMAGIU

re artistică colectivă, va
trebui să remarcăm, ca pe
unul din reperele actualei
/manifestări,
preocuparea
multor creato.ri. de a .aborda
momente hotărîtoare ale is
toriei. De la jertfa lui Horia, Cloșca și Crișan, împli
nită acum 200 de ani, care
a stimulat imaginația crea
toare a multor pictori și
sculptori, la momente ale
luptei pentru cîștigarea in
dependenței și pentru fău
rirea unei Românii moder
ne, lucrările care și-au pro
pus asemenea revelatoare
evocări, subliniază, de fapt,
permanența unor preocu
pări de ordinul artisticului,
dar și a unei nobile atitu
dini de integrare, de parti
cipare la marile aspirații de
veacuri pentru desăvîrșirea
unității’ poporului nostru,
pentru dezvoltarea lui libe
ră de astăzi.
Sensibilitatea, dar și gin-

cinema
0 Lișca: 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;
• 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 Ultimul tren (Zilele Ulmului ceho^
slovac) : 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.
• Secretul lui Bachus :
GRIVITA
(17 08 58) — 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• 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.
• Șapte băieți șl 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.
0 Galax : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Vreau să știu de ee am aripi :
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
0 Ringul : PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.

este de natură să se re
flecte în însăși valoarea lu
crărilor. In fața lucrărilor
expuse acum putem fără
îndoială afirma că multe
din faptele sociale și de
transformare nouă ale țării
au fost asimilate de artiș
tii întregii țări ca tot atîtea
cîștiguri de ordinul con-

contribuția specifică și ori
ginală a celor mai mulți’
pictori și sculptori în cu
prinderea și exprimarea re
alităților
contemporane;
prilej de a omagia în lim
bajul artei marile realizări
alQ poporului condus de
partid. Cristalizările stilis
tice definitive care pot fi
întîlnite în realitatea trud
nică a atelierelor, ca și
prestigioasele activități în
registrate în ultimii ani în
domeniul artei monumen
tale, rolul activ al tabere
lor sau simpozioanelor de
creație, pentru a da citeva
exemple, ar putea, fără în
doială, completa prin multe
repere durabile profilul ar
tistic al actualului moment
creator. Anvergura pe care
o presupune acesta ridică
în fața artiștilor probleme
complexe de reprezentare
expresivă, a căror rezolvare

0 Damen tango : PATRTA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
0 Duminică zbuciumată : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30: 11.30; 13,30;
15,45:
18; 20.
0 Marele șarpe: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15: 15,30; 17.45: 20.
0 Program special pentru copii — 9;
10,45; 12.30; 14,15; 16. Călărețul fără
cap — 17,45; 19,45: DOINA (16 35 38).
0 Gară pentru doi : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 13: 16; 19.
0 Risul iese pe cărare : PACEA
(60 30 85) — 15.30; 17,30: 19,30.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9: 11.15: 13,30: 15,45; 18: 20.
0 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; 11.45; 20.
0 Mexicul In flăcări : FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 12, 16; 19.
0 Spartacus : CAPITOL (16 29 17) —
9: 12,30: 16; 19,30.
0 Naufragiul : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 17; 19.
0 Eboli : UNION (13 49 04) — 10; 13:
16: 19.
0 Afacerea Pigot : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17.45; 20, la grădină — 20.
O Omul păianjen se întoarce : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Salamandra : COTROCENI (49 48 48)
— ii: 13: 15: 17,15; 19.30.
volga
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

științei. Există o legătură
strînsă între aspectele va
riate ale aceleiași mari re
alități economice, sociale,
tnorâle și capacitatea de a
oferi echivalențe artistice
în care particularitățile
unei lucrări sau alteia să
se poată impune ca fapte
de artă. Realitatea rămîne
în continuare, din acest
punct de vedere, un veșnic
punct de plecare, un per
manent izvor de inspirație.
Figura umană sau obiectele
ce-i însoțesc existenta coti
diană. munca și valorile ei,
acțivitatea constructorilor
socialismului oferă creato
rilor o bogată sursă inspi
ratoare, de o fascinantă di
versitate,
constituindu-se
într-o elocventă frescă a
vieții poporului nostru, a
sentimentelor și idealurilor
care îl animă. De la înțe
legerea frumuseților- variate

0

Strada
Hanovra :
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17.30; 19,30.

0 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.
0 Domnișoara Noorie : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, GRADINA
FEROVIAR (50 51 40) — 20.
O O afacere murdară : FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30, GRADI
NA MODERN (23 71 01) — 20.
0 Febra aurului : ARTA (21 31 86) —
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 20,15, la gră
dină — 20.
0 Campionul : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Comedie de modă veche —
19,30; (sala ,,Ion Vasilescu“, 12 27 45):
Gimnastică sentimentală — 19,30.
®
Filarmonica
,,George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea
Basarah,
Solist : Armin Thalheim (R.D.G.) —
19.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca —
18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Okla
homa — 19.

șl armoniilor pe care îe
oferă peisajul, la adevărate
metafore poetic-picturale,
în care se interferează zo
nele documentarului și ale
picturalului, de la ample
desfășurări compoziționale
menite să exprime o nouă
concepție asupra muncii, la
lirismul discret al unui mă
nunchi de flori, de la ri
goare la luxurianța forme
lor, de la armonii calme,
la încleștarea dramatică cu
ample rezonanțe eroice,
parcurgind selecția propusă
în sala Dalles îți dai sea
ma că mesajul spiritual al
artei plastice este deopotri
vă o problemă a gîndirii și
sensibilității ; că realismul
contemporan, bogat, nuan
țat, poate fi definit prin
această multiplă, generoasă
atitudine față de realitatea
condiției umane. Omagiul
adus gloriosului August ’44
este implicat prin orienta
rea, cu precădere în această
expoziție, asupra unor mo
tive capabile să pună în
valoare tocmai acest re
marcabil potențial uman.
Fiind vorba de o largă par
ticipare, rîndurile de față
nu pot decît să sublinieze
succint comunitatea unei
problematici,
capacitatea
unor creatori, cu personali
tăți atît de diferite, de a
folosi limbaje sugestive,
mobilizatoare de energii.
Pentru a da doar citeva
exemple vom aminti, totuși,
lucrările de pictură semna
te de Ion Popescu Negreni,
Traian Brădean, Brăduț
Covaliu, Eugen Palade,
Constantin Nițescu. Ion Pa
cea, Grigore Vasile, Dan
Hatmanu, Ion Gheorghiu,
Ion Grigore. Mihai Bandac,
Marius Cilievici, Florin Niculiu, Gina Hagiu. Rodica
Lazăr, Sorin Ilfoveanu, Ma
rin Gherasim, Zamfir Du
mitrescu, Liviu Suhar, Vir
gil Miu, sau sculpturile re
alizate de Iftimie Bîrleanu,
I-Ioria Flămînd, Gheorghe
Iliescu-Călinești, Paul Vasilescu, Gabriela Manole
Adoc, Nicolae Kruch, Dan
Octavian, Mihai Coșan. Sînt
lucrări care ilustrează con
vingător aceste convergențe
spre configurarea
unor
imagini de real interes ar
tistic. Ca în orice manifes
tare colectivă de o aseme
nea amploare, nu lipsesc,
desigur, și unele desuete
formule de atelier, lucrări
care ilustrează comodități
de gîndire și chiar gratui
tăți. Importantă rămîne
însă ponderea lucrărilor' de
bună calitate, a acelor lu
crări care aduc în _ prim
plan ideile construcției, ale
libertății, ale progresului
patriei' 'noastre, atitudini
primordiale în fața vieții,
bucuria muncii, plenitudi
nea realizărilor ei ; acele
lucrări care ne întăresc
convingerea că aspectele
politice ale actualității pot
fi exprimate deopotrivă cu
mijloacele sensibilității și
ale inteligenței și că arta
românească de azi, dezvpltîndu-se în generosul cli
mat ce stimulează în chip
democratic o mare diversi
tate de modalități artistice,
dispune de un remarcabil
număr de talente vii, au
tentice din rîndul tuturor
generațiilor.

Marina PREUTU

® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46), :
Ivan Vasilievici — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
& Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un
balansoar — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mîrîiala — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19,30.
@ Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala
Studio): Cinci romane de amor — 19.
© Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. TănaseM
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
doilea — 19,30; (sala Victoria 50 58 65):
Băiatul cu sticleți — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Arca bunei speranțe — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule 7—10; Făt-Frumos din
lacrimă — 17.
• Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova44 —
19,30.
© Estrada Armatei
(sala
C.C.A.,
13 60 64) : Atenție! estrada în emisie
— 19,30.
0 Conservatorul „Ciprlan Porumbescu“ (14 26 10) : Ziua științifică a cate
drei instrumente de suflat, percuție,
muzică de cameră și pian — 18.

ÎN AGRICULTURĂ
JUDEȚELE ARGEȘ Șl DÎMBOVIȚA AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL PORUMBULUI
Lucrătorii ogoarelor din jude
țele Argeș și Dîmbovița rapor
tează încheierea însămînțăriî
porumbului pentru consum în
ogor propriu pe suprafețele pla
nificate. precum și finalizarea în
bune condiții a' plantărilor de
pomi, fertilizarea și erbicidarea
cerealelor păioase, executarea
la timp și de calitate a lucră
rilor de sezon în viticultură și
legumicultura.
în telegramele adresate CO
MITETULUI
CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE

CEAUȘESCU, de către ' comite
tele județene Argeș și Dîmbovi
ța ale P.C.R., se subliniază că
în prezent mecanizatorii, țăranii ■
cooperatori și lucrătorii din în
treprinderile agricole de stat,
toți cetățenii satelor, în frunte
cu comuniștii, sînt puternic mo
bilizați pentru executarea lucră
rilor de întreținere a culturi
lor. a pajiștilor naturale, con
tinuarea plantării legumelor în
cîmp pe suprafețele stabilite,
recoltarea și insilozarea furaje
lor, executarea tuturor celorlal
te lucrări din programele jude

țene privind creșterea producției
vegetale și animale. In înche
ierea telegramelor se exprimă
hotărîrea de a nu precupeți nici
un efort pentru obținerea, așai
cum a indicat secretarul general
al partidului, a unor producții
record in toate sectoarele, cin-!
stind astfel prin fapte de mun
că marile evenimente din acest!
an — a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe-;
rialistă și Congresul al XIH-lea>
al Partidului Comunist Român.
(Agerpres)

TOAIE SORTIMENTELE DE LEGUME - CULTIVATE
PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚA PREVĂZUTĂ!
Plantarea legumelor constituie
principala lucrare care se exe
cută în aceste zile în grădini.
Pentru obținerea de producții
timpurii, care să fie livrate eșa
lonat, potrivit cerințelor consu
matorilor, Direcția generală economică a horticulturii din Mi
nisterul Agriculturii a întocmit
un grafic cu termene exacte
privind plantarea in cîmp a ră
sadurilor de tomate, ardei, vine
te și alte legume ce se cultivă
prin răsad. Cum sînt respectate
aceste grafice ? Pină în seara
zilei de 8 mai au fost plantate
44 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva cu tomate
timpurii în unitățile agricole. Cu
ardei gras au fost plantate nu
mai 7 la sută din suprafețe, iar
cu vinete - doar 2 la sută.

