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Inscriindu-se ca o nouă și i
< 

mportantă contribuție la dezvoltarea multilaterală a relațiilor
româno-siriene, in interesul reciproc, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au întors în patrie
-A ÎNCHEIAT VIZITA DE PRIETENIE

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
EUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ?>•

5

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au revenit, vineri 
după-amiază, în Capitală, după vi
zitele efectuate în Republica Islamică 
Pakistan și în Republica Arabă Si
riană.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a fost însoțit 
în aceste vizite de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ion M. Nicolae, vice
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele partidului și sta
tului, care încadrau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Pe mari pancarte se aflau înscrise 
urări în cinstea partidului și secreta
rului său general, a patriei noastre 
socialiste.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic

Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Hie Verdeț, Ștefan Bîrlea, 
Miu Dobrescu, Marin Enache, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Ion Radu. loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticeanu, Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica și loan Avram, 
viceprim-ministru al guvernului.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, generali.

Au fost de față Sibte Yahya 
Naqvi, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Islamice Pa
kistan, și Youssef Orfi, însărcinatul 
cu afaceri âd-interim al Republicii 
Arabe Siriene lă București.

Pionieri, tineri și tinere au oferit 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau numeroși 
bucureșteni care au aclamat înde
lung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa , Elena Ceaușescu. Ei au 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu —

P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu 
— România!", „Ceaușescu — Pace!". 
Această primire caldă, entuziastă, «a 
pus din nou cu pregnanță în lumină 
sentimentele de nețărmurită dragos
te, stimă și recunoștință pe care în
treaga noastră națiune le poartă se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ce conduce cu 
strălucire destinele patriei, ale po
porului român pe calea socialismului 
și comunismului, a bunăstării și pă
cii. în același timp, locuitorii Capi
talei prezenți la aeroport au dat ex
presie satisfacției profunde cu care 
toți cetățenii țării salută vizitele 
făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena. Ceaușescu, în Pakistan și Si
ria, momente importante în dezvol
tarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și aceste țări, in folosul' și spre 
binele lor, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor entuziaste 
cu care au fost întimpinați de nu
meroșii bucureșteni aflați pe aero
port.

încheierea convorbirilor oficiale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Hafez 
Al-Assad, secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, au con
tinuat, vineri dimineața, convorbiri
le oficiale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ion M. Nicolae, viceprim-mi
nistru al guvernului,. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Con

stantin Mitea, consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
Grigore Comartin, ambasadorul țării 
noastre la Damasc, Marcșl Dinu, 
director in Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea siriană : Abdel Halim 
Khaddam, vicepreședinte al Repu
blicii. dr, Rifaat Al-Assad, vicepre

ședinte al Republicii, Zouheir Mas- 
harkă, vicepreședinte al Republicii, 
dr. Abdel Rauf Al-Kassem, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Walid Hamdoun, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
blemele serviciilor, Abdel Kader

(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea din Damasc

Vineri la amiază s-a încheiat vizita 
de prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a efectuat-o în Siria, la invitația se
cretarului general al Partidului BaaS

Arab Socialist. Hafez Al-Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, și 
a doamnei Anisse Al-Assad.

Desfășurată sub semnul stimei, 
prieteniei și încrederii reciproce, vi
zita solilor poporului român deschide 
noi perspective colaborării dintre 
România și Siria, înscriindu-se, in

același timp, ca o contribuție de sea
mă la cauza păcii, securității și coo
perării internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad au sosit împreună la aeroport.

Coloana oficială de mașini, escorta

tă de motocicliști, a străbătut marile 
artere ale capitalei siriene, împodo
bită cu drapelele de stat ale Româ
niei și Siriei. Pe întregul traseu nu
meroși locuitori ai Damascului au ți-

(Continuare în pag. a IlI-a)

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de prietenie efectuată în Siria 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 

Socialiste România, si tovarășa Elena Ceausescu
1 5 5 5

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită de prietenie în Republica 
Arabă Siriană, la invitația secretaru
lui general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, și a 
doamnei Anisse Al-Assad, in perioa
da 10—11 mai 1984.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a depus o coroană de flori 
la Monumentul Martirilor de la Ci
mitirul Martirilor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, au avut 
convorbiri oficiale, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate, înțelegere 
și stimă reciprocă, in cadrul cărora 
s-au informat asupra preocupărilor 
actuale din țările lor pe planul con
strucției economice și sociale, ■ au 
analizat raporturile dintre cele două 
țări prietene și au' procedat la un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme internaționale de interes co
mun, îndeosebi referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu.

La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășa Elena 
Ceaușescu, prim ■viceprim-ministru 
al guvernului, precum și tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului. Ion M. 
Nicolae. viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, Grigore Comar
tin, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Republica Arabă 
Siriană, alte persoane oficiale care 
însoțesc pe șeful statului român.

Din partea siriană, la convorbiri au 
luat parte Abdel Halim Khaddam, 
vicepreședinte al Republicii, dr. Ri
faat Al-Assad, vicepreședinte al Re
publicii, Zouheir Masharka, vice
președinte al Republicii, dr. Abdel 
Rauf Al-Kassem, președintele Con-

10-11 MAI 1984
siliului de Miniștri, Walid Hamdoun, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru problemele serviciilor, 
Abdel Kader Kadoura, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri pentru 
problemele economice, Farouk Al- 
Sharaa, ministrul de externe. Yassin 
Rajouh, ministrul informațiilor, 
Hayssam Barakat, ambasadorul Si
riei la București, alte persoane 
oficiale.

Cei doi șefi de partid și de stat 
și-au exprimat deplina satisfacție 
față de dezvoltarea amplă, multilate
rală a raporturilor de strînsă prie
tenie și de cooperare rodnică dintre 
România și Siria în toate domeniile 
de activitate, ceea ce corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
celor două țări și popoare prietene, 
cauzei generale a păcii și colaborării 
internaționale. în acest cadru, au 
fost reliefate rezultatele importante 
obținute în procesul transpunerii in 
viață a acordurilor convenite cu pri- 

Tejul întîlnirilor precedente la nivel 
înalt de la București și Damasc, ca și 
în aplicarea prevederilor incluse în 
alte documente de cooperare între 
cele două țări, în concordanță cu 
principiile și obiectivele înscrise in 
Declarația comună româno-siriană 
semnată la București la 7 februarie 
1981 și in Comunicatul comun a- 
doptat la Damasc la 26 mai 1982. 
A fost evidențiat faptul că funda
mentul solid al dezvoltării continue 
a raporturilor româno-siriene îl con
stituie principiile respectării stricte a 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, al dreptului in
alienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî'de sine stătător calea dezvol
tării proprii, fără nici un amestec din 
exterior.

în cursul convorbirilor a fost re
liefată semnificația și importanta de
osebită a întîlnirilor dintre cei doi 
șefi -de partid și de stat, rolul fun
damental pe care l-au avut și îl au 
acordurile și înțelegerile convenite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt 
și care dau de fiecare dată noi im
pulsuri hotărîtoare amplificării con
lucrării româno-siriene in toate do

meniile de interes comun. Cei doi 
șefi de stat au reafirmat hotărîrea 
lor de a acționa în continuare cu 
toată fermitatea pentru a se asigura 
extinderea și diversificarea legăturilor 
de strînsă prietenie dintre cele două 
țări și popoare, pentru a conferi ra
porturilor dintre ele durabilitate, sta
bilitate și dinamism, atît pe plan po
litic, cit și pe plan economic, tehno
logic și științific.

Cei doi șefi de stat' și de partid 
au dat o înaltă apreciere dezvoltării 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list, dintre diferitele organizații de 
masă și obștești, subliniindu-se sem
nificația acestora în ansamblul con
lucrării româno-siriene și au conve
nit ca aceste raporturi să fie extinse 
în continuare, prin intensificarea 
schimbului de experiență și a con
tactelor directe în domeniul construc
ției economice și sociale.

O atenție deosebită a fost acordată 
în cursul convorbirilor examinării 
relațiilor economice bilaterale. în 
acest cadru, cei doi șefi de stat au 
stabilit măsurile necesare pentru a 
se asigura dezvoltarea în continuare, 
în ritm susținut, a conlucrării din
tre cele două țări în toate 
domeniile economice de interes co
mun, prin urmărirea și impulsiona
rea realizării proiectelor și progra
melor comune de cooperare, prin 
identificarea de noi căi și mijloace 
pentru lărgirea colaborării economi
ce în diferite ramuri de activitate, 
prin luarea de măsuri care să con
ducă la creșterea schimburilor co
merciale. în cursul vizitei a fost 
convenit un protocol referitor la 
dezvoltarea cooperării economice și 
sporirea schimburilor comerciale 
dintre România și Siria.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, au 
procedat la un aprofundat schimb 
de vederi cu privire la problemele 
internaționale actuale și la procesele 
care au loc în lumea contemporană.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La dineul oficial La începerea convorbirilor oficiale

Dineu oficia! oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

de președintele Hafez Al-Assad și doamna Anisse Al-Assad
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președjjxtșjg Republicii (So
cialiste România, și tovarășa, Elena 
Ceaușescu au luat parte, joi, la un

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate și drag președinte 
Hafez Al-Assad,

Stimată doamnă Anisse Al- 
Assad,

Dragi prieteni sirieni, 
Doamnelor și domnilor,Am deosebita plăcere ca, în numele meu și al tovarășei mele, să vă adresez salutul nostru și să exprim bucuria de a ne afla din nou în Siria prietenă și să vă adresez, încă o . dată, dragă prietene președinte Assad, doamnei Assad, precum și întregului popor sirian prieten, salutul nostru călduros și cele mai bune urări. Vă mulțumesc cordial pentru primirea caldă, prietenească ce ni s-a făcut, pentru urările de bun venit ce ni le-ați adresat.Vizita pe care o facem în țara dumneavoastră constituie o expresie a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, a voinței comune de a le asigura dimensiuni tot mai largi.în ultimii ani ne-am întîlnit de mai multe ori — atît la Damasc, cît și la București — și fiecare din aceste întîlniri s-a înscris ca un moment de importanță deosebită în întărirea prieteniei și colaborării româno-siriene. înțelegerile și acordurile convenite, documentele pe care le-am semnat împreună au creat un cadru larg atît pentru adîncirea colaborării și cooperării în, producție, pentru dezvoltarea schimburilor economice, tehnico- științifice și culturale, cît și pentru întărirea conlucrării pe pla.n internațional. Se poate spune că obiectivele pe care le-am realizat în colaborare în ultimii ani constituie un simbol al prieteniei dintre partidele și popoarele noastre.îmi exprim convingerea că și această vizită — deși foarte scurtă — se va desfășura cu cele mai bune rezultate, că în cadrul convorbirilor pe care le purtăm vom identifica noi posibilități pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-siriene. Dorim ca, prin eforturi comune, să punem tot mai larg în valoare aceste posibilități, în folosul deplin al popoarelor noastre, al cauzei generale a colaborării, înțelegerii și păcii în lume.Apreciem în mod deosebit eforturile poporului sirian prieten pentru dezvoltarea sa economico- socială și îi urăm succese tot mai

dineu oficial oferit în onoarea înal- 
•, ților oaspeți români de Hafez Al-

Assad, secretar general ăl Partidului
Ba~âs Arab Socialiât. președintele Re
publicii Arabe Siriene, și doamna 
Anisse Al-Assad.

mari pe această cale, care asigură bunăstarea și fericirea, întărirea continuă a independenței naționale.în ultimul timp în viața inter- națipnală s-a ajuns la o încordare deosebit de mare. Cursa înarmărilor a luat proporții foarte îngrijorătoare. S-a intensificat, în mod deosebit, înarmarea nucleară — ceea ce sporește și mai mult pericolul distrugerii a înseși condițiilor existenței, a vieții pe planeta noastră. Dealtfel, oamenii de știință au avertizat întreaga lume că folosirea numai a unei mici părți a' actualului arsenal nuclear poate duce la o „iarnă nucleară’', la dispariția vieții pe Pămînt. Iată de ce se poate afirma cu toată tăria că problema fundamentală a zilelor noastre este aceea a opririi cursei înarmărilor, a dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. într-un viitor război nuclear nu vor fi nici învinși, nici învingători. Arma nucleară nu va alege după deosebirile de orîndui- re socială, toate popoarele deopotrivă vor fi nimicite, va dispărea viața pe planeta noastră. încercările care se fac de a diminua pericolul armei nucleare âu drept scop de a înșela popoarele, de a influența și opri lupta maselor populare pentru pace, pentru a se pune capăt acestei politici care distruge întreaga lume., în mod deosebit sîntem preocupați de situația care s-a creat pe continentul european, în urma trecerii la amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune ale S.-U.A. în țările din vestul Europei și, ca urmare, a trecerii de către Uniunea Sovietică, la contra- măsurile nucleare anunțate.Interesele tuturor popoarelor cer să se facă totul pentru oprirea realizării acestor măsuri — și de o parte și de alta — să fie reluate tratativele dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. în vederea realizării unui acord care să ducă la eliminarea totală a rachetelor cu rază medie de acțiune și apoi a celorlalte arme nucleare din Europa și din întreaga lume.Acționăm pentru transformarea regiunii în care trăim — a Balcanilor — într-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără baze rtiilitare străine. Sprijinim realizarea unor asemenea zone de- nuclearizate și în alte părți ale Europei și ale lumii.România consideră că, în actualele împrejurări internaționale grave, trebuie făcut totul pentru eli-

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ion M. Nicolae, Ștefan An
drei, alte persoane oficiale române 
care" îl însoțesc pe conducătorul 
partidului și statului nostru în vi-

minarea forței și a amenințării cu folosirea forței în relațiile dintre state. Ne pronunțăm ferm pentru așezarea relațiilor dintre state pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne. Viața demonstrează cu tot mai multă putere necesitatea de a se face totul pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state — ori- cît de complexe și de grele ar fi acestea — numai și numai pe calea tratativelor.în acest sens, apreciem că este necesar să se facă totul pentru trecerea la negocieri în vederea realizării unei păci globale, trainice și juste în Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei palestiniene, inclusiv la realizarea unui stat palestinian independent. Este timpul ca poporul palestinian să-și aibă o patrie a sa, să-și poată organiza viața în deplină libertate și independență, așa cum dorește el !România se pronunță ferm pentru organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., la care să participe toate țările interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei — ca reprezentant unic și legitim al poporului palestinian — Uniunea Sovietică și S.U.A., precum și alte țări care pot contribui la soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu.în același timp, considerăm că trebuie să se facă totul pentru a se depăși actualele divergențe din cadrul O.E.P., pentru întărirea unității acesteia, precum și pentru depășirea unor divergențe dintre țările arabe, pornind de la rezoluția de la Fes, care — așa cum am mai menționat — poate avea un rol deosebit de important în procesul de pace în Orientul Mijlociu.Ne pronunțăm, totodată, pentru retragerea trupelor israeliene din Liban, fără condiții, pentru o înțelegere între forțele politice și sociale din această țară, în vederea asigurării independenței și suveranității naționale, a unității și integrității Libanului.România se pronunță, de asemenea, pentru încetarea războiului dintre Iran și Irak, pentru retragerea trupelor ambelor părți la granițele recunoscute, internaționale, pentru reglementarea tuturor problemelor dintre ele pe calea tratativelor, în interesul popoarelor 

Zita pe care o întreprinde în Siria.
Au participat Abdel Halim Khad- 

dam, dr. Rifaat Al-Assad, Zouheir 
Mashărka, vicepreședinți ai Republi
cii. Abdel Rauf AI-Kassem, pre-

lor, al păcii și stabilității în această zonă și în lumea întreagă.Avînd în vedere că actuala criză economică mondială afectează grav în primul rînd țările în curs de dezvoltare, trebuie să se facă totul pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate, pe schimburi economice echitabile, care să asigure progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, să înlesnească accesul acestora, liber și neîngrădit, la cuceririle științei și tehnicii moderne.Considerăm c?j pentru soluționarea problemelor deosebit de grave și complexe este imperios necesară participarea în deplină egalitate a tuturor- statelor, fără deosebire de mărime și orînduire socială. Un rol important-revine în această privință țărilor mici șl mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, care constituie marea majoritate a statelor lumii și sînt nemijlocit interesate într-o politică de colaborare, de independență și pace.Este, de asemenea, necesar ca O.N.U., alte organisme internaționale să aibă un rol mai important în soluționarea tuturor acestor probleme in interesul fiecărei națiuni și al păcii.într-adevăr, în cursul numeroaselor noastre întîlniri sau prin intermediul unor reprezentanți am continuat să facem un larg schimb' de păreri asupra problemelor complexe ale lumii contemporane. A- ceasta a făcut ca pozițiile noastre asupra acestor probleme complexe să fie identice sau foarte apropiate.
Dragă prietene președinte 

Assad,Tn încheiere, aș dori să exprim încă o dată convingerea că vizita pe care o efectuăm în Siria, convorbirile și înțelegerile la care vom ajunge vor contribui la întărirea și mai puternică a colaborării dintre partidele și țările .noastre, în toate domeniile, atît pe plan bilateral, cît și pe arena mondială, în interesul ambelor popoare, al cauzei destinderii, înțelegerii și păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.Cu această convingere, urez poporului sirian prieten noi succese pe calea dezvoltării economico-so- ciale. a întăririi independenței, bunăstării, fericirii și păcii 1Urez o colaborare trainică între țărilfe și popoarele noastre 1Vă urez dumneavoastră, dragă prietene președinte Assad, și doamnei Anisse Al-Assad multă sănătate și fericire și multe succese în întreaga activitate !Să se întărească continuu prietenia și colaborarea româno-siriană !Pentru sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1Să triumfe pacea și colaborarea în întreaga lume 1 (Vii aplauze). 

ședințele Consiliului de Miniștri, 
.membri ai. conducerilor națională 
și regională ale Partidului Baas Arab 
Socialist, membri ai guvernului, alte 
oficialități siriene, precum și șefii

TOASTUL PREȘEDINTELUI
HAFEZ AL-ASSAD

Mult stimate președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată doamnă Elena 
Ceaușescu,

Dragi prieteni români. 
Doamnelor și domnilor,Am plăcerea de a ura încă o dată bun venit la Damasc oaspeților noștri dragi, președintele Nicolae Ceaușescu și doamna Elena Ceaușescu, membrilor delegației române.' Aș dori să evoc, cu această ocazie, relațiile de prietenie și de cooperare existente între Republica Arabă Siriană și Republica Socialistă România, precum și dorința celor două părți — siriană și română — de a dezvolta și întări în continuare aceste relații pe baza acordurilor convenite între noi în cursul anilor trecuți. Această dorință fermă s-a manifestat în cursul tuturor întîlnirilor mele cu președintele Nicolae Ceaușescu — la Damasc și la București — ca și în cursul vizitelor reciproce ale delegațiilor țărilor noastre prietene.Dezvoltarea acestor relații a dovedit că ele corespund interesului reciproc al șelor două popoare ale noastre. De aceea, exprim convingerea că actuala intîlnire dintre noi și convorbirile care vor avea loc cu această ocazie vor constitui o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între cele două țări ale noastre. în ce ne privește, mulțumim prietenilor români pentru contribuția lor la punerea în practică a celor convenite între Republica Arabă Siriană și Republica Socialistă România, pentru realizarea unui număr de proiecte în domeniul dezvoltării economice în țara noastră.' Dorim poporului român noi succese în edificarea socialismului în România, care sărbătorește în acest an a 40-a aniversare a eliberării sale.îmi amintesc cu deplină satisfacție, dragă prietene, de întîlnirile pe care le-am avut cu dumneavoastră în România și de marea ospitalitate de care m-am bucurat cu ocazia fiecărei vizite. îmi amintesc, de asemenea, cu deosebită considerație de sentimentele cu care am fost primit de poporul dumneavoastră pretutindeni în România. Pentru aceasta vă exprim atît dumneavoastră, cît și poporului dumneavoastră, toată stima, toată gratitudinea noastră.Amenințările la adresa Siriei din partea imperialismului și a Israelului ne obligă să alocăm pentru nevoile de apărare o mare parte din resursele care, altfel, ar fi fost

misiunilor diplomatice acreditați la 
Damasc. .