STADIUL PLANTĂRII TOMATELOR TIMPURII
in seara zilei de 8 mai, în județele din zona I

Suprafața
Suprafața
plantată
prevăzută
— în hectare - — în procente -

Județul

Arad
Brăila
Olt
Timiș
Giurgiu
Buzău
Constanța
Sectorul agricol Ilfov
Călărași
Teleorman
Dolj
Tulcea
Ialomița

După turn rezultă din tabelul de mai sus, există
diferențe mari între județele aflate în zona I în ce
privește suprafețele plantate cu tomate timpurii. Dar
asemenea
diferențe există și în privința plantării
ardeiului gras și vinetelor. După cum se apreciază Ia
Direcția generală economică a horticulturii, sub nici
un motiv nu mai pot fi tergiversate lucrările. Timpul
s-a incălzit, iar pericolul brumelor tîrzii este exclus.
De aceea, organele agricole județene și consiliile popu

988
911
1 400
1 302
577
974
1 018
598
1 637
1 715
2 397
656
1 455

102
101
96
54
50
34
32
32
27
24
23
20
18

lare au datoria să acționeze energic pentru ca atit în
unitățile agricole, cit și in gospodăriile popuî
. să
fie intensificată plantarea răsadurilor de legum. .stfei
incit să fie cultivate toate suprafețele prevăzute cu
fiecare sortiment în parte.
Ce se întreprinde pentru grăbirea lucrărilor de
plantare a legumelor timpurii ? Iată ce relatează
corespondenții noștri din citeva județe unde aceste
lucrări sint întîrziate.

Cum se desfășoară lucrările în cîmp ?
DOLJ. Județul Dolj este unul din principalele
bazine legumicole ale (țării. în actuala campanie de
primăvară sînt prevăzute să fie însămînțate și plantate
în cîmp 11 830 hectare.'Pină ieri, 9 mai, s-au plantat
6139 hectare, ceea ce reprezintă 52 la sută din su
prafața planificată. O ; situație necorespunzătoare se
înregistrează la cultura tomatelor timpurii in cîmp.
Practic, din cele 2 397 hectare planificate s-au plantat,
pină marți seara, doar 546 hectare, ceea ce este foarte
puțin dacă ținem cont de timpul calendaristic în care
ne aflăm. Care sînt cauzele acestei stări de lucruri 1
Ce măsuri se întreprind pentru impulsionarea plantă
rii răsadurilor ? Iată întrebările pe care le-am adresat
inginerului Constantin Glăvan, directorul Trustului
horticol județean.
„Din lipsa combustibilului a întîrziat atît pregătirea
terenului, cît și irigarea răsadurilor — ne spune direc
torul trustului. Se știe bine că nu se poate planta
răsad fără a avea apa necesară. Or, Direcția generală
economică a horticulturii nu ne-a asigurat, pentru
irigarea răsadurilor, nici măcar repartițiile pentru luna
mai. Avînd în vedere lipsa combustibilului, am luat
măsuri de mobilizare a tuturor cooperatorilor din
unitățile cultivatoare la plantarea și udarea manuală
a răsadului, cu cana și găleata. Totodată, specialiștii
noștri, repartizați pe unități, coordonează și sprijină
permanent aceasță acțiune. Asta cu atît mai mult cu
cît, in acest an, unitățile și-au asigurat întregul ne
cesar de peste 190 milioane fire răsaduri de tomate
timpurii, care, în bună parte, au depășit faza de
plantare".
Iată, așadar, o situație care Impune să se întreprindă
acțiuni energice din partea organelor și organizațiilor
de partid, a conducerilor unităților agricole, a specia
liștilor in vederea mobilizării tuturor locuitorilor satelor la plantarea legumelor timpurii. Acolo unde s-a
acționat în acest fel — în cooperativele agricole din
localitățile Desa, Foișor și Ghidici — s-a plantat întreaga suprafață de tomate timpurii, udîndu-se manual
;I firele de răsad. Așa trebuie să se procedeze peste tot
și, îndeosebi, la Locusteni, Călărași, Castranova, Basarabi și Birza, unde pînă ieri, 9 mai, potrivit datelor
furnizate de trustul horticol județean, nu s-a plantat
nici măcar un- fir de răsad. (Nicolae Băbălău).
TELEORMAN. în unitățile agricole din județul
Teleorman urmează să se obțină, în acest an, o pro
ducție de 346 500 tone legume, din care 210 740 tone
vor fi livrate la fondul de stat. Cum se acționează
acum pentru realizarea recoltelor prevăzute la legu
mele cultivate prin răsaduri ? Ne răspunde inginerul
Iulian Catricică, directorul trustului horticol județean :
„Cultivăm în această primăvară, prin răsad, peste
8 700 hectare de legume. Plantarea acestora a întîrziat
datorită ploilor și temperaturilor scăzute. Timpul
toarte prielnic din ultimele zile a permis să se treacă,
pretutindeni, la plantarea în cîmp a răsadurilor de
tomate, ardei, vinete și varză de toamnă. Au fost
luate măsuri pentru intensificarea lucrărilor, astfel
incit să se obțină producții cit mai timpurii de legume".
Care este situația pe teren ? în cele 13 ferme ale
întreprinderii pentru producerea legumelor Zimnicea,
peste 800 de oameni participă zilnic la lucrările de
sezon. Plantarea se-desfășoară sub îndrumarea specia
liștilor. Pe o solă a fermei nr. 10 îl întîlnim pe, di
rectorul întreprinderii, Sandu Grasu, care ne spune :
„Plantarea tomatelor a început doar din această săptămînă, lucrare executată pe 10 hectare din cele 40

hectare prevăzute a se cultiva cu tomate. Vremea
frumoasă ne obligă să ne grăbim și sîntem hotărîți să
acționăm stăruitor pentru a diminua întîrzierile pro
vocate de temperaturile reci și precipitațiile dese din
această primăvară. In acest scop, la pregătirea tere
nului se lucrează și noaptea, formațiile de mecaniza
tori folosind agregatele complexe".
Și In grădina cooperativei agricole din DrăgăneștlVlașca — unitate bine cunoscută pentru recoltele mari
de legume — se aflau aproape 300 de oameni. A început
plantarea răsadurilor de tomate. Primele 6 hectare din
cele 25 hectare prevăzute oferă imaginea unei grădini
bine rînduite : plante viguroase, la densitatea stabilită.
Șefa de fermă, inginera Clarisa Ganea, precizează că
întregul necesar de răsaduri s-a asigurat cu 3rțe
proprii.
De la Trustul horticol județean am reținut că s-au
plantat cu tomate timpurii 260 hectare, din cele 1 715
hectare prevăzute. Dar în vreme ce unii se grăbesc,
alții amină în mod nejustificat începerea lucrărilor de
plantare a răsadurilor. In cooperativele agricole din
Balta Sărată, Frumoasa, Măldăeni, Tecuci, Tămășești,
Vîrtoape, nu a început plantarea răsadurilor. Material
săditor există suficient, terenul este pregătit, iartimpul este cald. De aceea trebuie luate măsuri ener
gice pentru grăbirea lucrărilor. Pentru că, se știe, orice
zi întîrziere acum, la plantat, nu poate duce decît la
diminuarea producției de legume. (Stan Ștefan).

CĂLĂRAȘI. Inginerul Nicolae Dinu, directorul
Trustului horticol Călărași, ne precizează că, In acest
an, în județ se vor cultiva 15 640 hectare cu legume,
suprafață de pe care urmează să se realizeze o pro
ducție de 380 139 tone. La sfîrșitul lunii mai, primele
cantități de varză vor pleca spre piețele orașului Că
lărași și ale Capitalei. Anul acesta, județul va trimite
Capitalei, potrivit contractului încheiat, 39 000 tone '
legume, cantitate pe care legumicultorii s-au angăjat
să o depășească, adică să ajungă la 45 000 tone. în
aceste zile se plantează legumele timpurii, îndeosebi
tomatele și ardeii. în acest scop, au fost produse 768
milioane fire de răsaduri. La I.P.L. Lehliu, din 22 mi
lioane răsaduri, 8 milioane au fost crescute în lădițele
așezate pe instalațiile de încălzire ale serelor. Răsaduri
de bună calitate au fost obținute și în fermele asocia
țiilor legumicole Ulmeni, Jegălia și Cuza Vodă.
„Plantările în cîmp sînt însă întîrziate — ne spune
directorul trustului. Știind că producția de legume
depinde în primul rînd de respectarea epocii optime
de plantare, am luat măsuri pentru ca în toate unită
țile cultivatoare să fie grăbite aceste lucrări. Dealtfel,
în fermele asociațiilor economice de stat și coopera
tiste din Ulmeni și Chiselet, în grădinile cooperative
lor agricole Lupșanu, Radu Vodă și Ceacu au fost
plantate suprafețe mari cu diferite legume timpurii.
Specialiștii noștri acordă asistență unităților agricole
unde plantarea legumelor a întîrziat, astfel îneît efec
tuarea lucrărilor să se încadreze în graficele întocmite.
Afirm cu toată răspunderea că unitățile legumicole din
județul nostru se vor încadra în epoca optimă de plan
tare. Totodată, continuăm cu toate forțele lucrările de
întreținere a culturilor, tratamentele pentru combate
rea bolilor și dăunătorilor și, bineînțeles, irigarea
plantelor. ■ Pentru obținerea unor producții mari de
legume este nevoie însă ca și conducerile consiliilor
agroindustriale și ale unităților agricole să se ocupe
cu mai multă răspundere de mobilizarea oamenilor la
plantarea legumelor și întreținerea exemplară a cul
turilor". (Rodica Simionescu).

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
(Urmare din pag. I)

de folosirea la întreaga capacitate
a mijloacelor mecanice și partici
parea la- executarea prașilelor ma
nuale a întregii forțe de muncă de
la sate. De aceea, în conformitate
cu prevederile Legii organizării
producției și a muncii in agricul
tură,
consiliile
agroindustriale,
consiliile populare și conducerile
unităților agricole au datoria de
mare răspundere de a asigura, zi
de zi, participarea la muncă a co
operatorilor, mecanizatorilor, a tu^turor cetățenilor de la sate. Tre-

buie explicat temeinic și cit mai
convingător faptul că de soarta re
coltei răspunde întreaga obște a
satului, că întreținerea culturilor
este o etapă decisivă a procesului
de producție din agricultură, care
impune participarea tuturor forțe
lor umane din comune. Nimeni nu
trebuie să se sustragă de ta mun
că ! Datoria locuitorilor de la sate
este acum să pună umărul, să
muncească cu abnegație și răspun
dere la prășitul culturilor, in in
teresul realizării de recolte cît mai
mari.

Timpul este deosebit de prielnic
lucrărilor în cîmp. Țocmai de
aceea, organizațiile de partid, con
siliile populare, consiliile agro
industriale și conducerile unităților
agricole sînt chemate să acționeze
energic pentru ca pretutindeni, în
fiecare comună, în fiecare unitate
agricblă, lucrările de întreținere a
culturilor să se desfășoare bine
organizat, cu toate forțele, asigurîndu-se și pe această cale con
diții pentru realizarea de recolte
record în anul 1984.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am fost foarte mișcată de amabilul dumneavoastră mesaj, pentru care
vă mulțumesc în modul cel mai sincer.
Exprim Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune urări.