Președintele Hafez Al-Assad și 
președintele Nicolae Ceaușescu ău 
rostit toasturi, urmărite cu deosebită

afectate dezvoltării și ridicării nivelului de trai-al cetățenilor noștri. Din această cauză, noi sîntem obligați ca, în paralel cu eforturile de dezvoltare, să ne concentrăm atenția în domeniul apărării și al luptei continue pentru1 a face față agresiunii care vizează teritoriul nostru, poporul nostru și națiunea noastră.în cursul întîlnirilor mele cu dumneavoastră, domnule președinte, ați fost foarte bine informat asupra punctului nostru de vedere și ați cunoscut foarte bine acțiunea noastră sinceră în direcția păcii în regiune și dorința noastră ca pacea să se extindă în toate regiunile lumii.Pacea adevărată, care este fondată pe justiție, cere în primul rînd eliminarea agresiunii și a ocupației, precum și încetarea amenințării de război și a uzurpării drepturilor popoarelor. Dușmanii popoarelor și ai drepturilor popoarelor sînt dușmanii păcii. Ei sînt aceia care ridică obstacole pe drumul păcii fără nici o distincție într-o regiune a lumii sau alta.în continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de situația din Orientul Mijlociu, subliniind că Israelul, sprijinit de S.U.A., s-a opus și se opune oricărui efort serios și sincer pentru realizarea păcii în această regiune, că a desfășurat și desfășoară noi acțiuni care au dus la o și mai mare încordare în această zonă.Opinia publică mondială — a spus vorbitorul — reprezentată de majoritatea țărilor membre ale O.N.U. cere — așa cum facem și noi înșine — realizarea păcii în această regiune prin înfăptuirea rezoluțiilor O.N.U. referitoare la a- ceastă problemă, inclusiv Rezoluția 338. care cere convocarea unei conferințe internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu cu participarea tuturor părților interesate.Vă reamintiți, fără îndoială, că în cursul schimburilor noastre de vederi, directe sau prin intermediul reprezentanților noștri, noi am sprijinit ținerea unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu și dumneavoastră ați fost, dragă prietene, în fruntea a- celora care s-au pronunțat pentru o astfel de conferință. Dumneavoastră constatați, de asemenea, că în timp ce secretarul general al O.N.U. a făcut apel, a- cum cîteva zile, la convocarea a- cestei conferințe, într-un efort sincer de a da O.N.U. rolul pe care ar trebui să și-l asume pentru instaurarea păcii în Orientul Mijlociu, S.U.A. și Israelul s-au grăbit să respingă categoric această pro-

atenție și viu aplaudate de cei pre- 
zcțnU. .. . ■ ,

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă cordialitate și prie
tenie.

punere. Aceasta este o dovadă e- videntă că ei nu doresc pacea, ci că urmăresc extinderea hegemoniei lor asupra întregii regiuni.în continuare, vorbitorul a spus: Noi ne continuăm demersurile noastre în direcția instaurării unei păci echitabile în aceeași măsură în care continuăm să rezistăm tentativelor de orice natură care vizează ca regiunea noastră să cadă sub hegemonia Israelului și S.U.ANoi, în Siria, urmărim cu mult interes eforturile care vizează realizarea securității europene. în această privință, sprijinim propunerile care urmăresc să salveze Europa de la amenințarea nucleară ce decurge din amplasarea ra- 'chetelor americane în Europa occidentală ; sprijinim, de asemenea, orice acord care poate înlătura a- cest pericol ce amenință continentul european și care constituie, totodată, o amenințare pentru celelalte regiuni ale lumii.Noi sprijinim, în același timp, demersurile vizînd realizarea dezarmării, limitarea armelor nucleare trebuind să conducă la dezarmarea nucleară și la înlăturarea spectrului războiului nuclear din lume.
Domnule președinte ț^icolae 

Ceaușescu,încă o dată vă urez dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu, ca și membrilor delegației române, bun venit și o ședere agreabilă în țara noastră. Aș dori să vă rog să transmiteți poporului român sentimentele de prietenie și de cordialitate ale poporului nostru, care dorește ca poporul român să obțină noi realizări sub conducerea dumneavoastră.Aș vrea să exprim convingerea mea că convorbirile pe care le avem în cursul acestei vizite — ca și în precedentele noastre întîlniri — vor contribui la întărirea pe mai departe a prieteniei și cooperării între cele două popoare și partide ale noastre și la aprofundarea înțelegerii reciproce a cauzelor noastre.Permiteți-mi, doamnelor și domnilor, să salut pe oaspetele nostru drag, președintele Nicolae Ceaușescu, și pe doamna Elena Ceaușescu, să le urez sănătate și fericire ;Să salut, de asemenea, pe oaspeții noștri dragi — membrii delegației române; ,Să salut, totodată, poporul român, dorind ca prietenia siriano- română să continue să se dezvolte. 
(Vii aplauze).
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In timpul întrevederii, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie și aleasă prețuire reciprocă "■ In timpul primirii președintelui Consiliului Național Palestinian

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

Cei doi președinți. au constatat că 
evoluția raporturilor internaționale 
confirmă justețea aprecierilor conți
nute în Declarația Solemnă Comună, 
semnată la București la 7 septembrie 
1974, în Comunicatul Comun de- la 
Damasc de la 16 august 1979, în De
clarația comună româno-siriană con
venită la București la 7 februarie 
1981, în Comunicatul comun convenit 
la Damasc la 26 mai 1982,ja și îft ce
lelalte documente comune româno- 
siriene, îndeosebi în legătură cu 
agravarea situației internaționale și 
necesitatea de a se face totul pentru 
reluarea politicii de pace, destindere, 
dezvoltare independentă și largă co
laborare, în interesul tuturor popoa
relor'lumii. , '

Cei doi președinți au acordat o a- 
tenție deosebită situației grave, în
cordate din Orientul Mijlociu, ca ur
mare a menținerii ocupării de către 
Israel a unor teritorii arabe, a con
tinuării ignorării rezoluțiilor O.N.U. 
și a nerecunoașterii drepturilor na
ționale inalienabile ale poporului 
arab palestinian.

Examinînd evoluția actuală" a si
tuației din Orientul Mijlociu, cei doi 
președinți au subliniat că reglemen
tarea conflictului arabo-israelian este 
posibilă numai dacă se ține seama 
de . problema palestiniană — care 
constituie problema centrală, a' con
flictului — și că Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, reprezen
tantul legitim și unic al po
porului «palestinian, trebuie să par
ticipe la tratativele organizate în 
acest scop. 'Ei consideră că o so
luție globală, justă și durabilă 
a conflictului din Orientul Mijlociu 
trebuie să fie bazată pe retragerea 
completă și urgentă a forțelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe ocu
pate în 1967 — inclusiv din Ierusa
limul arab — și pe recunoașterea 
drepturilor naționale, inalienabile 
ale poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare, la 
reîntoarcerea la căminele sale și 
edificarea unui stat propriu, inde
pendent, în conformitate cu rezolu
țiile pertinente ale O.N.U. referi
toare la problema palestiniană.

Chemind la intensificarea efortu
rilor pe plan- internațional pentru 
soluționarea problemelor complexe 
din Orientul Mijlociu, cei doi șefi 
de stat se pronunță pentru convo
carea unei conferințe internaționale, 
sub egida și cu participarea activă 
a O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P.

Cei doi președinți și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa și în viitor, 
cu fermitate, pentru realizarea unei 
păci globale, trainice și juste in 
Orientul Mijlociu.

Examinînd situația din Liban, cei 
doi președinți s-au pronunțat ferm 
împotriva menținerii sub ocupație 
militară.israeliană a unei părți a te-, 
ritoriului acestei țări, a amestecului 
în treburile sale interne și a încercă
rilor persistente de împărțire a Liba
nului. Ambele părți au subliniat nece
sitatea de a se acționa cu fermitate 
pentru retragerea imediată și necon-' 
diționătă a trupelor israeliene din 
Liban, pentru respectarea deplină a 
independenței, suveranității și inte
grității sale teritoriale, pentru res
pectarea rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate al. O.N.U. în acest dome
niu. Cei doi președinți se pronunță, 
de asemenea, pentru realizarea 
unei largi reconcilieri naționale 
intre toate forțele politice și so
ciale libaneze, pentru soluționarea 
deosebirilor și divergențelor intre 
acestea pe cale politică, prin nego
cieri, in .mod democratic, in vederea 
salvgardării unității și independenței 
Libanului, restabilirii păcii și liniștii 
pe plan intern.

Președintele Republicii Socialiste 
Romania și președintele Republicii 
Arabe Siriene au constatat cu îngri
jorare că situația din Europa a cu
noscut, în ultimul timp, o agravare 
deosebită. Ei consideră că după în
ceperea amplasării de către S.U.A. a 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
în unele state vest-europene, ceea ce 
a determinat Uniunea Sovietică să 
anunțe întreprinderea de contramă- 
suri, cursa înarmărilor nucleare a in
trat într-o fază nouă, deosebit de pe
riculoasă, contribuind la creșterea în
cordării pe plan internațional, la ac

centuarea pericolului izbucnirii unui 
război mondial nuclear. • Pornind de 
la convingerea că această problemă 
depășește granițele continentului- eu
ropean și poate afecta pacea și secu
ritatea în zona Mării .Mediterane, în 
Orientul Mijlociu, in întreaga lumeț 
cei doi președinți s-au pronunțat cu 
hotărîre pentru oprirea amplasării 
oricăror rachete, pentru a permite 
reluarea tratativelor sovieto-america- 
ne de la Geneva în vederea realizării 
unui acord pentru eliminarea com
pletă a rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa, și, in 
general, a tuturor armelor nucleare.

Președinții celor două țări au sub
liniat, totodată, importanța întăririi 
păcii, dezvoltării colaborării și bunei 
vecinătăți în Balcani, transformării 
acestei regiuni într-o zonă fără arme 
nucleare și fără baze militare străine, 
în acest cadru, s-a exprimat sprijinul 
pentru crearea unor zone libere de 
arme nucleare și în alte părți ale Eu
ropei și ale lumii, inclusiv in Orientul 
Mijlociu. Cei doi șefi de stat au 
reliefat, de asemenea, importanța 
desfășurării cu succes a Conferinței 
de la Stockholm, convenirii, în ca
drul acesteia, a unor măsuri concrete 
și eficiente de încredere și securi
tate, de dezarmare în Europa, ceea 
ce ar exercita o influență favorabilă 
asupra ansamblului situației din Eu
ropa și din lume.

Cele două părți reafirmă convin
gerea lor că lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, de natură să 
asigure fiecărei națiuni condițiile 
necesare de dezvoltare liberă și de 
pFogres, reprezintă una din proble
mele fundamentale ale lumii contem
porane. în acest cadru, a fost subli
niată necesitatea continuării și in
tensificării acțiunilor pe plan inter
național vizînd instaurarea, noii or
dini economice care să așeze rapor
turile dintre state pe baze juste și 
echitabile, de deplină egalitate și a 
fost exprimat sprijinul față de efor
turile depuse de țările in curs de 
dezvoltare pentru realizarea indepen
denței lor .economice, pentru exerci
tarea deplină a suveranității asupra 
resurselor naturale și utilizarea aces
tora în interesul prosperității po
poarelor lor, al cauzei generale a 
progresului. Cei doi președinți au re
liefat importanța hotărîtoare, pe care 
o au soluționarea problemei, datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare, convenirea de modalități prac
tice de reducere și stabilizare a do- 
bînzilor la niveluri rezonabile, asigu

La plecare pe aeroportul din Damasc

rarea accesului acestor țări la credite 
internaționale în condiții preferen
țiale.. Cei doi președinți au subliniat 
necesitatea unei mai strînse conlu
crări între țările în curs de dezvol
tare și a armonizării pozițiilor lor, 
atit în ceea ce privește negocierile cu 
statele dezvoltate, cît și în legătură 
cu amplificarea epoperării economice 
dintre ele, pe baze reciproc avanta
joase.

.. Efeotuînd un schimb de păreri în 

.legătuță cu problemele dezarmării, 
cele două părți au. scos în evidență 
profunda lor îngrijorare față de con
tinuarea cursei înarmărilor și de uti
lizare a unor imense mijloace mate
riale, financiare și umane în scopuri 
militare, ceea ce reprezintă o grea 
povară pentru toate popoarele și 
constituie o amenințare permanentă 
la adresa păcii și securității mon
diale. Ambele părți s-au pronunțat 
pentru oprirea neîntîrziată a cursei 
înarmărilor, pentru punerea în apli
care a unor măsuri practice și 
eficace de dezarmare .generală și, în 
primul rînd, de dezarmare nucleară, 
condiție vitală pentru securitatea în 
lume, pentru diminuarea încordării, 
pentru promovarea relațiilor interna
ționale în ansamblu, pentru binele 
civilizației și viitorului întregii ome
niri. Ambele părți au reliefat că re
sursele financiare rezultate din re
ducerea cheltuielilor militare trebuie 
folosite pentru soluționarea proble
melor fiecărei țîiri și, în special, pen
tru sprijinirea eforturilor țărilor în 
curs de dezvoltare de accelerare a 
progresului lor economic și social.

Cele două părți au reafirmat so
lidaritatea și sprijinul țărilor lor 
față de lupta pentru lichidarea colo
nialismului, neocolonialismului, a 
politicii de apartheid și de discrimi
nare rasială pe continentul african. 
Subliniind necesitatea încetării ime
diate a ocupării Namibiei și a retra
gerii Africii de Sud din acest teri
toriu, ambele părți s-au pronunțat 
pentru aplicarea neîntîrziată a rezo
luțiilor, O.N.U. cu privire la Nami
bia, pentru transferarea puterii re
prezentantului legitim al poporului 
namibian. S.W.A.P.O.

Constatînd cu îngrijorare continua 
agravare, a situației internaționale și 
pornind de la faptul că cea mai mare 
parte a omenirii, însuflețită de nă
zuința de nestăvilit pentru asigu
rarea libertății și independenței ță
rilor și popoarelor, se opune cu hotă
rîre politicii imperialiste, colonia^ 
liste și neocolonialiste de forță și do

minație, sporirii încordării în rapor
turile dintre state, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad au 
subliniat necesitatea de a se acționa 
într-un spirit de înaltă responsabili
tate pentru a se pune capăt stărilor 
de tensiune din lume, ceea ce cores
punde intereselor tuturor popoare
lor. necesității reluării politicii de 
pace, destindere și colaborare in
ternațională. A fost accentuată ne
cesitatea creșterii rolului, și contri
buției Organizației Națiunilor Unite, 
a, altor, organisme ipței-pațipțțalp Ăjn 
regidrh'en’tarea problemelor complexe 
cu care este confruntată omenirea.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, au dat o 
înaltă apreciere dialogului perma
nent existent la cel mai înalt nivel 
între cele două țări, precum și re
zultatelor fructuoase la care s-a 
ajuns în timpul convorbirilor de la 
Damasc, contribuției importante a 
acestora ,1a consolidarea raporturilor 
de strînsă conlucrare dintre popoa
rele român și sirian și la diversifi
carea lor în viitor. A fost exprimată 
dorința celor două părți de a conti
nua dialogul la cel mai înalt nivel, 
de a promova schimbul de păreri 'și 
întîlnirile și\ convorbirile la alte ni
veluri. J

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au exprimat calde mulțu
miri președintelui Hafez Al-Assad 
și doamnei Anisse Al-Assgd, po
porului sirian, pentru primirea prie
tenească și ospitalitatea deosebită de 
care s-au bucurat, împreună cu per
soanele oficiale române care i-au 
însotit în timpul vizitei de prietenie 
efectuate la Damasc. Secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat o invitație 
cordială secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
liafez Al-Assad, și doamnei Anisse 
Al-Assad de a întreprinde o vizită 
oficială, de prietenie, în Republica 
Socialistă "România. Invitația a fost 
acceptată cu multă plăcere, data vi
zitei urmînd a fi stabilită ulterior.

Damasc, 11 mai 1984

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 

a primit pe Khaled Al-Fahhoum, 
președintele Consiliului Național Palestinian

Președintele . Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la Damasc, pe Khaled Al- 
Fahhoum. președintele Consiliului 
^ajîonai’ Palestinian. »

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

Mulțumind ■ călduros pentru între
vederea acordată, Khaled Al-Fah- 
houm a exprimat recunoștința pentru

încheierea
(Urmare din pag. I)

Kadoura, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri pentru problemele 
economice, Farouk Al-Sharaa, mi
nistrul de externe, Yassin Rajouh, 
ministrul informațiilor, Issam Al- 
Naieb, adjunct al ministrului de ex
terne, Hayssam Barakat, ambasado
rul Siriei la București.

în cadrul noii runde de convor
biri. reprezentanții celor două părți 
în Comisia mixtă guvernamentală 
de cooperare economică și tehnico- 
științifică româno-siriană au in
format pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad des
pre discuțiile purtate și înțelegerile 
convenite în aceste zile în vederea 
soluționării problemelor legate de 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării și cooperării economice, pre
cum și în legătură cu inițierea a 
noi acțiuni privind amplificarea 
cooperării și creșterii volumului 
schimburilor comerciale.

Cei doi șefi de partid și de stat 
au cerut Comisiei mixte, guver
namentale româno-siriene să depună 
în continuare eforturi pentru a găsi 
formele și căile cele mai corespun
zătoare pentru promovarea susținută 

sprijinul constant, permanent, acor
dat de România, personal de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. cauzei 
poporului)palestinian, afirmării drep- 

rtuItiUtșătf de!fâavea un stat' pro
priu, independent.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
reafirmind poziția României privind 
soluționarea situației din Orientul 
Mijlociu, s-a pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor în direcția 

convorbirilor oficiale
a colaborării și cooperării româno- 
siriene, pe baze reciproc avantajoase, 
în spiritul înțelegerilor și orientărilor 
stabilite la nivel înalt. S-a subliniat 
că aceasta este în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

în cadrul convorbirilor a continuat 
schimbul de păreri în legătură cu u- 
nele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. în acest context, pre
ședintele Hafez Al-Assad a prezentat 
pe larg poziția Siriei în legătură cu 
evoluția conflictului din "Orientul 
Mijlociu, mijloacele și căile de 
soluționare a problemelor deosebit de 
complexe și grave care s-au acumulat 
în această regiune. El a apreciat e- 
forturile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în cadrul proce
sului de soluționare pașnică a aces
tor probleme.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat și cu acest prilej poziția 
consecventă a României privind căile 
și mijloacele de acțiune în vederea 
instaurării, pe bază de tratative, a 
unei păci globale, trainice și juste, în 
Orientul Mijlociu, care să ducă la re
tragerea trupelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, la rezolvarea pro
blemei poporului palestinian — pe 

Plecarea din Damasc
(Urmare din pag. I)

nut să salute pe inalții oaspeți ro
mâni.

La sosirea pe aeroport, unde erau 
arborate drapelele României și Si
riei, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse Al- 
Assad au fost întimpinați de o mare 
mulțime de cetățeni care fluturau 
stegulețe românești și siriene. Ei 
scandau cu însuflețire „Ceaușescu — 
Assad !“, „Trăiască prietenia româno- 
siriană !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au răs
puns cu căldură manifestărilor de 
prietenie ale locuitorilor capitalei si
riene, aclamațiilor și ovațiilor neîn
trerupte ale mulțimii.

în această atmosferă plină de en
tuziasm a avut loc ceremonia ofi
cială a plecării înalților soli ai po
porului român.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au luat loc pe un po
dium special amenajat după specifi
cul arab.

S-au intonat imnurile de stat ale 
României și Siriei, în timp ce, în 
semn, de salut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad au trecut în revistă 
garda de onoare.

Pentru a prezenta omagiul lor pre- 

realizării pe cale politică, a unei păci 
globale, trainice și juste în regiune, 
silbliriîind necesitatea* întăririi uni
tății,•O;E?P,.'a colaborării dhtâ&cfS- 
rilc arabe in' interesul dezvoltării 
libere, independente a tuturor po
poarelor din zonă, inclusiv a po
porului palestinian, al păcii și secu
rității în această regiune a lumii.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

baza dreptului legitim al acestuia la 
autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat național propriii. De 
asemenea, președintele României a 
subliniat necesitatea soluționării pe 
cale pașnică a tuturor problemelor li
tigioase și conflictelor dintre state.

în cadrul schimbului de păreri, cei 
doi președinți au subliniat că în pro
blemele principiale, fundamentale, 
pozițiile României și Siriei sînt [ ase
mănătoare sau foarte apropiate — 
ceea ce creează toate condițiile pen
tru intensificarea conlucrării active 
dintre cele două țări pe arena in
ternațională.

Cei doi președinți au hotărît să 
continue consultările și schimbul de 
vederi asupra întăririi continue a 
bunelor relații româno-siriene; în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei destinderii; colaborării și 
păcii în Orientul Mijlociu și în în
treaga lume.

în încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae' Ceaușescu a mulțumit, 
încă o dată, pentru primirea. caldă, 
prietenească de care s-a bucurat în 
Republica. Arabă Siriană și a transmis 
întregului popor sirian prieten salu
tul său cordial și cele mai bune 
urări de progres, prosperitate și pace.

ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, pe aeroport 
au venit membrii conducerii Parti
dului Baas Arab Socialist, ai gu
vernului sirian.

La scara avionului înalțiî oaspeți 
au fost salutați de- Abdallah Al- 
Ahmar, secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist, Abdel 
Halim Khaddam, Rifaat Al-Assad, 
Zouheir Masharka, vicepreședinți ai 
Republicii, Abdel Rauf 'Al-Kassem, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Farouk Al-Sharaa,. ministrul de ex
terne.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Damasc și ambasado
rul Siriei ta București.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Damasc.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
apoi un călduros și cordial rămas 
bun de la președintele Hafez Al- 
Assad și doamna Anisse Al-Assad.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad și-au exprimat din 
nou deosebita satisfacție pentru con
vorbirile avute, pentru întîlnirile la 
nivel înalt, care au devenit tradi
ționale, pentru spiritul de prietenie 
și înțelegere reciprocă ce caracteri
zează raporturile dintre România și 
Siria.

La 16,55, ora locală, aeronava pre
zidențială a decolat îndreptîndu-se 
spre patrie.
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pentru talitoteu produselor

Pretutindeni unde plantele au răsărit, puternică 
mobilizare a forțelor de la sate pentru

La recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a precizat că ridicarea calității, a nive
lului tehnic al producției constituie o cerință esențială pentru dezvol
tarea economiei și pentru participarea activă la diviziunea internațională 
a muncii, la cooperare, la colaborarea cu alte state ale lumii. Rela
ția nemijlocită dintre calitatea' produselor și succesul promovării aces
tora pe piața externă a fost subliniată, dealtfel, în repetate rinduri, 
de secretarul general al partidului, care a cerut colectivelor de oameni 
ai muncii să dovedească spirit creator, inițiativă și răspundere pentru 
fabricarea de produse care sub aspectul calității să se poată confrunta, 
de Ia egal Ia egal, cu produse similare realizate in alte țări.