BEATRIX R.
Regina Țărilor de Jos

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit mesajul Excelenței Voastre transmis cu ocazia survolării
teritoriului Regatului Arabiei Saudite.
Vă mulțumesc pentru bunele urări și ne rugăm pentru sănătatea și feri
cirea dumneavoastră, precum și pentru progresul și bunăstarea poporului
român.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL-SAUD

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru telegrama trimisă în timpul survolării spațiului
aerian al Statului Bahrein.
Cu acest prilej, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit sincerele mele
urări de sănătate și fericire personală, de continuă prosperitate pentru
țara dumneavoastră.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emir al Statului Bahrein

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Aș dori să transmit Excelenței Voastre sincere mulțumiri, împreună cu
aprecierea mea pentru amabilul mesaj trimis în timpul survolării spațiului
aerian al Qatarului. Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de continuu progres și prosperitate poporului român.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al Statului Qatar

Cu prilejul aniversării Zilei independenței de stat a României
și a Zilei victoriei asupra fascismului
Aniversarea, la 9 mai, a Zilei in
dependenței de stat a României și a
Zilei victoriei asupra fascismului a
prilejuit omagierea celor ce s-au
jertfit pentru nobilele idealuri de in
dependență și libertate națională.
In cadrul unor solemnități, care au
avut loc miercuri, la Monumentul
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism,
la Monumentul- eroilor patriei și la
Monumentul eroilor sovietici au fost
depuse coroane de flori din partea
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, Minis
terului Apărării Naționale și a Mi
nisterului de Interne, Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România,
Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist și Consiliului Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia, Comitetului municipal București
al P.C.R. și a Comitetului Executiv
al Consiliului popular municipal
București, Comitetului foștilor lup
tători și veteranilor de război împo
triva fascismului, precum și din par
tea unor întreprinderi bucureștene.
Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului di
plomatic.
Grupuri de pionieri au depus jer
be de flori.
La solemnități au luat parte tova
rășii Manea 'Mănescu, Ion Dincă,
Nicolae Constantin, Ludovic Fazekas,
Constantin Olteanu, Gheorghe Pană,
Marin Enache, Richard Winter,
Constantin Radu, secretar al C.C. al
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai
Consiliului de Stat și ai guvernului,
ai Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
membri ai consiliilor de conducere
ale Ministerului Apărării Naționale
și Ministerului de Interne, conducă
tori ai altor ministere și instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali activi și în rezervă,
foști comandanți de mari unități pe
frontul antihitlerist, foști combatanți
antifasciști, delegații ale oamenilor
muncii din întreprinderi bucureștene.
Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice- acreditați la București, atașați militari, membri ai corpului
diplomatic.
Pe platourile din fața monumente
lor erau aliniate gărzi de onoare al
cătuite din ostași ai forțelor noastre
armate, membri ai gărzilor patriotice
și ai formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei,
care au prezentat onorul.
La Monumentul eroilor luptei pen

tru libertatea poporului și a patriei,
pentru socialism și la Monumentul
eroilor patriei a fost intonat Imnul
de Stat al Republicii Socialiste
România.
La Monumentul eroilor sovietici
au fost intonate imnurile de stat ale
U.R.S.S. și Republicii Socialiste
România. Au fost prezenți E. M.
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii
Sovietice la București, precum și'ata
șatul militar al U.R.S.S. și membri
ai ambasadei.
După depunerea coroanelor de
flori, cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.
In încheierea ceremoniilor, asisten
ța a primit defilarea gărzilor de
onoare.

★

în aceeași zi a avut loc o solemni
tate asemănătoare la Cimitirul de la
Tincăbești al militarilor britanici căzuți pe teritoriul . țării noastre în
lupta împotriva fascismului.
Au fost depuse coroane de flori din
partea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Consiliului de Stat și a
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, Ministerului Apărării Na
ționale, Consiliului popular al Secto
rului agricol Ilfov, precum și din
partea corpului diplomatic.
Un grup de pionieri a depus jer
be de flori.
La solemnitate au participat tova
rășii Gheorghe Răduleșcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, loan
Avram, viceprim-ministru al' guver
nului, Dumitru Apostoiu, secretar
prezidențial și al Consiliului de Stat,
Dumitru Necșoiu, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, membri ai Consiliului de Stat
și ai guvernului, generali și ofițeri,
alte persoane oficiale.
Au fost de față Maureen E. Mac
Glashan, însărcinatul cu afaceri a.i.
al Marii Britanii la București, atașa
tul militar britanic, membri ai 'amba
sadei, precum și șefi ai misiunilor
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat
ale Marii Britanii și Republicii Socia
liste România. .
In încheierea ceremoniei, cei pre
zenți au primit defilarea gărzii de
onoare.

★

Cu același prilej, au fost depuse
coroane de flori la Cimitirul militar
de la Ghencea, cimitirele ostașilor
sovietici de la Herăsțrău și Jilava,
la monumente și cimitire ale osta
șilor români și sovietici din țară.
(Agerpres)

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII
NOASTRE, ANUL UNOR
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI
COMĂNEȘTI :

Din adîncuri, cantități
sporite de cărbune

Sarcinile Ia export
onorate exemplar

în întrecerea pe care o desfă
șoară pentru a da patriei tot mai
mult cărbune, minerii din bazinul
Văii Trotușului sînt preocupați de
realizarea unor producții tot mai
mari cu cheltuieli reduse. în acest
scop, în sectoarele de exploatare
Vermești, Leorda, Rafira, Asău și
altele, pe lîngă aplicarea unor teh
nologii noi de exploatare și folosi
rea mai bună a mijloacelor me
canice de înaintare și extracție,
minerii realizează însemnate eco
nomii de oțel pentru armături,
lemn de mină și alte materiale. Ca
urmare a acestor eforturi, între
prinderea minieră din Comănești,
unitate situată pe primul loc
în întrecerea socialistă între unită
țile similare din țară, pe primul
trimestru al anului, a realizat, peste
prevederile planului la zi, o can
titate de 4 000 tone cărbune brun
de bună calitate, în condițiile re
ducerii costurilor de producție cu
105 lei la 1 000 de lei producțiemarfă, din care 38 lei la cheltuie
lile materiale. (Gheorghe Baltă,
corespondentul „Scînteii").

Prin mai buna folosire a capaci
tăților de producție și valorifica
rea superioară a surselor de ma
terii prime și materiale, colective
le de muncă din unitățile indus
triale cu sarcini la export din ju
dețul Vrancea au reușit să reali-,
zeze suplimentar în perioada care-a

HUNEDOARA:

Cu £ □ductivitate
superioară
Colectivele de oameni ai muncii
din industria județului Hunedoara,
acționînd cu fermitate și răspun
dere pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan, raportează obținerea,
în primele patru, luni din acest an,
a unor importante sporuri la pro
ducția fizică. în această perioadă
s-au livrat suplimentar economiei
naționale 8 000 tone huilă netă,
1 960 tone fier în minereu-marfă,
22,6 milioane kWh energie elec
trică, 8 000 tone oțel, 13 000 tone
laminate finite, 490 tone utilaj mi
nier, 3 350 mc prefabricate din
beton armat și alte însemnate can
tități de produse. De subliniat că
în cea mai mare parte depășirile
de plan au fost realizate pe seama
creșterii productivității
muncii.
(Sabin
Cerbu,
corespondentul
„Scînteii").

A apărut:
„ERA SOCIALISTĂ**
nr. 9/1984
Revista se deschide cu editorialul
„Sub conducerea partidului, pentru
dezvoltarea liberă și independentă a
patriei, pentru pace și securitate
mondială". în continuare sînt publi
cate articolele: „Orientare fermă
spre creștere economică intensivă"
de Gheorghe Crețoiu, „Producția agricolă și dezvoltarea economiei na
ționale" de Ion Ceaușescu, „Teoria
revoluționară în gîndirea contem
porană"
de
Alexandru
Boboc,
„Populația și progresul social" de
Mircea Bulgaru. Revista mai conți
ne consultațiile: „Partidul, centrul
vital al societății noastre socialiste"
de Elisabeta Moraru și „Căile de
intensificare a cooperării economice
internaționale" de Eugen Dijrnărescu, dezbaterea „Comunicațiile de
masă și noua ordine internațională
în domeniul informației", precum și
rubricile: „Cărți și semnificații",
„Cercetare, dezvoltare, producție".

BBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)

lori materiale, ci și de... inteligență.
Organizind bine munca in atelierele
școlare nu numai că asigurăm un
cadru instructiv-educativ eficient, in
care elevii învață o meserie și se
deprind cu ordinea, cu disciplina,
dar le și oferim o sursă importanță
de dezvoltare a „materiei cenușii",
fără de care gîndirea economică
înaintată este de neconceput.
Dar aici, în acest liceu în care
sînt evidente preocupările pentru ca
valorosul „fond de creiere" existent
să se dezvolte continuu, uneori apa
rența este confundată cu esența. Am
participat, împreună cu directorul li
ceului, la o oră de cunoștințe econo
mice. Lecția nouă : „Cheltuielile de
producție". Profesoara cunoștea re
gulile predării moderne și a făcut o
adevărată demonstrație de... învățămînt participativ. întreaga clasă a
fost activizată. Stăpinînd bine „arta"
dialogului, a reușit să asigure dezba
terii o formă aproape perfectă. Nu
același lucru.se poate spune și despre
conținutul acestei „lecții model". In
general, conceptele, noțiunile legate
de cheltuielile de producție au fost
corect folosite, dar întreaga dezba
tere s-a menținut pe un plan abso
lut teoretic. Tentația descriptivismu
lui n-a lăsat nici un loc pentru ana
liza unor legități și fenomene econo
mice. Apoi, deși elevii se întîlnesc
cu specialiști din unitățile economice
din localitate sau vizitează deseori
ateste unități, deși părinții lor lu
crează în întreprinderi constănțene,
iar peste cîțiva ani vor lucra și
mulți dintre ei, profesoara nu a fo
losit prilejul acestei dezbateri pentru
a aduce în' sala de clasă realități din
viața economică a orașului și a ju
dețului, pentru ca, în acest cadru,
elevii să le înțeleagă mai bine, să
se familiarizeze cu ele. De o deose
bită importanță este și cerința actua
lizării, a racordăm cunoștințelor co
municate elevilor la tendințele care
se manifestă in viața economică a
țării și in economia mondială. La un
moment dat, fiind vorba despre re
ducerea consumului de materie pri
mă, profesoara a întrebat : „Care
sint căile ce pot fi folosite în acest
scop, că doar n-o să se micșoreze
produsul ?“ Un elev a răspuns că tre
buie să scadă rebuturile și deșeurile.
Profesoara s-a dovedit a fi mulțumi
tă de răspuns și... s-a trecut la un
alt punct din planul lecției. A fost

un prilej ratat de a se desprind? de
vechi conspecte și a aduce în sala de
clasă aerul proaspăt al unei dezba
teri de mare actualitate în știința și
practica economică, în legătură cu
„maximizarea", și „miniaturizarea"
produselor. Elevii ar fi trebuit șă
afle că dacă, pe de o parte, în cazul
unui proiect aprobat, produsul nu
poate fi micșorat din inițiativa celui
care îl execută și că, deci, trebuie
găsite alte căi de reducere a consu
mului de materie primă, pe de altă
parte realitățile actuale, într-o vreme
în care limitele resurselor materiale
sînt evidente, cer ca „materia cenu
șie" să fie pusă să lucreze intensiv
pen*ru a găsi noi posibilități de pro

VRANCEA:

BOTOȘANI :

O nouă capacitate
industrială

trecut din.acest an produse în va
loare de aproape 40 milioane lei.
La solicitările partenerilor externi,
au fost livrate în plus produse de
mecanică fină, laminate de profile
mijlocii, confecții, produse din
mase plastice și altele. în rindul fruntașilor care tși ono
rează în mod exemplar obligațiile
contractuale se înscriu întreprin
derea de scule și elemente hidrau
lice, întreprinderea de confecții,
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice. (Dan Drăgulescu,
corespondentul „Scînteii").

BUZĂU ;

Producție fizică
peste prevederi
Angajați cu toate forțele în
ampla întrecere socialistă ce se
desfășoară în cinstea celei de-a
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și a
Congresului al XIII-lea al • parti
dului, oamenii muncii din industria

tv
15,00 Telex
v
15,05 Politehnica TV. Matematică. Pro
bleme recapitulative de algebră și
analiză
15.20 Studioul tineretului. Emisiune rea
lizată In colaborare cu Comitetul
județean Dimbovlța al U.T.C.
16.20 Desene animate
16,30 închiderea programului,
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub
semnul anului jubiliar
20.20 Actualitatea in economie. Cu toa

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 10 mai, ora 21 — 13 mai,
ora 21. în țară : In. prima parte'a . in
tervalului, vremea va fi în generai ume
dă, cu cerul mai. mult noros. Va ploua
în Banat și Oltenia, unde, pe alocuri,
cantitățile de apa vor depăși 15 litri
pe metru pătrat în 24 de ore, precum
șl in Muntenia, Dobrogea șl Moldova. In
celelalte regiuni, ploile vor fl locale șl
vor avea și caracter de aversă. Apoi
vremea se va ameliora. Cerul va de
veni variabil, iar ploile se vor restrînge

în cadrul întreprinderii mecanice
din Botoșani a intrat în funcțiune
o nouă și importantă capacitate de
producție unde urmează ă se
realiza echipamente hidropneumatice pentru o serie de întreprinderi
constructoare de mașini din țară.
De menționat că 16 dintre noile
tipuri de echipamente introduse în
fabricație se aduceau pînă acum
din import. (Silvestri Ailenci, co
respondentul „Scînteii1’).

CONSTANȚA:

Apartamente
mai multe
pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din ju
dețul Constanța au dat în folo
sință, de la începutul anului și
pînă în prezent, 557 apartamente,
cu 257 mai mult decît prevederile
planului la zi. Totodată, în ora
șele Constanța, Năvodari, Medgi
dia, Mangalia și Hîrșova se află
în diferite faze de execuție blocuri
de locuințe însumînd alte 4 500 de
apartamente, un liceu agroindus
trial cu 16 clase, noi edificii de
ocrotire a sănătății și construcții
agrozootehnice in mediul rural.
(George Mihăescu, coresponden
tul „Scînteii").
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SO,45
81,05

22,20
22,30

te forțele, eu răspundere revolu
ționară la înfăptuirea 'programe
lor prioritare in economie !
Partidului iubit, un gind fierbin
te I Cîntece patriotice . șl revolu
ționare
Reportaj ‘84. Marca fabricii : „Da
nubiana"
Film artistic : „Copul din Vetrov"
(color). Premieră TV. Producție a
studiourilor cehoslovace. Cu : Ivan
Mlstrik, Karel Kablcek, Ilja Prachar, Josef Somr, Jana Tomeckovă, Vera Novăkovă, Jlrl Stranad.
Regla : Julius Matula
Telejurnal (parțial color)
închiderea programului

ca arie. Vintul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată In sudul țării șl la munte, predominînd din sud și est. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 4 șl 14
grade, iar cele maxime intre 10 șl 20
de grade, mal ridicate tn a doua parte
a intervalului. In București : Vremea
va fl in general umedă la. începutul in
tervalului, cu ceru) mal mult noros.
Temporar va ploua. Apoi vremea se
va ameliora. Iar cerul va fl variabil.
Vintul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
7 șl 10 grade, iar cele maxime între 17
șl 20 de grade, mai ridicate spre sfîrșitul Intervalului. (Otilia Diaconu, me
teorolog de serviciu).

B B B B B B B B B B B B B
torul care se exprimă simplu, direct,
pătrunzător va avea audiență în min
țile celor cărora li se adresează. Alt
fel, cuvintele lui fie că nu vor fi în
țelese, fie că nu vor reuși să tre
zească nici un. interes ; și într-un caz
și în altul demersul educativ va rămîne fără ecou, va fi ineficient.
— Una dintre preocupările noastre
principale, aflăm de la tovarășul
Marian Gratian, secretar adjunct al
comitetului de partid de la Combina
tul petrochimic Brazi, este aceea de
a selecționa propagandiști care să fie
in stare, prin modul in care se adre
sează cursanților, să trezească ecouri
profunde in conștiințele lor. O con
diție este, firește, simplitatea. Nu

unor cunoștințe și mai mult pe ana
lize profunde și multilaterale, considerind că lucrul cel mai important
este ca ei să înțeleagă esența politi
cii economice a partidului, spiritul
documentelor de partid, să asimileze
ideile de bază din aceste documente.
Aici, la Combinatul petrochimic
Brazi, există într-adevăr o experien
ță valoroasă in pregătirea propagan
diștilor. Comitetul de partid și-a. asu
mat această sarcină și o îndeplinește
în bune condiții. Primul lucru care
reține atenția este atragerea In
această activitate a celor mai buni
specialiști din întreprindere. Au fost
luați în discuție numeroși oameni.
Li s-a analizat gradul de pregătiră

Gîndirea economică înaintată
iectare a unor produse cu dimensiuni
cit mai reduse, care să asigure și
consumuri mai mici. Și aceasta nu
este numai o îndatorire a proiectanților, ci și a muncitorilor, de la care
se așteaptă propuneri cu privire la
reducerea volumului fiecărui produs.
Lecția s-a încheiat fără ca elevii să
fi aflat de această cerință a lumii
moderne, care determină o continuă
miniaturizare a produselor.
SIMPLITATEA — O CONDIȚIE A
EFICIENTEI MAXIME. După ce a
vizitat o expoziție în care erau pre
zentate desene ale copiilor, Picasso
a scris în caietul de' impresii : „M-au
impresionat acești copii talentați ;
eu am muncit 20 de ani ca să învăț
să desenez ca ei". Să înțelegem, din
aceste cuvinte, că fiecare dintre co
piii ale căror lucrări fuseseră selec
ționate pentru respectiva expoziție
era un... Picasso ? Ar fi o interpre
tare greșită a cuvintelor așternute pe
hirtie de către unul dintre cei mai
de seamă reprezentanți ai picturii
moderne. Altul este sensul și anume
că lecția simplității (copiii se expri
mă simplu, direct, nesofisticat) se în
vață greu ; pentru a ajunge la sim
plitate creatorul trebuie să urce mai
întii traptele celei mai înalte pregă
tiri profesionale.
într-adevăr, lecția simplității nu se
învață ușor. Dar mai cu seamă în ac
tivitatea politico-educativă deprin
derea acestei însușiri este o condiție
esențială a eficienței. Numai educa

județului Buzău acționează energic
în vederea sporirii producției fi
zice. Ca urmare a unei mai bune
organizări a muncii și a creșterii
pv '•’•ivității. au fost livrate su
plimentar economiei naționale in
perioadă care a trecut din acest an
500 tone țiței, 7 milioane mc gaze
utilizabile, 95 tone gazolină, 2 000
tone plase sudate, peste 400 tone
utilaje tehnologice pentru industriile
metalurgică și chimică, 297 tone
piese tutnate din fontă, 6 970 tpne
agregate minerale de carieră, 12
tone uleiuri minerale, 32 tone pro
duse prelucrate din mase plastice,
țesături din bumbac, confecții, aparataj electric de joasă tensiune,
sticlărie pentru menaj. (Stelian
Chiper, corespondentul „Scînteii").

mai că această însușire nu se poate
întemeia decît pe o foarte bună pre
gătire. Desigur, scopurile invățămintului politico-ideologic sint multiple ;
îmi propun să mă refer insă la unul
singur : formarea gîndiril economice.
Nouă ne este clar că rezultate bune
se obțin numai dacă propagandiștii
reușesc, în cadrul fiecărei grupe de
pregătire, să ridice ștacheta dezbate
rilor, să asigure un climat propice
schimbului de idei, de ginduri, de
opinii. Și ne este tot atît de clar că
propagandiștilor care se prezintă in
fața cursanților cu fraze învățate pe
de rost din lucrări de specialitate
sau cu texte scrise le va fi greu,
dacă nu imposibil, să asigure un ast
fel de climat ; le va fi greu, dacă
nu imposibil, să găsească un limbaj
simplu, pe înțelesul partenerilor de
dialog. în astfel de cazuri comuni
carea devine greoaie, modul in care
ei se exprimă fiindu-le inaccesibil
cursanților. Numai cine este temeinic
pregătit va ieși din litera unei lu
crări de specialitate, pentru a des
prinde idei și semnificații, pentru a
vorbi cu propriile lui cuvinte și pe
înțelesul celor care îl ascultă. De
aici s-a desprins concluzia că, în că
zu; propagandiștilor, pregătirea te
meinică este mai mult decît necesa
ră ; este obligatorie. Comitetul nos
tru de partid a pus accent. în activi
tatea de pregătire a propagandiști
lor, pe forme, pe modalități care să
se bazeze mai puțin pe memorarea

politică șl profesională, atitudinea
față de muncă, față de nou, compor
tamentul. După ce au fost aleși cei
mai buni dintre cei buni, fiecare în
parte a fost chemat în fața biroului
comitetului de partid. în esență, li
s-a spus că, în cadrul combinatului,
calitatea învățămîntului
politicoideologic depinde, într-o bună măsu
ră, de calitatea pregătirii propagan
diștilor ; iar lor le revine răspunde
rea de a contribui la pregătirea te
meinică a tuturor celor desemnați să
conducă dezbaterile. Această dovadă
de încredere s-a dovedit a avea un
caracter stimulator deosebit de pu
ternic.
Desigur, toți acești specialiști sînt
ocupați, au de îndeplinit numeroase
îndatoriri la locurile lor de muncă,
dar fiecare a înțeles că și pe această
cale poate contribui la perfectionarea
activității economice din cadrul com
binatului. Fiecare a Înțeles că marile
îndatoriri ce se află In fața colecti
vului întreprinderii nu pot fi Îndepli
nite cu oameni care nu ajung la
esența fenomenelor economice, nu
stăpinesc legitățile economice. Răs
punderea de a participa la oregătirea
propagandiștilor aste considerată o
cinste și nimeni, In nici o împreju
rare, nu și-a întemeiat expunerea
pe... amintiri.
La bunele rezultate obținute con
tribuie într-o mare măsură și docto
rul în științe economice Neculal
Popa, economist principal In cadrul

serviciului organizare șl control. Co
mitetul de partid i-a încredințat răs
punderea de a conduce pregătirea
propagandiștilor. El „dă tonul" pre
gătirii pentru fiecare dezbatere, nu
atît prin îndemnuri, cît, mai ales,
prin exemplul său personal, prin
strădaniile sale, ca periodic propa
gandiștilor să li se prezinte o ima
gine clară a tot ceea ce se întlmplă
pe cele 600 de hectare pe care se
desfășoară activitatea productivă a
combinatului. Grafice sugestive ara
tă ce s-a făcut In perioada analizată,
ce nu s-a făcut din ceea ce trebuia
făcut, ce poate fi făcut in viitorul
apropiat pentru creșterea calității șl
a productivității muncii, pentru re
ducerea consumurilor de resurse
energetice și materii prime, pentru
valorificarea superioară a forței de
muncă. în felul acesta, tezele, noțiu
nile teoretice puse în discuție In ca
drul grupelor de învățămînt politicoideologic sînt raportate la imaginea
clară a realităților, a problemelor
proprii combinatului, imagine pe
care propagandistul și-o formează în
activitatea de pregătire la care parti
cipă periodic.