Ne-am propus . în rindurile care urmează să prezentăm experiența 
întreprinderii de stofe „Carpatex" din Brașov in domeniul asigurării unui 
nivel calitativ superior produselor fabricate, avînd încredințarea că anu
mite metode de lucru și inițiative ar putea fi preluate și de alte unități 
similare din industria ușoară. O ultimă confirmare in acest sens o re
prezintă dreptul pe care secretariatul internațional al producătorilor de 
lină de la Bruxielles l-a acordat întreprinderii brașovene de a realiza 
și vinde produse cu atestatul „Woolmark" — marca celei mai inaltc ca
lități a țesăturilor.

diari. atit din punct de vedere al 
sortimentului și calității, cit și al 
prețului. Experiența de pină acum 
ne-a dovedit că trebuie să avem mai 
mull curaj in promovarea produse
lor noastre, în prospectarea pieței. 
Punctele noastre forte sint ingenio
zitatea tehnică, nivelul artistic și 
calitatea produselor pe care putem 
să le fabricăm. Trebuie insă să re
nunțăm la anumite verigi birocra
tice și, repet, să avem mai multă 
îndrăzneală. Convingerea mea este 
că noi fabricăm mărfuri cu nimic mai 
prejos decît alte firme, totul este 
însă să știm să vindem marfa mai 
avantajos.

Concepția tehnică — esen
țială în asigurarea calității. 
Discuția cu ing. Ștefan - Predoi, di
rector tehnic al întreprinderii, a por
nit, în mod firesc, de la evenimen? 
tul amintit anterior.

— Ce condiții trebuie să îndepli
nească o stofă cu însemnul „Wool- 
mark" ?

— Organismul internațional care 
acordă dreptul de însemn „Woolmark" 
a instituit o serie de reguli tehnice 
unice, drastice, atit pentru producă
torii de lină, cit și pentru cei care 
realizează stofele — care trebuie pro
duse din lină 100 la sută. Pentru fie
care balot de stofă în parte se fac 
verificări foarte riguroase în labora
tor. Avantajul este că o stofă atesta
tă „Woolmark" are o valoare de în
trebuințare mai marc, recunoscută 
pe piața externă, și, in consecință, 
poate fi vindută cu un preț mai 
bun.

— Cum s-a repercutat preocupa
rea pentru calitate în îndeplinirea 
planului la export ? -

— Desigur, nu vindem la export 
numai stofe cu însemnul „Woolmark" 
deoarece solicitările pieței externe 
cuprind și alte sortimente de stofe 
din lînă în amestec. De asemenea, 
realizăm și export indirect, întrucît 
stofa noastră constituie materie pri-, 
mă pentru diferite fabrici de con
fecții care au plan de export. Țin 
să precizez că, in condițiile în care 
80 la sută din produsele noastre sint 
destinate pieței externe, în patru 
luni din acest an ne-am îndeplinit 
cu rigurozitate planul la export.

— Care este condiția esențială a 
asigurării înaltei calități a produse
lor ?

— Din experiența noastră ne-am 
convins că hotărîtoare este activita
tea de concepție și proiectare teh
nică și tehnologică a produselor. Am 
să recurg la două exemple pentru a 
fi înțeles. Se consideră, in general, că 
între cerința reducerii consumurilor 
materiale, a „ușurării", pe această 
cale, a țesăturilor și cea a menți-

nerii valorii de întrebuințare, deci a 
asigurării calității, există o contra-

Fluxul tehnologic — rigu
ros organizat pe operații, 
faze și locuri de muncă. Am

cerea dintre țesătoarele întreprinde
rii, ne spune
munca :

— Vin mai 
pentru a avea 
funcționează mașina. Controlez, de. 
asemenea, bătătura ca să nu aibă 
nuanțe diferite și cercetez calitatea 
țesăturii realizate de .tovarășa mea 
cat e a lucrat in schimbul precedent. 
Apoi imi organizez alimentarea răz
boaielor pe care le deservesc, ast
fel incit să nu am „timpi morți".

Un fapt demn de reținut : anul tre
cut. 93 la sută din muncitori, toți 
maiștrii și 80 la sută din specialiștii 
cu studii superioare — deci aproape 
întreg personalul intreprinderii — au 
fost cuprinși în cursuri de perfecțio
nare a pregătirii profesionale, care 
au inclus aplicații practice la locu- 
rile de muncă.

cum iși organizează

din vreme la lucru 
timp să verific cum

la Întreprinderea „carpatex-»» BRASOV
trecut prin secțiile de producție. In
ginerul Gheorghe Gheorghe, șeful 
secției țesătorie, ne relatează că în 
întreprindere s-a stabilit regula ca 
un produs nou proiectat, realizat sub 
formă de mostră și acceptat, să nu 
fie introdus în fabricație de serie de
cît dacă are elaborată, in detaliu, do
cumentația de execuție. Altfel spus, 
trebuie să se știe exact tipul de ma
terie primă ce trebuie folosit, să se 
cunoască rețetele de vopsire, proce
sul tehnologic pe fiecare fază. Prac
tic. au fost elaborate fișe tehnolo
gice de fabricație pentru fiecare pro
dus pe operații, locuri de muncă, 
mașini și instalații, stabilindu-se pa
rametrii tehnologici, precum și ca
racteristicile calitative ale produsu
lui, care sint afișate la locuri vizi
bile in toate secțiile.

Reținem că ta locurile de muncă 
și in sectoarele unde se realizează 
producția pentru export sint înca
drați cei mai buni muncitori, selec- • 
ționați și atestați cu exigență. Ei

dicție. Dar dacă se depune un efort 
de gîndire se pot găsi soluții ce pot 
împăca ambele cerințe. Astfel, fabri
cam o stofă df palton cu o greuta
te de 900 g țesătură pe metru li
niar ; prin reproiectare am ajuns la 
800 g țesătură pe metru liniar. Care 
a fost secretul ? în exterior, stofa a 
rămas cu același aspect, însă,in in
terior a fost scămoșată, ceea ce a 
făcut ca volumul în grosime să ră- 
mînă neschimbat. Stofa nouă va re
zista la fel de mult ca și cea fabri
cată înainte și va ține la fel de cald. 
Cercetările le orientăm și în alt do
meniu, cel al realizării unor țesă
turi din fire mai subțiri, dar aici 
problemele tehnice și tehnologice sint 
mai dificile, procedeul implicînd o 
manoperă mai mare și o materie 
primă — firele — de calitate superi
oară. Ideea de bază este ca întotdea
una să alegem soluția optimă intre 
costuri și calitate și, mai ales, să ți
nem seama de cererile pieței inter
ne și ale partenerilor externi. Tre
buie să precizez că, in cea mai mare jint jnstruiți în mod special la schim- 
parte, activitatea de creație, de con
cepție tehnică și tehnologică aparți
ne specialiștilor întreprinderii.

— Produsele cu. marca „Carpatex" 
sint de acum cunoscute și apreciate 
pe piața externă. In ce măsură con
tribuie aceasta la extinderea expor
tului, la ineheierea unor 
avantajoase ?

— Pe piața mondială a 
și confecțiilor se situează 
plan firmele renumite, 
linia modei. Alte firme se inspiră din 
această modă. Și. în fine, o altă ca
tegorie de firme producătoare de țe- 
sătur! sau confecții sint nevoite să 
accepte condițiile cerute de interme-

contracte

textilelor 
pe prim 

care impun

barea fiecărei comenzi, pentru cu
noașterea precisă a parametrilor de 
calitate ce trebuie asigurați pentru 
articolul textil respectiv. Instruirea 
muncitorilor, a maiștrilor și a per-- 
sonalului de deservire se face de’rșeâou^0, 
de secție sau de ateliere, împreună 
cu specialiștii din compartimentul 
de creație și proiectare care au con
ceput produsul respectiv. Și o altă 
regulă care se respectă cu strictețe 
este repartizarea judicioasă a 
naiului de specialitate pentru 
rarca unei asistențe tehnice 
cate în toate schimburile.

Țesătoarea Ținea Ungur, care a 
cîștigat anul trecut locul I în între

perso- 
asigu- 
califi-

Controlul de calitate — 
adaptat specificului fabrica
ției fiecărui produs, fiecă
rui sortiment. Punctele de con
trol pe fluxul tehnologic nu sint 
fixate o dată pentru totdeauna, ci ele 
sint stabilite in funcție de specificul 
fiecărui articol de țesătură. Prin do
cumentația tehnologică sint preciza
te și caracteristicile tehnice și alți 
parametri tehnici și economici care 
trebuie verificați la fiecare punct de 
control. Mai mult 
acestor parametri 
calculator, ceea ce 
unor decizii bine 
perfecționare a unor procese tehno
logice. Tot prin documentația tehni
că se stabilesc cu exactitate catego
riile de abateri de la normele teh
nice a căror evitare trebuie urmărită 
cu prioritate.

Există și o ierarhic a importanței 
punctelor de control. Astfel, in anu
mite locuri este prevăzută efectuarea 
autocontrolului din partea celui care 
execută operația respectivă; la altele 
controlul il face maistrul. Controlorii 
de calitate sint repartizați la punc
tele cheie ale procesului tehnologic, 
adică acolo unde, dacă scapă un de
fect, remedierea ulterioară este 
foarte dificilă.
; Experiența colectivului întreprin
derii de stofe „Carpatex" .din . Bra
șov demonstrează că problemă asi
gurării calității produselor nu tre
buie abordată in general, ci în strîn- 
să legătură cu activitatea productivă 
de ansamblu, în funcție de specificul 
fiecărui sortiment, de condițiile de 
fabricație, de la concepția pină la 
realizarea și livrarea fiecărui produs.

decit atit. evoluția 
este urmărită pe 
permite elaborarea 
fundamentate de

Comeliu CÂRLAN 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii

in industria petrolului: Soluții tehnice care salvează de la retopit 
sute de mii de tone de materiale și echipamente
La recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința de a se acorda o atenție și 
mai mare recuperării și folosirii materialelor, pieselor si subansamblelor. 
Iată de ce se impune ca în fiecare întreprindere, centrală si ramură in
dustrială să se acționeze cu toată stăruința și răspunderea pentru înde
plinirea programelor stabilite in acest domeniu. în ancheta de față ne-am 
propus să relevăm citeva acțiuni întreprinse și unele probleme in do
meniul recuperării, recondiționării și relolosirii resurselor materiale in 
unitățile din industria petrolului.