★

Este cunoscut faptul că, tn prezent,
rezultatele economice reprezintă cri
teriul principal de apreciere a efi
cienței muncii politico-educative. Or,
cum afirma un participant la anche
ta de față, drumul către astfel de
rezultate trece prin creierele oame
nilor. Pentru ca aceste rezultate să
fie bune, ’este nevoie ca oamenii să
manifeste o atitudine Înaintată față
de muncă, să dovedească spirit de
Inițiativă și creativitate, să gindească
și să acționeze în spirit revoluționar.
Am prezentat cîtev'a aspecte concrete
legate de preocuparea de a forma o
gîndire economică înaintată. La ca
pătul acestor rînduri se impune o
subliniere : aceea că activitatea des
fășurată in acest scop, complexă prin
tematică, specifică prin obiective,
modalități și forme, tși poate atinge
ținta numai dacă este organizată cu
înaltă competentă și cu pasiune : nu
mai dacă este concepută în temeiul
realităților concrete dintr-un colectiv
sau altul, în raport direct cu proble
mele, cu preocupările și cerințele
activității Întreprinse pentru trans
punerea în fapt a politicii economice
a partidului.

Adrian VASILESCU

<................'......... ... ..........
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R. S. S.

Harkov - un oraș
modern, înfloritor
Tăblita de pe ușă indică biroul
îșl înalță acum noua și monumen
tala-! clădire pe una din laturile
arhitectului-șef al orașului Harkov,
dar nici n-apucăm bine să trecem
pieței centrale a orașului, o piață
pragul, că ne și găsim în mijlocul
imensă, cu o lungime de 350 de
unei veritabile expoziții de urba
metri și o lățime de peste 150
nistică. Peste tot — pe mese, pe
metri — învață 15 000 de studenți,
pereți, pe stative — zeci și zeci de
iar alți 25 000 la Institutul poli
planșe, albume, schițe, fotografii,
tehnic. Sint, de asemenea, renumi
hărți, machete. Dinamic și ama
te în toată țara cele trei institute
bil, arhitectul-șef Trofimovici Se
agronomice, ca și Institutul de ar
menov, abia trecut de 40 de ani,
hitectură. Funcționează aici șase
împreună cu cei doi adjuncți ai
teatre de stat, între care unul de
săi. Lena și Antonov, colegi de
operă și balet, o filarmonică și
generație, ne invită, cu ajutorul
alte prestigioase instituții de cul
exponatelor-document, într-o „cătură și artă. în momentul de față
lătorie" prin trecutul, prezentul și
se află în construcție un nou tea
viitorul orașului Harkov, devenit
tru de operă și balet, cu o sală de
astăzi unul din cele mai mari cen
1 500 de locuri și alta de 600 de
tre ale industriei, științei, cultu
locuri, un edificiu modern, care va
rii și învățămîntului din Uniu
dispune de dotări la cel mal înalt
nea Sovietică. Aveam să ne
nivel tehnic.
convingem de acest lucru străbâtînDe pe terasa unul edificiu cu 20
du-1, timp de două zile, de la un
de etaje
privim noile cartiere
capăt la altul și vizitînd unități eînălțate în ultimii ani — „Pavloconomice și social-culturale.
vo Pole", „Losevo", „Alexeev" și
— Orașul nostru, spune arhitec
„Saltovka",
ultimul
cu peste
350 000 de locuitori — adevărate
____
...
tul-șef, este relativ tînăr. Are
doar 330 de ani. în 1654, pe o co
orașe în oraș. Fiecare în parte a
lină, la confluenta a trei rîurl, a
fost gîndit și realizat ca un oraș
fost construită o cetate de apărade sine stătător. în afară de blocu
re a Rusiei dinspre sud. Cu timpul,
rile cu apartamente confortabile,
cetatea a devenit
un important
construite de stat, precum și de
centru meșteșugăresc și comercetățeni cu credite de la stat, fie
ciai ; în secolul trecut s-au concare nou cartier-oraș dispune de
struit în această zonă numeroase
numeroase dotări pentru locuiastfel,
că
în
afabrici și ateliere,
torii săi : școli. grădinite, uni
junul Marelui Octăți sanitare, in
tombrie proleta
stituții de cultu
riatul rus avea
ră
și artă, maga
Note
de
călătorie
aici un puternic
zine comerciale,
detașament revo
prestări de servi
luționar, elogiat
cii, terenuri de
încă de Lenin. Din păcate, la pu
sport, spații verzi. Dealtfel, Har
țin timp după începerea ultimu
kovului i se mai spune și „orașul
lui război mondial, orașul a fost
florilor", el avînd numeroase
distrus în cea mai mare parte ; uparcuri șl grădini, de la renumitul
zinele au fost evacuate, iar peste
parc central care poartă numele
un sfert de milion de oameni nu
celui mai iubit poet ucrainean
s-au mai întors la casele lor. N-a
(l-am numit pe Șevcenko) pînă la
rămas familie ■ neîndoliată. Dealt
pădurile și lacurile care-1 încon
fel, fiecare al șaselea locuitor al
joară și care-și prelungesc fascicu
Ucrainei a căzut pe cîmpurile de
lele de verdeață, lăsate în stare
luptă. Ați văzut complexul memo
naturală și ocrotite cu grijă, pînă
rial de la marginea orașului ?
în inima noilor cartiere și în apro
...îl' vizitasem cu o zi înainte.
pierea stațiilor de metrou. Prima
Acolo, în mijlocul unei păduri, în
linie a metroului a fost dată în
locul unde fuseseră împușcați de
exploatare într-un timp record, iar
hitleriști mii de oameni nevlnoa doua, care va face legătura între
vați, arde acum o flacără veșnică
centru și cel mai mare cartier,
și se înalță monumente străjuite
„Saltovka", va fi dată în funcțiu
de mesteceni, mesteacănul fiind
ne anul acesta, la 23 august, zi in
considerat un simbol al vieții,
care, în 1943, Harkovul a fost eli
Asemenea păsării Phonix reberat. O a treia linie de metrou
născută din propria-i cenușă, ora
va
ra face legătura cu noul cartier
șul a reapărut din ruine. El a fost
„Alexeev". în
acest fel se va
reconstruit din temelii, într-un
realiza o legătură directă, rapidă
timp foarte scurt, hărnicia și ab
și comodă a principalelor cartiere
negația oamenilor săi înălțîndu-î
ale orașului cu centrul acestuia și
pe verticala arhitecturii moderne
cu platformele industriale.
și ajungînd astăzi la 1 600 000 de
— în ceea ce privește perspec
locuitori.
Expansiunea urbanis
tiva urbanistică a Harkovului —
tică a fost și este determinată șl
ne spune arhitectul-șef jc! orașu
impulsionată de puternica indus
lui — el este și acum, ahpă cum
trie a orașului, cu numeroase în
ați putut constata, un vast șantier.
treprinderi dezvoltate, moderniza
Construim în ritm intens și vom
te și nou construite. Se produc la
construi mai mult în viitorii ani,
Harkov turbine pentru hidrocenpentru a asigura ... fiecărei familii
trale, agregate complexe pentru •
fiecăruia din cei 2 000 000 de i
centrale atomonucleare (aici a fost , iocuitori, cît va . avea orașul la
realizat primul reactor nuclear
..
... ap.șștui., șecol, un spațiu
Sfjr.șîtpl
din țară), avioane TU-134, mașinide' cazare cît mai confortabil. Vom
unelte de mare complexitate cu
continua acțiunea da sistematiza
comandă numerică, tractoare, com
re și modernizare a unor piețe,
bine și alte mașini agricole, mo
intersecții, străzi și chiar zone în
toare electrice, locomotive, mate
tregi, stimulînd, ca și pînă acum,
riale de construcții, bunuri de larg
concursurile publice, pentru a
consum... Cu alte cuvinte, așa
găsi cele mal bune soluții. La acum observa redactorul-șef al zia
ceste concursuri s-au remarcat
rului regional „Krasnoe Znapînă acum cadrele didactice și
mea", Diomid Serditov, e mai ușor
studenții de la Institutul de ar
să spui ce nu se fabrică la Har
hitectură, care ne-au prezentat
kov, întrucît aici se realizează o
machete și planuri
originale și
gamă extrem de largă de produse,
îndrăznețe. Ne preocupăm cu toa
de la acul de cusut pînă la apara
tă stăruința de evitarea unifortură electronică de cel mai
___ l.._L
înalt
mizării și
monotoniei,
pentru
nivel tehnic, produse solicitate
crearea unor ansambluri arhitec
de economia națională și de parte
tonice cît mal variate, cu o per
neri din numeroase țări ale lumii.
sonalitate distinctă, modernă. în
Cu cele peste 150 de institute de
egală măsură acordăm atenție sis
studii, cercetări și proiectări ale
tematizării, sporirii și ocrotirii
sale, orașul Harkov se situează
parcurilor și grădinilor, zonelor
printre cele mai mari citadele ale
de recreare și agrement, precum
științei din Uniunea Sovietică, ași construirii de autostrăzi la toa
ducînd o contribuție importantă
te porțile de intrare și ieșire din
la introducerea progresului tehnic
oraș, ca și noilor edificii de cultu
în aproape toate ramurile și subră, sănătate și învățămînt, așa
ramurile economiei naționale, dar
cum puteti vedea și în aceste ma
și in domeniul medicinii, arhitec
chete.
turii, protecției mediului ambiant.
Machete care vor fi transpu
Nu mai puțin de 200 000 de stu
se de constructori la scară na
denți numără cele 21 de institute
turală, pentru a face. din Harkov
de învățămînt superior din Har
kov. în cele 14 facultăți ale Uni
un oraș tot mai înfloritor.
versității — înființată încă de la
începutul secolului trecut, și care
Petre POPA

DE LA C. E. C.
Economisirea la C.E.C. constituie
un mijloc practic și avantajos de
păstrare și sporire a veniturilor
bănești personale. Aceasta explică
de ce în prezent acțiunea de eco
nomisire la C.E.C'. a căpătat un
larg caracter de masă, numărul de
punătorilor de toate vîrstele de la
orașe și sate inregistrînd o per
manentă creștere.
Este cunoscut că pentru păstra
rea în deplină siguranță a econo
miilor bănești personale și pentru
sporirea acestora prin dobînzi și
cîștiguri diferite, Casa de Economii
și Consemnațiunl pune permanent
la dispoziția populației variate for
me și instrumente de economisire.
Unul din cele mai solicitate și
utilizate este libretul de economii
cu dobindă, care, dealtfel, este și
cel mai vechi instrument de eco
nomisire pus la dispoziția cetățe
nilor de către C.E.C.
Libretul de economii cu dobîndă
se emite, după dorința depunăto
rului, „la vedere" sau „pe termen".
Depunerile „la vedere" sint acelea
pentru care depunătorul nu stabi
lește un termen de păstrare a ba
nilor la C.E.C. și pentru care se
acordă o dobindă anuală Ie 4,5 Ia
sută. Depunerile „pe termen" se
fac pentru minimum un an. La do
rința depunătorului, sumele depuse
„pe termen" se pot restitui și îna
inte de împlinirea unui an. Pentru
depunerile „pe termen" se acordă
o dobindă de 6 la sută pe an, iar
în cazul în care banii se retrag
înainte de împlinirea termenului
de un an. dobînda care se acordă
este de 4 la sută.
Astfel, orice depunător care eco
nomisește pe libretul de economii
cu dobindă „la vedere" cîte 500 de
lei pe lună va realiza intr-o pe
rioadă de cinci ani următoarele

economii (inclusiv dobînzile) : după
un an =■ 6 145,80 lei, după trei
ani = 19 279,90 lei, după cinci ani
™ 33 622,00 lei.
în cazul depunerii pe libretul de
economii cu dobîndă „pe termen",
la care dobînda este mai mare,
respectiv de 6 la sută pe an, dacă
se economisesc lunar 1 000 de lei,
pot fi adunate următoarele sume
(inclusiv dobînzile) : după un an —
12 388,20 lei, după trei ani - 39 439,10
lei. după cinci an.i — 69 833,55 lei.
Solicitarea largă de care se
bucură acest libret se datorește și
faptului că acesta poate fi utilizat
de către titular pentru efectuarea
de operații de depuneri și resti
tuiri în toate localitățile din tară.
Emiterea acestor librete?precum și
operațiile ulterioare de depuneri și
restituiri pot fi solicitate la toate
unitățile C.E.C., precum și la uni
tățile poștale și cooperativele de
credit autorizate. în prezent uni
tățile C.E.C. din întreaga țară
înscriu dobînzile în libretele de
economii pentru sumele păstrate la
C.E.C. în anul 1983. Această ope
rațiune se efectuează In tot cursul
anului.
Titularii libretelor de economi!
cu dobîndă beneficiază de toate
drepturile și avantajele generale
acordate prin lege tuturor depună
torilor la C.E.C., și anume : garan
ția statului asupra sumelor depuse
la C.E.C. ; păstrarea secretului
privind numele depunătorului, al
titularului și operațiile efectuate ;
acordarea de dobînzi anuale; drep
tul de a împuternici alte persoane
să dispună, alături de titular, de
sumele păstrate la C.E.C. ; impres
criptibilitatea sumelor depuse la
C.E.C. ; dreptul de a introduce dis
poziție testamentară valabilă după
decesul titularului și altele.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
EMINENTĂ PERSONALITATE POLITICĂ"
Reprezentanți de frunte ai vieții publice și presa din Siria despre însemnătatea
vizitei de prietenie a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica Arabă Siriană
TELEVIZIUNEA DIN DAMASC
a transmis în programele de ac
tualități informații anunțînd vizita
președintelui României, însoțite de
portretele tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu și de un comentariu care
a relevat marea însemnătate a con
vorbirilor dintre cei doi șefi de stat. ’
De asemenea, în cinstea vizitei
înalților oaspeți, români în Siria au
fost organizate manifestații cultural-artistice. La. Centrul cultura]
arab din Homs, centrul adminis
trativ al districtului cu același.
nume, unde specialiștii români au
realizat, împreună cu cei sirieni, o
mare fabrică de îngrășăminte superfosfatice, a fost deschisă, sub
patronajul Ministerului Culturii și
Orientării Naționale, împreună cu
Ambasada țării noastre la Damasc,
o expoziție de carte social-culturală, în care Ia loc de frunte se
află operele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, precum și expoziția de
fotografii „Momente din lupta po
porului român pentru unitatea și
independența națională". Cu același
prilej a fost prezentat filmul docu
mentar „România — Ceaușescu —
Pace”.
Pregătirile care s-au făcut în
capitala țării, in oficiile guvernamentale și unități social-culturale
pentru întîmpinarea acestui impor
tant eveniment în evoluția relații
lor bilaterale demonstrează priete
nia caldă cu care gazdele vor primi
pe înalții soli ai poporului român.
în capitala Republicii Arabe Si
riene, Damasc, este o atmosferă
caracteristică așteptării evenimen
telor politice deosebit de impor
tante. Pe aeroportul internațional
și pe principalele artere ale orașu
lui au fost arborate drapelele celor
două țări,. în timp ce pe mari pan
carte au fost înscrise, in limbile
română și arabă, urările : „Bun
venit pe pămintul Siriei înalților
oaspeți români !“, „Populația Da
mascului salută cu clădură vizita
de prietenie a secretarului general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. și a tovarășei Elena
Ceaușescu !“,
„Trăiască prietenia
dintre popoarele sirian și român !“,
„Trăiască prietenia și colaborarea
dintre popoarele întregii lumi !“.

Sofia, Gheorghe Cioară, a depus corpahe de flori, țț \ ’. i
La ceremonie au participat repre
zentări ți ai organelor de partid și
de stat din județele Plevna și Vrața, militari, oameni ai muncii.

BERLIN

Ședința festivă consacrată celei de-a 39-a
aniversări a eliberării țării de sub fascism
BERLIN 9 (Agerpres). — Agenția
A.D.N. informează că la Berlin a
avut loc o ședință festivă a C.C. al
. P.Ș.U/G., a Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri și Consiliului Național al Frontului Național ale
R.D.G. consacrată celei de-a 39-a
aniversări a eliberării țării de sub
fascism.
Au participat Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,

președintele Consiliului de Stat, alți
conducători de partid și de stat ăi
R.D. Germane.
Despre importanța evenimentului
a vorbit Alfred Neumann, membru
al Biroului Politic'al C.C. al P.S.U.G.,
prim-vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al R.D.G., care, a evidențiat
succesele obținute de oamenii muncii
din • R.D. Germană în edificarea so
cietății socialiste dezvoltate.
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■ SANTIAGO DE CHILE '9 (Ager
pres). — Problemele țărilor din Ame
rica Latină necesită o rezolvare ur
gentă deoarece actuala criză econo
mică nu admite nici o aminare. a
declarat Robert Devlin, expert al Co
misiei economice a O.N.U. pentru
America Latină (C.E.P.A.L.). La
sfirșitul anului 1983 datoria externă globală a țărilor latino-a-

SOFIA 9 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a trans
mis tovarășului Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele. Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, un salut
prietenesc, împreună cu cele mai
bune urări de succese poporului
bulgar în făurirea societății socialiste, dezvoltate.
Exprimind vii mulțumiri pentru
..................................
,Todor
mesajul primit,
tovarășul
Jivkov a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate și fericire, iar poporului ro
mân urări de noi și tot mai mari
realizări în construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

w

PARIS 9 (Agerpres). — Miercuri
s-au deschis la Paris lucrările celei
de-a 119-a sesiuni ordinare a Con
siliului Executiv al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură (UNESCQ), informea
ză agenția France Presse.
Pe agenda sesiunii, ale cărei lu
crări vor dura 15 zile, sînt înscrise
numeroase probleme privind struc
tură. activitatea și gestiunea aces-r
tui organism specializat al O.N.U.
Membrii Consiliului Executiv vor
examina cu prioritate problemele
participării UNESCO la însănătoșirea climatului international. la
crearea unei atmosfere de încrede
re și cooperare.

Manifestație
antifascistă în Austria
VIENA 9 (Agerpres). — Sub lo
zinci ca „Fascismul nu trebuie să șe
mai repete !“ și „Să fie interzise par
tidele și grupările neonaziste !“, în
orașul Wels, din Austria superioară,
a avut loc un miting de masă anti
fascist. Particîpanții au condamnat
activitatea provocatoare a elemente
lor fasciste, s-au pronunțat pentru
interzicerea, tuturor asociațiilor neo
fasciste.

mericane se ridica la circa 300 mi
liarde dolari, dar numai în primul
trimestru al anului 1984 ea a ajuns la
350 miliarde dolari. Pentru largi pă
turi ale populației din America La
tină persistă incertitudinea zilei de
miine, fapt care accentuează și mai
mult actualele tensiuni social-economice fără precedent din țările de De
continent.

pital de pe piața liberă) cu cererea
tot mai masivă de credite a industriei
și consumatorilor particulari, scrie
agenția France Presse.
O altă caracteristică a fundalului
pe care se produce această nouă ma
jorare a dobinzilor este cererea una
nimă a guvernelor occidentale și din
lumea a treia ca dobînzile să fi,
fie
scăzute, îptrucît ele constituie un fac
tor major Jde agravare a crizei eco
nomice mondiale.
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Deschiderea sesiunii Comisiei 0.N.II. pentru dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— La sediul din New. York al Na
țiunilor Unite s-a- .deschis sesiunea
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare —
din care fac parte cele 158 de state
membre: ale . organizației mondiale.
Pe agenda dezbaterilor sînt înscrise.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Todor Jivkov a tovarășilor Gheorghe
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., și
Gheorghe David, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, care
efectuează o vizită în R. P. Bulgaria.
în timpul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile rodnice de priete
nie și colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, care se
dezvoltă pe baza hotărîrilor adopta
te în cadrul întilnirilor tradiționale
dintre conducătorii celor două parti
de și țărt^.
La primire au participat Anghel
Bobokov, șef de secție la C.C. al
P.C.B.. Aleksandăr Petkov, președin
tele Uniunii Naționale Agrar-Industriale din R.P.B.
A fost de față Gheorghe Cioară,
ambasadorul României Ia Sofia.

Reuniunea Consiliului
Executiv al UNESCO

S.U.A.: 0 nouă majorare a dobînzii preferențiale
NEW YORK 9 (Agerpres). — Mari
le bănci particulare din Statele Uni
te au anunțat marți o a treia ma
jorare în mai puțin de două luni a
dobînzii preferențiale, de la 12 la 12,5
la sută.
Această măsură se datorează încor
dării de pe piața financiară america
nă, determinată de conjugarea unor
deficite record ale guvernului federal
al S.U.A. (obligat să-și finanțeze
cheltuielile prin împrumuturi de ca-
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Schimb de mesaie
intre tovarășul Nicolae Ceaosesco
si tovarășul Todor Mov

A AMERIC1I LATINE

Depuneri de coroane de flori la monumentele
eroilor români
gariâ
din 1877—1878
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căzuți în războiul
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României,, la monumentele de la
Plevna, Grivița și OreahOvo ale eroi
lor români căzuți în războiul din
1877—1878, ambasadorul român la
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POPORUL SIRIAN SALUTĂ DIN TOATĂ INIMA