Ne aflăm intr-un eîmp petrolifer 
al schelei Cartojani. Aici, la una 
din sondele devenite inactive, după 
ce timp de cîțiva ani petroliștii au 
scos din zăcămînt tot țițeiul exploa
tabil, oamenii din echipa lui Florea 
Ton demontau cu grijă unitatea de 
pompaj. După ce la suprafață nimic 
nu mai amintea de sonda care iși 
făcuse cu prisosință datoria, a fost 
începută operația de scoatere a țevi
lor de extracție. Una după alta, re
cuperate din măruntaiele pămintului. 
țevile erau stivuite cu grijă. A ur
mat demontarea conductelor de 
transport al țițeiului, întinse pe 
cîteva sute de metri. „Tot acest ma
terial tubular recuperat de la sondă 
va fi folosit, după recondiționare și 
o atentă verificare în atelierul me
canic, la o sondă nouă, ne explică 
șeful de echipă. Dar treaba noastră, 
a «demontatorilor de sonde», cum 
mai sîntem numiți, nu se termină 
decît după ce tot terenul unde s-a 
desfășurat activitatea de extracție 
este nivelat, curățat și redat agri
culturii".

Episodul relatat poate fi întîlnit în 
toate schelele de producție petro
lieră și de foraj ale țării. Acțiunea 
de recuperate, recondiționare și re- 
folosire a materialelor, care poate 
părea la prima vedere mai puțin 
spectaculoasă, are o însemnată pon
dere în activitatea petroliștilor. Iar 
rezultatele sînt de o eficientă de
osebită. Numai în cursul anului tre
cut au fost reintroduse în circuitul 
productiv 2 754 tone burlane de fo
raj, 137 500 prăjini de foraj, ‘ peste 
10 000 tone țevi de extracție și a- 
proape 500 km conducte de trans
port al țițeiului și gazelor naturale. 
Drept urmare, au fost reduse cu 
sute de milioane de lei cheltuielile 
pentru aprovizionarea cu material 
tubular, prăjini de foraj, piese de 
schimb pentru utilajul de forai și 
extracție a țițeiului. Se poate spune, 
fără a exagera cu nimic, că în in
dustria petrolului funcționează cu 
bune rezultate o veritabilă industrie 
a reciclării materialelor. Iar rezul
tatele acestei acțiuni de mare inte
res economic trebuie judecate și 
prin prisma faptului că în domeniul 
extracției și forajului agenții co- 
rozivi, temperaturile șl presiunile 
înalte din zăcăminte sînt dușmani 
înverșunați ai metalului. Tocmai de

aceea, in cadrul acestei acțiuni se 
cuvine evidențiat că petroliștii au 
elaborat și aplicat o serie de solu
ții tehnologice de recondiționare 
care permit ca sute de mii de tone 
de laminate să fie salvate de agre
sivitatea coroziunii, crescind durata 
lor de utilizare de cîteva ori.

Nu puține dintre aceste tehnologii

apreciat de unii specialiști că a- 
ceste materiale, chiar dacă pot fi 
recuperate din sondele casate, nu 
pot fi recondiționate și folosite fără 
a periclita siguranța funcționării 
sondelor noi. Acest punct de vede
re a trebuit combătut cu argumen
te tehnice și. mai ales, cu rezulta
tele practice obținute la sonde cu 
materialul de acest gen recuperat. 
Acum, toți sondorii s-au convins că 
soluțiile de recondiționare asigură 
parametrii tehnici corespunzători 
pentru a utiliza fără nici o reținere 
o gamă foarte largă de materiale și 
echipamente recuperate. Iar aria a- 
cestora se extinde mereu. Acum se 
experimentează la cîteva sonde uti
lizarea prăjinilor cu racorduri suda

resurselor materiale
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sînt simple. Bunăoară, țevilor recu
perate care au filetele de imbinare 
distruse li se execută in ateliere
le schelelor o refiletare. ceea ce 
permite refolosirea lor. în cazul ra
cordurilor defecte se face o ;,rein- 
călțare" cu racorduri noi. După a- 
ceste operații, țevile de extracție 
sint atent verificate și pot începe 
un nou ciclu de funcționare în con
diții mai ușoare de lucru. O eviden
tă foarte exactă a materialului tu
bular — adevărate „dosare" de să
nătate, in care sînt înscrise anul fa
bricației. condițiile din zăcămintele 
în care au fost folosite, operațiile de 
recondiționare aplicate — permite 
ca fiecare coloană de extracție sau 
conductă să poată fi utilizată în 
condiții d_e deplină siguranță în ex
ploatare. Cind materialul tubulaT nu 
mai poate fi folosit in vehicularea 
țițeiului in zăcămînt sau la supra
față. aceasta nu insea'mnă automat 
și casarea. După o nouă verificare 
și eventuale reparații, țevile sint 
montate în conductele de transport 
al apelor industriale.

Dar nu numai materialul tubular 
este recuperat și refolosit. Acțiunea 
„3 R“ vizează, deopotrivă, prăjinile 
de forai, burlanele și echipamentele 
de fund ale sondelor. Mult timp s-a

te recuperate. Noul ciclu începe prin 
înlocuirea racordurilor sudate cu 
racorduri înșurubate. Această solu
ție permite folosirea prăjinilor re
condiționate la sondele de micăa- 
dincime, in care condițiile de zăcă- 
mint sint cu mult mai blînde. .Pri
mele rezultate sînt încurajatoare.

Afirmam că în ramura petrolului 
funcționează o veritabilă industrie a 
reciclării. Dacă ținem seama, pe de 
o parte, de rezultatele înregistrate — 
volumul impresionant de materiale 
recuperate și refolosite — iar pe de 
altă parte, de mijloacele materiale 
și financiare investite, apare evi
dentă eficienta deosebită a acțiunii 
„3 R" in industria petrolului. Bună
oară. refolosirea zecilor de mii de 
tone de material tubular s-a făcut 
prin dotarea atelierelor din schelele 
petroliere cu 27 de strunguri pentru 
filetat, realizate intr-un timp re
cord și la un înalt nivel tehnic de 
întreprinderea „SARO" din Tîrgo- 
viste. Colaborarea rodnică între uni
tățile petroliere și această unitate 
industrială continuă in acest an, 
urmind să fie produse noi strunguri 
care vor acoperi intreaga gamă a di
mensiunilor materialului tubular fo
losit in industria petrolului.

Rezultatele înregistrate pină acum

de petroliști în domeniul fecuperă- 
rii, recondiționării și refolosirii ma
terialelor și echipamentelor sint no
tabile. Meritoriu este că în toate 
unitățile se caută noi soluții — atît 
tehnice, cit și organizatorice — pen
tru a valorifica mai bine marile re
surse existente. Recent, la Trustul 
de foraj-extracție din Pitești, consi
liul oamenilor muncii a stabilit un 
program substanțial mărit de recu
perare. recondiționare și refolosire a 
materialelor și echipamentelor. După 
cum ne spunea directorul trustului, 
inginerul Valerian Davidoiu, o se
rie de soluții pentru recondiționarea 
materialelor și echipamentelor au 
fost puse la punct prin colaborarea 
cu alte întreprinderi din județ. Ast
fel, prin nitrurarea ionică a unor 
piese de la pompeld de extracție se 
mărește de citeva ori ciclul de re
folosire.

Căutări asemănătoare au determi
nat.ca pe ansamblul Ministerului Pe
trolului programele de recuperare, 
recondiționare și refolosire să fie 
substanțial depășite pe primul tri
mestru, atît la materialul tubular, cit 
și la prăjinile de foraj și piesele de 
schimb, inginerul Dan Vasilescu, 
care coordonează in cadrul ministe
rului acțiunea „3 R“, ne-a spus că 
aceste rezultate pot fi amplificate în 
continuare prin efortul petroliștilor 
și al producătorilor de materiale și 
echipamente. în unele cazuri s-a 
reușit ca, prin colaborarea cu aceste 
unități, produsele să fie astfel pro
iectate incit să permită recuperarea 
și refolosirea chiar de mai multe ori 
a materialelor. Dar în această pri
vință posibilitățile sînt încă foarte 
mari. Iată două asemenea soluții pe 
care petroliștii le propun de mai 
mult timp unor furnizori, fără să 
primească însă un răspuns corespun
zător cerințelor economice actuale :

© Prin mărirea zonei de refulare 
a țevilor de extracție cu 60—70 nim, 
ar deveni posibilă aplicarea refile- 
tăRi de cîteva ori și deci mărirea 
corespunzătoare a ciclului de folosire 
a țevilor.

® tn cazul racordurilor înșurubate 
(producător : întreprinderea de uti
laj petrolier din Tirgovistc), distanța 
dintre filetul special și cel normal 
poate fi, prin normativele in vigoare, 
de la 6 la 56 mm. Livrarea de re
gulă la dimensiunea minimă a aces
tei cote — unitatea producătoare fă- 
cind o economie de cîteva sute de 
grame de oțel aliat Ia o piesă cîntă- 
rind circa 50 kg — face imposibilă 
refiletarca și deci refolosirea racor
durilor. Aceasta duce Ia o creștere 
artificială, de circa 4—5 ori, a cererii 
de racorduri.

Dan CONSTANTIN
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Condițiile climatice din această 
primăvară asigură o bună dez
voltare a culturilor agricole, dar și 
înmulțirea buruienilor. Iată de ce 
pentru obținerea de recolte superi
oare este necesar ca lucrările de 
întreținere să fie executate la timp 
și de cea mai bună calitate. O 
atenție aparte trebuie acordată 
sfeclei de zahăr.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și. Industriei 
Alimentare,, pînă in seara zilei de 
10 măi prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr a fost executată 
pe 38 la sută din suprafața cul
tivată, iar cea mecanică pe 11 la 
sută. După cum rezultă și din 
harta alăturată, există diferențe 
intre județe in ce privește rezul
tatele la prășitul manual în coo
perativele agricole.

Organele județene de partid și 
agricole, organizațiile de partid de 
la sate, consiliile agroindustriale 
și conducerile unităților agricole 
au datoria să acționeze hotărît 
pentru mobilizarea la prășitul 
culturilor a mecanizatorilor și 
cooperatorilor, a celorlalți locuitori 
din comune, astfel ca în fiecare 
unitate să se realizeze ritmuri 
înalte la executarea acestei lucrări 
deosebit de importante pentru 
realizarea recoltelor prevăzute în 
acest an.

STADIUL EFECTUĂRII PRIMEI PRAȘILE MANUALE LA CULTURA 
SFECLEI DE ZAHAR in cooperativele agricole, in procente, pe județe, 
in seara zilei de 10 mai. (Pe baza datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii). Județele notate cu o linie nu cultivă sfeclă de zahăr.