DAMASC 9 (Agerpres). — Vizita
nivel înalt româno-siriene, un pas
de prietenie pe care tovarășul
important înainte, un ciștig politic
Nicolae Ceaușescu, secretar general
pentru ambele părți”.
„Mulțumim României, personal
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
președintelui Nicolae Ceaușescu,
România, o va efectua, împreună
pentru eforturile in vederea găsirii
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
unei soluții pașnice la criza din
Republica Arabă Siriană, la invita
Orientul Mijlociu” — a arătat Fația secretarului genera) al Partidu
waz Saygh.
lui Baas Arab Socialist, președinte
ABDUL RAHMAN AL-MADANI,
le Republicii Arabe Siriene, Hafez
ministrul irigațiilor, a declarat :
Al-Assad, și a doamnei Anisse Al„Avem o bună experiență in co
Assad, este așteptată la Damasc
laborarea cu țara dumneavoastră.
cu deosebit interes. Sint relevate
Cu ajutorul muncitorilor și specialiș
tilor români am putut realiza pro
puternica personalitate politică a
președintelui României,
activita
iectul de irigații de la Rakka, pe o
suprafață
de 27 000 ha. Sperăm că
tea sa multilaterală pe arena in
ternațională, pusă în slujba păcii,
acest proiect va fi extins, punina securității, înțelegerii și cooperă
du-se in valoare noi suprafețe de
rii între națiuni.
teren arid. Sintem foarte mulțu
miți de colaborarea cu specialiștii
Este subliniat faptul că identi
români. Cooperarea in domeniul
tatea. dej păreri dintre România și
agrar se adaugă celei din alte do
Siria în problemele majore ale ac
menii, ca de exemplu industriile
tivității internaționale permite ce
petrolieră, chimică și altele”.
lor două țări să-și unească efor
La baza acestei cooperări fruc
turile pentru soluționarea, mari
tuoase stau relațiile de strînsă
lor ■ probleme care preocupă ome
prietenie între președinții Nicolae
nirea, pentru îmbunătățirea clima
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, men
tului politic mondial. Totodată, se
ționa ministrul sirian,' arătînd m
exprimă unanim convingerea că aîncheiere
: „Vizita șefului statului
ceastă nouă întîlnire dintre pre
român este o excelentă ocazie pen
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hafez
tru dezvoltarea și aprofundarea co
Al-Assad, continuarea dialogului
laborării, dezvoltarea prieteniei
la nivel înalt vor contribui la
dintre țările și popoarele noastre”.
o mai bună cunoaștere recipro
„L-am însoțit de trei ori pe pre
că, la promovarea înțelegerii, la
ședintele Hafez Al-Assad în vizi
dezvoltarea și diversificarea legă
tele sale oficiale de prietenie în
turilor bilaterale de prietenie și
treprinse în România — a arătat
colaborare între România și Siria,
SABER FALHOUT, director gene
In interesul reciproc, al cauzei pă
ral al Agenției siriene de presă
cii și progresului. Se manifestă, de
SANA. Mi-am putut da seama cu
asemenea, încrederea că această vi
aceste prilejuri de prietenia care
zită va impulsiona relațiile de coo
unește cele două țări și popoare,
perare economică româno-siriene
de legăturile strinse existente între
și va da un nou avint conlucrării
conducătorii celor două țări”.
dintre România și Siria pe plan
„Vizita are loc — declara direc
internațional.
torul general al agenției siriene de
Referindu-se la vizita șefului
presă
— în condițiile cind indicii
statului român în Siria, FAWAZ
economici ai colaborării pe multiple
SAYGH, membru al Comandamen
planuri au atins un nivel foarte
tului Național al Partidului Baas
important. Este semnificativ de
Arab Socialist, șeful Departamenmenționat că unele dintre cele mai
tului informații și publicații al
importante proiecte de dezvoltare
partidului, sublinia : „Poporul siale Siriei au fost realizate in co
rian salută din toată inima vizita
laborare cu România. Sintem con
Ceaușescu,
tovarășului
Nicolae
vinși că vizita și convorbirile preeminentă personalitate politică pe ■ ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
plan mondial și ii urează un căl
președintele Hafez Al-Assad vor
duros bun venit. Considerăm că aface ca prietenia și colaborarea
ceastă vizită, convorbirile cu pre
dintre țările noastre să se întăreas
ședintele Hafez Al-Assad vor mar
că și să se dezvolte pe o treaptă
superioară”.
ca, la fel ca toate întîlnirile la
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cu prioritate, probleme vizînd limi
tarea armamentelor nucleare, redu
cerea bugetelor militare, măsuri de
consolidare a încrederii între state,
precum și interdependența dintre de. zarmare și dezvoltare.

Miting al prieteniei coreeanochineze
PHENIAN 9 (Agerpres). — Secretarul general _ al C.C. al Partidului
Muncii din’ Coreea, Kim Ir Sen,
luînd cuvîntul Ia mitingul organizat
la Phenian cu prilejul vizitei secre
tarului general al C.C. al P.C. Chi
nez. Hu Yaobang, a relevat dezvoltarea pe care o înregistrează în prezent raporturile de prietenie coreeano-chineze — relatează agenția
A.C.T.C. Cele două popoare — - a spus
el
sînt ferm unite prin identitatea idealurilor și obiectivelor lor,
relațiile dihtre ele bazîndu-se be
prietenie, cooperare și asistență, re
ciprocă. pe principiile egalității de
pline și respectului reciproc.
Referindu-se ,1a problema coreea
nă. vorbitorul a relevat că aceasta
trebuie, soluționată pe cale pașnică,
prin dialog și negocieri, numai dia
logul fiind de natură să înlăture pe-

ricolul de război, să creeze condiții
le favorabile păcii și reunificării
pașnice a țării, a precizat secreta
rul general al C.C. al P.M.C. Re
amintind noile propuneri ale R.P.D.
Coreene de a se iniția convorbiri tri
partite intre R.P.D.C., S.U.A, și au
toritățile sud-coreene, Kim ,Ir Sen
a spus că acestea constituie moda
litatea cea mai realistă de dialog,
permițând crearea premiselor reuni
ficării independente și pașnice a Co
reei. fără a fi lezate interesele ni
mănui.
La rîndul șău. Hu Yaobang a evi
dențiat dezvoltarea raporturilor chino-coreene. Partidul comunist, gu
vernul și poporul chinez, a spus el,
susțin cauza poporului coreean de
reunificare independentă și pașnică
a patriei.

TRIUMFE RAȚIUNEA

PREVALEZE INTERESELE PĂCII!

NOI ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE
PENTRU STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
Finlanda a început „Săptămîna de acțiuni
pentru pace și destindere"
HELSINKI. în Finlanda a început
Săptămîna de acțiuni pentru pace
și destindere". La apelul organiza
ției „Partizanii’păcii din Finlanda"
și al altor organizații ale opiniei
publice finlandeze, în întreaga țară
se vor desfășura adunări și seminarii consacrate problemelor actua
le ale vieții internaționale. In ca
drul luptei împotriva amplasării de
rachete nucleare în Europa, parti
zanii păcii finlandezi vor cere in
stituirea unei zone denuclearizate

Pentru lichidarea
arsenalelor nucleare
din Europa

în nordul continentului. Propunerile
partizanilor păcii .finlandezi în pro
blemele privind însănătoșirea situa
ției internaționale vor fi înmînate
pgrticipanților la Conferința de la
Stockholm pentru măsuri de întări
re a încrederii și securității și pen
tru dezarmare în Europa.
Manifestările pentru pace se vor
încheia la 12 mai, cînd pe întregul
teritoriu al Finlandei se vor desfă
șura mari mitinguri și demonstrații.

BRUXELLES. — Amplasarea pe
teritoriul Belgiei a celor 4S de ra
chete nucleare cu rază medie de
acțiune așa cum prevăd planurile
N.A.T.O., mărește pericolul unui
război nuclear pe continent, a
declarat Sallhione Jean-Louis, pre
ședinte al organizației Federația
Tinerilor Socialiști . din Belgia.
Referindu-se la lupta tinerilor so
cialiști belgieni pentru pace, el a
relevat că organizația sa se pro
nunță pentru lichidarea arsenalelor
nucleare amplasate in Europa, in
terzicerea amplasării de noi arme
.nucleare și crearea unei zone denuclearizate in această parte a con
tinentului. Nu întimplător Florennes a devenit pentru belgieni
același simbol al pericolului con
cret’ al unui război nuclear cum
sint pentru englezi Greenham
Common și pentru italieni Comiso,
a spus el. Scopul luptei noastre
este de a opri ca acest simbol să
devină, realitate.

„Spania nu va autoriza niciodată
instalarea de arme nucleare pe teritoriul său"
— declară premierul Felipe Gonzalez
COPENHAGA. Primul ministru
al Spaniei, Felipe Gonzalez, care a
efectuat o vizită oficială la Copen
haga, a ținut o conferință de presă,
relevind că țara sa sprijină toate
eforturile vizînd eliminarea arme
lor nucleare în lume, transmite
agenția .France Presse. Țpțod.ață,.,el
a menționat că Spania nil vâ auto
riza niciodată instalarea' pe terito
riul său de arme nucleare și s-a
pronunțat în favoarea creării unei
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei.

Pe de altă parte, vorbitorul a
precizat că referendumul privind
participarea Spaniei la N.A.T.O. va
fi organizat în prima parte a anu
lui viitor, dăr că nu a fost încă
fixată o dată precisă. Referindu-se
la. situația din America Centrală,
premierul spaniol a lansat un apel
guvernului S.U.A. de a sprijini
„Grupul de Ia Contadora" pentru
soluționarea pașnică a conflictului
din zonă.

Forum internațional dedicat preîntîmpinării
unui război atomic
CARACAS. Preîntîmpinarea unui
război termonuclear și păstrarea
păcii pentru noi și generațiile vi
itoare a.u fost temele principale ale
unui forăm științific în proble
mele înarmării nucleare și destin
derii încordării internaționale care
a avut loc în capitala Venezuelei.
Reuniunea a fost organizată

Federația centrelor universitare din
Venezuela și la ea au participat
politicieni, oameni de^știință, cle
rici, reprezentanți ai cercurilor de
afaceri din această țară. Pe ordi
nea de zi a reuniunii s-au aflat
probleme referitoare la consecin
țele cursei înarmărilor nucleare,
activizarea mișcării pentru . pace
din țară și din întreaga lume.

Să fie oprită amplasarea
noilor rachete
BONN. — Reprezentanții organi
zației din landul Schleswig-Holstein a Partidului Social-Democrat
s-au pronunțat, într-o rezoluție
datăi publicității la Kiel, pentru
încetarea staționării de rachete
nucleare cu rază medie de acțiu
ne în Europa, deja amplasate pe
continent, pentru retragerea și dis
trugerea lor. Totodată, se cere gu
vernului R.F.G. să acționeze în di
recția proclamării continentului eu
. ropean drept zonă fără arme chi
mice.

AGENȚIILE DE PRESA

x Mișcările pentru pace și dezarmare în continuă extindere
Tradiționalele marșuri de primăva
ră pentru pace, demonstrațiile de 1
Mai au pus din nou in lumină di
mensiunile tot mai ample ale miș
cărilor populare care se opun cursei
absurde a Înarmărilor, militantismul
lor neobosit manifestat cu o forță
sporită de convingere atit în organi
zarea unor acțiuni concrete de pro
test, cît și în formularea și avansa
rea de argumente în ampla dezba' tere angajată, pe scena politică din
diferite țări europene, dar și din alte
regiuni ale lumii. Au fost astfel incă
o dată infirmate „prezicerile" acelor
susținători ai proiectelor și măsurilor
de înarmare, potrivit cărora trecerea
la desfășurarea noilor rachete nu
cleare in unele țări europene ar fi
avut efecte demobilizatoare asupra
militahților pentru dezarmare. Dim
potrivă, departe de a se atenua, miș
cările antinucleare se extind și capă
tă un caracter tot mai larg, de masă.

In Republica Federală Ger
mania un^e urmează a fi ampla
sată cea mai mare parte a celor 572
rachete nucleare americane (108 de
tip „Pershing II“, plus 96 de tip „Crui
se"), destinate celor cinci țări mem
bre ale N.A.T.O., peste 600 000 de ce
tățeni au participat activ la marșu
rile de primăvară pentru pace și de
zarmare. In 14 orașe vest-germane
s-au desfășurat mari adunări popu
lare, cu participarea a 375 000 de oa
meni. Cei 90 000 participanți la
„Marșul Ruhrului” și-au încheiat
acțiunea cu o impunătoare „Sărbă
toare a păcii” în orașul Dortmund.
La Miinchen, 20 000 de persoane au
format un lanț viu în jurul „Mun
telui olimpic". 30 000 de militanți
pentru pace au încercuit baza pentru
rachete „Pershing II" de la Mutlan
gen. „Nu ne vom lăsa reduși la tă
cere atit timp cit .rachetele ameri
cane nu vor fi retrase de pe teritoriul
■țării noastre” — scria pe pancartele
demonstranților din Duisburg și din
alte localități ale R.F.G.