© arad; La prășit - preocupare pentrurealizarea densității optime
Am străbătut, timp de două zile, o 

bună parte a zonelor agricole ale ju
dețului Arad, unde se remarcă buna 
organizare și ampla participare a oa
menilor la lucrările de intreținere și 
irigare a culturilor. în ultimul timp, 
datorită măsurilor inițiate de comite
tul județean de partid au fost or
ganizate ample acțiuni de mobilizare 
a cooperatorilor și mecanizatorilor la 
prășitul sfeclei de zahăr, legumelor, 
cartofilor și altor culturi, lucrări la 
care participă peste 58 000 de oameni, 
cu 15 000 mai mult decit în perioada 
corespunzătoare, a,anului trecut. Spe
cialiștii stabilesc suprafețele și cul
turile care urmează să fie prășite cu 
prioritate pentru distrugerea buruie
nilor și afînarea solului. în mai mul
te unități agricole prașilele meca
nice au fost înlocuite pe mari supra
fețe cu prașile manuale, ceea ce a 
permis să se execute lucrări de bună 
calitate și să se economisească im
portante cantităti de carburanți.

NORMELE TEHNICE SÎNȚ RES
PECTATE RIGUROS. Pe tarlalele cu 
sfeclă de zahăr, întinse pe 450 hecta
re, la cooperativa Sîntană lucrau 
peste 500 de cooperatori. „Pregătim 
o recoltă de cel puțin 40 tone 
de sfeclă de zahăr la hectar, ne spu
nea președintele cooperativei, Gheor
ghe Goina. întreaga suprafață a fost 
fertilizată, prășită manual și mecanic. 
Cum vedeți, acum rărim sfecla, lu
crare ce s-a și efectuat pe jumătate 
din suprafață. Asigurăm 100 000—
110 000 plante la hectar, densitate op
timă pentru condițiile noastre". Si 
pentru a ne convinge, președintele 
măsoară distanța dintre plantele ră
mase in urma cooperatorilor. Opera
țiunea, repetată pe mai multe rin
duri, urmată de un mic calcul, arată:
111 000 plante la hectar.

Desigur, problema asigurării densi
tății optime preocupă specialiștii și 
cadrele de conducere din toate uni
tățile agricole cultivatoare. Si este 
bine că, înainte de începerea lucru
lui, specialiștii readuc în atenția coo
peratorilor și mecanizatorilor această 
problemă, insistind asupra necesității 
de a se respecta riguros normele sta
bilite. Așa ■ se procedează in coope
rativele agricole din Pecica, Nădlac, 
Felnac, Siria, Iratoșu și altele.

a plantelor
UNII AU TERMINAT PRIMA 

PRAȘILA, ALȚII SINT LA ...JU
MĂTATE. în unitățile din con
siliile agroindustriale Arad, Vinga, 
Sîntana, Curtici și Nădlac s-a 
încheiat prima prașilă manuală oe 
intreaga suprafață cu sfeclă de zahăr. 
După încheierea primei prașile la 
sfecla de zahăr. în toate cele patru 
cooperative agricole din Pecica s-a 
trecut la răritul plantelor. La C.A.P. 
„Timpuri noi", președintele unității. 
Cornel Bornemisa, controla calitatea 
lucrărilor efectuate de cei 200 de 
cooperatori cartau . luat în primire. 
150 hectare de sfeclă de zahăr și 
furajeră, repartizată in acord global. 
Ing. Anton Komiives, președintele 
C.A.P. „Avîntul", ing. Doina Vasi
lescu, președinta C.A.P. „Ogorul", și 
ing. Edgar Csiky, președintele C.A.P. 
„Steagul roșu", toate din Pecica, au 
căutat cele mai bune soluții pentru 
ca incă de pe acum să se asigure 
condiții în vederea realizării a cel 
puțin 50 tone sfeclă de zahăr și 150 
tone sfeclă furajeră la hectar. Am 
reținut preocuparea lor pentru echi
parea mijloacelor mecanice cu ferti
lizatoare, utilizarea agregatelor de 
sape rotative la prășit, controlul zil
nic al stării culturilor, utilizarea 
aviației utilitare pentru erbicidare și 
fertilizare, aplicarea acordului global 
in raport cu cerințele și experiența 
bună dobîndită.

împreună cu ing. Nicolae Mihala- 
che, director al direcției agricole ju
dețene, ne oprim pe una din tarla
lele cu sfeclă de zahăr ale coopera
tivei agricole „Steagul roșu" Pecica. 
în timp ce o parte din cei peste 300 
de cooperatori prășeau ultimele su
prafețe cu aceasta cultură, alții înce
puseră răritul. Ce garanții aveți că 
veți obține .recolte mari la această 
cultură ? — întrebăm pe președintele 
unității. „Am fertilizat terenul cu 
cantități mari de gunoi de grajd și 
menținem permanent cultura fără 
buruieni. Pentru afînarea solului, 
prășim și suprafețele erbicidate. 
Odată cu venirea ploilor am decis 
să asigurăm limita superioară a den
sității recomandate, adică pînă la 
110 000 plante lâ hectar".

Prășitul sfeclei de zahăr trebuie 
urgentat în unitățile agricole din zo
nele colinare, unde lucrările sînt ră
mase în urmă. Este adevărat, pe an

samblul județului, pînă în seara zilei 
de 10 mai au fost prășite manuil 
12 400 hectare sfeclă de zahăr, '87 la 
sută din suprafața cultivată. în timp 
ce in unele unități agricole se efec
tuează a doua prașilă manuală și se 
lucrează la răritul sfeclei de zahăr, 
în altele prima prașilă este întirziată. 
în consiliul agroindustrial Lipova 
s-au prășit numai 230 hectare din cele 
440 cu sfeclă de zahăr ; in consiliul 
Tîrnova — 120 hectare din 280 prevă
zute, iar în consiliu) Săvîrșin — 281 
hectare din 420. Este evidentă nece
sitatea intensificării lucrărilor, intru-» 
cît, odată cu ploile căzute în ultimele 
zile, s-au creat condiții și pentru

• apariția buruienilor.
PRAȘILE REPETATE — POTRI

VIT CERINȚELOR DEZVOLTĂRII 
CULTURILOR. în județul Arad se 
cultivă peste 13 000 hectare cu 
legume. Pe terenurile A.E.S.C.L. 
Aradu Nou, sute de oameni pră
șesc ceapa, varza, cartofii și to
matele timpurii. Ing. loan Țîrlea, 
directorul trustului horticol, împre
ună cu specialiștii asociației, contro
la calitatea lucrărilor, densitatea 
plantelor. Unele culturi sînt prășite 
a doua oară, iar plantele sînt irigate 
cu toate mijloacele. „Aplicăm prașile 
repetate în toate bazinele legumico
le — ne spune directorul trustului. 
Am încheiat prașila intîi si a doua 
manuală pe 5 500 hectare de legume, 
precum și prima prașilă la cartofi pe 
1 000 hectare. La întreținerea cultu
rilor, cît și la completarea golurilor 
cauzate de îngheț — operațiune care 
s-a încheiat — ău participat peste 
8 000 de oameni. Vom continua să 
aplicăm prașile repetate, potrivit ce
rințelor dezvoltării culturilor".

în județul Arad ploile din ul
timele zile, mijloacele, mecanice 
și forțele umane sînt regrupate si 
dirijate în raport de starea terenului. 
Participarea amplă la muncă, hărni
cia și răspunderea mecanizatorilor, 
cooperatorilor și specialiștilor oferă 
garanția că lucrările de întreținere a 
culturilor se vor face la timp și bine, 
asigurîndu-se și pe această cale con
diții pentru realizarea de recolte 
mari.

C. BORDEIANU 
T. MIHUȚA 
corespondentul „Scinteii"

© mureș : Organizarea muncii în acord global stimulează hărnicia și răspunderea cooperatorilor
în unitățile agricole din județul 

Mureș se cultivă 12 300 hectare cu 
sfeclă de zahăr. Pentru a se realiza 
producții mari la această valoroasă 
plantă tehnică, in aceste zile cadrele 
de conducere și specialiștii din uni
tăți, cooperatorii șj mecanizatorii a- 
cordă o mare atenție executării lu
crărilor de întreținere. Dealtfel, pină 
în seara zilei de 10 mai, prima pra
șilă manuală a fost executată oe 
10 143 hectare — 85 la sută din su
prafața planificată. „Urmărim ca lu
crările de intreținere să fie execu
tate cît mai repede și bine — 
ne spune ing. loan Catarig, di
rector al direcției agricole jude
țene. Este principala măsură prin 
care acționăm în vederea îndeplinirii 
angajamentului de a obține, față de 
realizările anului precedent, un spor 
de producție de peste 7 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar".

De faptul că se lucrează susținut 
la prășitul acestei culturi ne-am con
vins cu prilejul unui raid efectuat 
in unitățile agricole din două consi
lii agroindustriale — Tirgu Mureș și 
lernut — mari cultivatoare de sfeclă 
de zahăr. „Sfecla de zahăr a răsărit 
uniform pe toate cele 1 060 hectare 
cultivate — ne spune Vasile Almă- 
șan. inginerul-șef al consiliului agro
industrial Tirgu Mureș. Și ceea ce e 
mai important, densitatea plantelor 
pe metrul pătrat coresDunde normei 
stabilite. Ca atare, estimăm că in 
acest an producția 'medie va depăși 
32 000. kg la hectar. Pentru asigura
rea celor mai bune condiții de dez
voltare a plantelor, am trecut cu 
toate forțele la prășit, intreaga su

prafață fiind, lucrată în acord glo
bal". Pe terenurile cooperativelor a- 
gricole Nazna, Sintăna, Sintioana și 
Singeorgiu de Mureș se aflau in 
cimp sute de cooperatori. Organizați 
in echipe, ei executau prima prașilă 
manuală pe ultimele suprafețe.

Ne-am oprit pe terenurile coope
rativei agricole Mureșeni. Și nu in- 
timplător. în anul precedent, aceas
tă unitate a obținut peste 56 tone 
sfeclă de zahăr la hectar. „Ne-am 
propus să depășim producția medie 
din anul trecut — afirmă Ilie Cheșa, 
președintele cooperativei. Pe ce ne 
bazăm ? în primul rind pe priceperea 
oamenilor. Pentru ă lucra sfecla in 
acord global au fost selecționați cei 
mai buni cooperatori. Fiecare dintre 
ei știe că, in baza angajamentului 
încheiat, trebuie să realizeze o den
sitate optimă de 98 000—110 000 plan
te recoltabile la hectar și să prășeas
că terenul ori de cite ori este ne
voie". însoțiți de Constantin Pop. in
ginerul-șef al unității, ne oprim oe 
parcela „Hosuba" de 30 .hectare. „Lu
crăm de mulți ani in acord global — 
ne-a spus cooperatoarea Domnica 
Borz. Anul trecut am realizat 
peste 60 tone sfeclă de zahăr la 
hectar, ceea ce ă contribuit la spo
rirea veniturilor noastre. De aceea 
ne străduim să facem lucrări de cea 
mai bună calitate și in acest an". Cu 
aceeași grijă pentru calitate se mun
cește și in alte echipe. Dealtfel, coo
peratorii din Mureșeni au fost primii 
care au încheiat prașila manuală pe 
întreaga suprafață planificată. Pe 
ansamblul consiliului agroindustrial

Tirgu Mureș, această lucrare a fost 
executată pe mai bine de 840 de hec
tare din cele 1 060 hectare cultivate.