In Marea Britanie Punctul cul_
minant al acțiunilor, organizate in
cadrul marșurilor de primăvară, l-au
constituit adunările de protest in
preajmă a zece baze militare ameri
cane. înfruntind forțele polițienești,
150 de femei au format o nouă ta
bără in fața .bazei pentru rachete de
croazieră de la Greenham Common.
Un marș de protest care a durat citeva zile s-a desfășurat, tot in această
perioadă, intre Greenham Common
și baza pentru, bombardiere atomice
de, la Lakenheath.
în Olanda concomitent cu de
monstrațiile antinucleare, a apărut o
nouă formă de exprimare a îngrijo
rării cetățenilor față de sporirea ar-,
senalelor atomice. Deputății partidu
lui de guvernămint. Apelul creștindemocratic (C.D.A.), primesc săptăminal sute de scrisori și cărți poș
tale in care alegătorii cer adoptarea
unei hotărîri parlamentare împotriva
staționării celor 48 rachete de croa
zieră pe teritoriul țării. „Niciodată
membrii forumului legislativ nu s-au
aflat asaltați ca în prezent de cere
rile populației. Pentru zeci de mii de
cetățeni, rachetele -Cruise„ constituie
o problemă de viață și moarte" . —
constata ziarul „NRC HANDELSBLAD".
Ample acțiuni de protest împotri
va cursei înarmărilor au avut loc la
acest început de - primăvară in Ita
lia
Belgia, în Danemarca,
Suedia ?i Norvegia, în State
le Unite, Canada și in Aus
tralia ca 0 dovadă elocventă a
faptului că mișcarea pentru pace si
dezarmare s-a extins și a cuprins
toate meridianele globului. Propor
țiile manifestațiilor pentru pace, ca
pacitatea organizațiilor pacifiste de a
antrena milioane și milioane de oa
meni de cele mai diferite convingeri
și profesiuni pun in evidență cu cla
ritate cît de impopulare și lipsite de
sprijin in rîndurile majorității, popu-

lației sînt măsurile de desfășurare a
noi rachete nucleare în Europa, de
sporire la absurd a arsenalelor ato
mice. „Pentru prima oară de la sfir șitul anilor ’50 — scria in REVUE DE
L’OTAN Gregory Flynn, director
adjunct al Institutului atlantic pen
tru probleme internaționale de la
Paris — direcțiile fundamentale ale
politicii de securitate au fost puse
sub semnul îndoielii in numeroase
țări aliate. Au apărut divergențe po
litice însemnate in legătură cu ade
vărata natură a acestor direcții”.
Intr-adevăr, concomitent cu impre
sionanta participare la acțiunile de
protest împotriva cursei' înarmărilor,
care in 1983 au raliat peste 30 de mi
lioane de oameni, a luat naștere și
s-a conturat tot mai puternic un pro
ces de conștientizare, care treptat
s-a extins continuu în cercuri și
sectoare tot mai largi ale . opiniei
publice, cuprinzind cele mai diverse
organizații și formații politico-sociale,
inclusiv, in unele cazuri, formații po
litice guvernamentale. „Imperativul
momentului actual il constituie dez
armarea — a declarat, la o adunare
prilejuită de marșurile de primăvară
pentru pace. Horst Klaus, lider al
puternicului' sindicat vest-german
„I.G. Metal". Trebuie să se pună ca
păt oricărui gen de înarmări. Noi nu
vrem nici un fel de rachete atomice
și nici un fel de arme chimice
in Europa, atit in Vest, cit și in Est.
Nu trebuie să se extindă înarmările
în spațiul cosmic. Nu avem nevoie de
sateliți antisateliți și nici de tunwi
cu raze laser. Ceea ce ne trebuie este
foarte clar : pace și iar pace, muncă
pentru toți”.
Trebuie avut în vedere că formula
rea unor asemenea opțiuni și eviden
țierea imperativului dezarmării in
tervine: în condițiile desfășurării unei
vaste și persistente campanii, susți
nută cu imoresionante mijloace ma
teriale și financiare, in scopul sub
minării și discreditării mișcărilor
antinucleare, al dezinformării opiniei
publice, pentru a inocula in ' rîndul
unor pături ale populației sentimen
te de confuzie și nesiguranță, astfel

incit sporirea arsenalelor atomice,
împînzirea Europei cu rachete să fie
acceptată fie ca o fatalitate, fie ca o
„soluție salvatoare".
Dar o asemenea campanie nu a reu
șit. să-i împiedice pe oamenii lucizi,
fără idei preconcepute, să procedeze
la o analiză lucidă a sitiiăției. „Exis
tă suficiente exemple — serie ziarul
„HANNOVERSCHE ALLGEMEINE"
— care arată că sporirea armamen
telor nu aduce prin forța lucrurilor
un plus de securitate, ci, dimpotrivă,
mărește insecuritatea și vulnerabili
tatea. Depășindu-se un anumit nivel
al armamentelor și al măsurilor de
fensive, nu se mai poate asigura
securitatea Tocmai această abordare
cu discernământ a declanșat protes
tele., îndoiala, incertitudinile, a in
tensificat apelurile de a se reveni la
politica, dialogului și a negocierilor”.
Sint deosebit, de semnificative în
acest sens procesele de reconsiderare
a pozițiilor, inițial favorabile deciziei
N.A.T.O. din decembrie 1979 privind
amplasarea noilor rachete, observate
în . cadrul unor, importante partide
politice din țările vest-europene.
Preocupat de „pericolul autodistru
gerii umanității prin sporirea arma
mentului nuclear”. Partidul social
democrat din Republica Federală
Germania și-a revizuit unele consi
derații anterioare și. în cadrul con
gresului sau extraordinar, desfășurat
în luna noiembrie anul. trecut la
Koln, s-a pronunțat împotriva am
plasării rachetelor nucleare america
ne pe teritoriul R.F.G. „Europa — a
declarat cu această ocazie Willy
Brandt, președintele P.S.D. — tre
buie să-și asume propria responsa
bilitate în domeniul securității, sa
devină o comunitate a păcii".
Orientări și reconsiderări similare
se conturează și in cadrul unor parti
de de guvernâmint. cum este în
Olanda Apelul creștin-democratic
amintit mai sus. „Comitetul împotri
va desfășurării de rachete nucleare
în Olanda", recent creat de către un
număr de personalități politice ale
C.D.A.. a adunat mii de semnături

ale membrilor de rînd ai partidului
pe .un apel care cere respingerea' de-’
ciziei N.A.T.O., poliție susținută ferm
și de tinerii acestei grupări politice .
guvernamentale. Organizația de ti
neret a C.D.A. se pronunță pentru un
nou concept de securitate în Europa,
care să prevadă denucleârizarea con
tinentului, negocieri cuprinzătoare
de dezarmare și interzicerea stațio
nării de noi arme nucleare.
Evoluțiile recente din mișcarea
pentru pace demonstrează, incă. . o
dată, justețea și clarviziunea aprecie
rilor secretarului general al partidu
lui, președintele republicii, tovarășul'
Nicolae ^Ceaușescu, că această miș
care nu și-a spus incă cuvîntul, că
ea are mari disponibilități și forțe
potențiale pentru a se face ascultată,
de toți cei care poartă o răspundere
față de cauza păcii, față de asigu
rarea dreptului vital al oamenilor la
existență, la viață, la libertate și la;
independență. Reafirmînd in mod so-'
lemn în cuvîntarea la Plenara Consi
liului Național al. .Oamenilor. Muncii
angajamentul poporului nostru față
de cauza păcii, România Socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu au adresat din nou popoarelor din întrea
ga lume chemarea înflăcărată de a
acționa unite, cu și mai multă fermi
tate pentru a asigura triumful lup
tei pentru dezarmare, pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare. Cu profun
dă încredere in forța și cadacitatea popoarelor.. tovarășul. Nicolae
Ceaușescu a evidențiat importanța
consolidării unității de acțiune a tu
turor forțelor angajate împotriva
înarmărilor, in primul , rînd a celor
nucleare, pentru că numai conlucrîrid
strins și acționind cu cea mai mare
hotărîre și consecvență demersurile
lor pot fi încununate de succes, determinînd schimbarea cursului eve
nimentelor spre o politică democrati
că de pace'și dezarmare, care să asi
gure omenirii un viitor in liniște și
pace, la adăpost de primejdia ato
mică.

Petre STANCESCU

SCRUTIN. Agenția A.D.N. anun
ță că. potrivit Comisiei Electorale
a R.D.G., candidații Frontului Na
țional in alegerile comunale desfă
șurate la 6 mai au întrunit 99,88
la sută din voturile exprimate.
LA GENEVA s-a deschis cea
de-a 36-a sesiune a Comisiei O.N.U.
pentru drept internațional, care
continuă examinarea unor convenții
internaționale multilaterale.
IN PANAMA continuă numără
toarea voturilor exprimate in ale
gerile prezidențiale ce au avut loc
duminică. Potrivit ultimelor rezul
tate parțiale oficiale. în frunte
continuă să se afle Nicolas Ardito
Barletta, candidatul Uniunii Națio
nale Democratice, urmat de Arnulfo Arias .Madrid, reprezentantul
Alianței Democratice de Opoziție.
Rezultatele definitive ale scrutinu
lui urmează să fie comunicate de
Tribunalul electoral suprem, după
verificarea voturilor in cele 40 de
districte electorale din întreaga
tară.
PROTEST, Un avion american
cu zbor la mare altitudine, de tip
„SR-71", a violat, în cursul zilei de
marți, de două ori spațiul aerian
al R.P.D. Coreene. în zona situată
la sud de peninsula Kangryong.
Reprezentantul părții R.P.D. Core
ene in Comisia militară de armis
tițiu a remis o notă telefonică de.
■ pfotest, in care cere părții ame
ricane să pună capăt neîntîrziat
acțiunilor de acest gen.

NEGOCIERILE dintre Organiza- ’
tia Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.) și reprezentanți I
ai guvernului sud-african privind . I
accesul la independență al Nami
biei. teritoriu aflat sub ocupația
ilegală a Republicii Sud-Africane,
vor începe vineri la Lusaka, iar
delegația S.W.A.P.O. va fi condusă
de Sam Nujoma. președintele or
ganizației. a anunțat Reinhold Eino,
membru al C.C. al S.W.A.P.O.
UN RAPORT AL .O.I.M. (Or
ganizația Internațională a Muncii),
dat publicității Ia Geneva, privind
situația muncitorilor de culoare
din Republțca Sud-Africană, re
levă că regimul. rasist de la Pre
toria continuă să reprime activită
țile sindicale ale populației de cu
loare, evidențiind discrepanța crescîndă dintre salariile muncitorilor
de culoare și ale albilor din R.S.A.
Raportul O.I.M. subliniază "că, în
pofida măsurilor represive, miș
carea sindicală a populației majo
ritare sud-africane continuă să ia
amploare.

PLAN DE COMBATERE A SE
CETEI ÎN SAHEL. Țările din
zona Sahel au lansat Un plan de
combatere a efectelor dezastruoase
ale îndelungatei perioade de secetă
cu care se confruntă și de stopare
a extinderii deșertului, informează
Buletinul de știri al O.N.U. Pla
nul, elaborat cu spriiinul Progra
mului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (P.N.U.D.), este eșalo
nat pe o perioadă de patru ani.

REUNIUNE C.E.E. La Bruxel
les s-a încheiat reuniunea miniș
CURSUL DOLARULUI a fluctu
trilor agriculturii ai țărilor Pieței
at. miercuri, la reluarea tranzacți
comune. Ministrul francez de re
ilor valutare pe piețele de schimb
sort, Michel Rocard. care prezidea
monetare. ’ Astfel, la bursele din
ză în acest semestru reuniunile
Frankfurt pe Main, Haga, Paris și
miniștrilor agriculturii ai „celor
Bruxelles dolarul a fost cotat lâ
zece", a estimat că „rezultatele se
2,7755 mărci vest-germane, 3,1200
siunii nu sînt concludente". în . guldeni Olandezi, 8,5188 franci fran
principalele probleme de- pe ordi
cezi. 57,32 franci belgieni, ceea ce
nea de zi nu au fost adoptate de
reprezintă niveluri inferioare celor
cizii, dosarul agricol coptinuînd să
înregistrate marți seara la înche
rămînă una din principalele pro
bleme divergente ale C.E.E.
ierea tranzacțiilor.
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