Și în unitățile agricole din consi
liul agroindustrial lernut se munceș
te din zori și pînă seara la întreți
nerea culturilor de sfeclă de zahăr. 
După aprecierea inginerului-șef al 
consiliului, Valentin Catarig, unități
le agricole dispun de forță de mun
că suficientă. De aceea, în cadrul 
formațiilor de lucru revin, in medie 
pe un cooperator, 35 ari cu sfeclă de 
zahăr. Ca atare, lucrările de intreți
nere pot fi executate la timp și de 
bună calitate. Deși a plouat mai 
mult decit în alte zone ale județului, 
prin urmărirea oră de oră a parce
lelor zvîntate, cooperatorii din Pe- 
trilaca, Cuci, Ogra și lernut au în
cheiat prima prașilă manuală, asigu- 
rind condiții ootime dezvoltării cul
turilor de sfeclă de zahăr. Dealtfel, 
pe ansamblul consiliului agroindus
trial. prima prașilă manuală a fost 
executată pe aproape 800 hectare din 
cele 900 hectare planificate.

Cu aceeași răspundere pentru vii
toarea recoltă de sfeclă de zahăr se 
lucrează și in consiliile agroindus
triale Band, Luduș și Sighișoara. Lu
crările de întreținere trebuie însă 
intensificate în unitățile din consilii
le agroindustriale Sovata, Singeorgiu 
de Pădure. Reghin și Miercurea Ni- 
rajului. unde realizările de pină a- 
cum sint cu mult sub media județu
lui.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii”
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Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
La încheierea scurtei noastre vizite prietenești în Republica Arabă 

Siriană doresc să vă adresez, și pe această cale, în numele meu și al 
tovarășei mele, dumneavoastră, dragă prietene președinte Hafez Al-Assad, 
doamnei Anisse Al-Assad, precum și Întregului popor sirian prieten cele mai 
vii mulțumiri pentru primirea plină de căldură și ospitalitate de care ne-am 
bucurat pe pămîntul țării dumneavoastră.

Sînt încredințat că vizita efectuată, întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am purtat, înțelegerile la care am ajuns împreună vor întări și mai 
puternic bunele relații de prietenie și colaborare româno-siriene, în interesul 
și spre binele popoarelor și țărilor noastre, al cauzei înțelegerii, securității 
și păcii în întreaga lume.

Folosesc și acest prilej pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de 
rămas bun, cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul sirian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar generai 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII

NOASTRE, ANUL UN©R 
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“

R P. POLONĂ

Imagini varșovîene

Tovarășului GORDON MC LENNAN
Secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
vă adresez in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
al meu personal felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în activitate.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești, de stimă și respect 
reciproc dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea 
Britanie se vor întări și în viitor spre binele partidelor și popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului SAM NUJOMA
Președinte al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia celei de-a 55-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere, călduroase felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și noi succese în activitatea ce o des- 
fășurați în conducerea S.W.A.P.O. — unicul reprezentant al poporului nami- 
bian — pentru cucerirea independenței naționale, lichidarea dominației 
colonialiste și a politicii de discriminare rasială, pentru realizarea neîntîr- 
Ziată a dreptului său legitim de a trăi într-o patrie unită și liberă.

Exprîmîndu-mi satisfacția pentru evoluția pozitivă a bunelor relații din
tre P.C.R. și S.W.A.P.O., pentru rezultatele rodnice ale întîlnirilor și con
vorbirilor avute cu dumneavoastră, reafirm dorința de a dezvolta în con
tinuare raporturile bilaterale de prietenie și solidaritate militantă, în inte
resul ambelor partide și popoare, al cauzei libertății, independenței, al păcii 
și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu cele mai bune urări, doresc să adresez Excelenței Voastre mulțumiri 
pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia aniversării zilei de 25 aprilie.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

■ Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea celor două eve
nimente politice din acest an - a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congre
sul al Xlll-lea al partidului - oa
menii muncii din industria județului 
Teleorman au livrat în avans bene
ficiarilor din țară și partenerilor de 
peste hotare însemnate cantități de 
produse, între care mijloace de 
automatizări, electrotehnice și elec
tronice în valoare de peste 12 mi
lioane lei, 50 000 rulmenți, 2,6 mi
lioane mc gaze naturale, 1 140 tone 
țevi sudate din oțel, 59 tone utila
je chimice, 121 tone corpuri de în
călzire, mașini și utilaje agricole, 
prefabricate din beton, îngrășăminte 
chimice, amoniac, încălțăminte, tri
cotaje și altele.

B in întîmpinarea aniversării .glo
riosului August 1944 și a Congre
sului al Xlll-lea al partidului, con- ■ 
structorii de locuințe din județul 
Mureș au predat „la cheie", în pe
rioada de la începutul anului și 
pînă in prezent, 479 apartamente 
confortabile, cu 130 de apartamen
te mai mult față de prevederile 
planului.

El In cinstea marilor evenimente 
politice ale acestui art - a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și ol Xlll-lea Con
gres al partidului - oamenii muncii 
din industria județului Bistrița- 
Năsăud au realizat, peste preve
derile planului la zi, 92 tone piri
tă, 62 tone plumb și zinc în con
centrate, 1 904 tone laminate pline 
din oțel, peste 3 100 kWh elemente 
și baterii de acumulatoare, cabluri 
de semnalizare, produse de meca
nică fină și optică, sirmă zincată, 
prefabricate și panouri mari din 
beton armat, țesături din mătase, 
mijloace de automatizare electro
tehnice și alte produse utile econo
miei naționale și pentru export.

B In activitatea desfășurată pen
tru descoperirea și punerea în va
loare a unor noi substanțe 
utile, geologii din județul

au obținut realizări de seamă pe 
care le dedică celor două mari 
evenimente ale anului — a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
Xlll-lea al partidului. Prin perfec
ționarea organizării muncii, creș
terea gradului de mecanizare și a- 
plicarea unor procedee avansate de 
lucru, ei au efectuat, între altele, 
peste plan, î 434 metri liniari foraje 
și 1 300 m'etri liniari galerii.

E3 A intrat în funcțiune, în cadrul 
Combinatului de prelucrare a lem
nului din Comănești, o nouă fabri-

minerale
Suceava

că de furnire estetice echipată în 
întregime cu utilaje românești. Fur
nirele realizate aici - din stejar, 
fag, paltin și alte foioase - sint 
destinate înnobilării materiilor pri
me folosite de diferite unități din 
țară la fabricarea mobilei.

® Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea „Lamino
rul" din Brăila manifestă o preocu
pare susținută pentru asimilarea de 
noi profile de laminate deosebit de 
necesare diverselor ramuri ale eco
nomiei naționale. Astfel, de la în
ceputul acestui an au fost asimila
te 7 noi profile de laminate în 15 
tipodimensiuni. Producția ' acestor 
profile totalizează 3 200 tone, redu- 
cindu-se astfel importul de lamina
te din oțeluri aliate și calibrate.

H De la începutul anului și pînă 
în prezent, oamenii muncii din in-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
• Președintele Republicii Socialiste România .

Vă rog să' pfimîțl 'viile 'mele mulțumîri țib'ntru felicitările- țși bunele *T.' 
urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării mele.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

găești: 70 la sulă din populația 
orașului- în case noiloo .. 

t(J-) ?
; a

I' - -

Telegramă
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea președinte
lui Consiliului de Miniștri și minis
trul relațiilor externe ăl Republicii 
Peru, Sandro Mariategui Chiappe, 
prin care îi mulțumește pentru fe

licitările cordiale și sincerele urări 
transmise cu prilejul numirii sale în 
aceste funcții.

în telegramă sînt transmise, tot
odată, cele mai bune urări de feri
cire și prosperitate pentru poporul 
român.

(Agerpres)

Vizita delegației Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a R. P. Chineze

Vineri, delegația Comitetului Na
țional al Conferinței Consultative 
Politice Populare a R.P. Chineze, 
condusă de tovarășul Yang Chengwu, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al,Comitetului Național al 
conferinței, s-a întîlnit cu tovarășa 
Tamara Dobrin, membru al C.C. al 
P.C.R., președinte executiv al Consi
liului Național al Frontului Demo
crației' și Unității Socialiste, și cu 
membri ai Consiliului Național. Cu 
acest prilej s-a procedat la o infor
mare reciprocă asupra preocupărilor 
actuale ale celor două organisme 
politice în procesul dezvoltării eco
nomice și social-politice a popoarelor 
român și chinez, al realizării sarci

nilor construcției socialismului în 
cele două țări.

+
în aceeași zi, delegația Comitetu

lui Național al Conferinței Consul
tative Politice Populare a R. P. Chi
neze a fost primită de Nicojae Gio- 
san, președintele Marii Adunări Na
ționale. Au fost evocate cu satisfac
ție bunele relații de prietenie și co
laborare româno-chineze în spiritul 
înțelegerilor convenite la nivel înalt. 
A fost subliniată, totodată, contribu
ția pe care o pot aduce organizațiile 
de masă și obștești, parlamentele din 
cele două țări, la întărirea continuă 
a acestor relații.

Deșt este atestat do
cumentar de aproape 
cinci secole, orașul 
Găești de astăzi con
stituie, practic, o re
alizare a ultimelor 
două decenii. Racor
darea sa la ritmul pre
facerilor' socialiste s-a 
produs imediat după 
Congresul al IX-lea al 
partidului, urmare di
rectă a orientărilor și 
indicațiilor 
secretarul general al 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în a- 
ceastă lo'calitate. Aici 
a luat ființă o puter
nică platformă indus
trială, constituită din 
întreprinderea de uti
laj chimic, întreprin
derea de frigidere și 
întreprinderea meca
nică pentru petrol, 
unde se realizează 
produse moderne, 
înaltă tehnicitate.

date de

tovarășul

de 
cu-

noscute și apreciate în 
numeroase țări ale lu
mii.' O " 
cativă : 
aici se 
ducție 
30 de ori 
decit în anul 1965.

Remarcabilele înfăp
tuiri economice au ro
dit din plin și pe pla
nul bunăstării oame
nilor, al înfloririi ur
banistice a localității. 
Odată cu ridicarea ■ 
noilor obiective econo
mice, alte proiecte, 
menite să dea orașului 
o nouă înfățișare, au 
început să prindă via
ță. în bogatul bilanț al 
acestor ani se află în
scrise, între altele, 
2 500 de apartamente, 
trei cămine muncito
rești, centrală telefo
nică automată, un 
complex de alimenta
ție publică , și un hotel 
modern, un cinemato

cifră semnifi- 
la ora actuală, 
obține o pro- 
industrială de 

mai mare

graf, un nou spital cu 
200 de paturi. în pre
zent, 70 la sută din 
populația orașului lo
cuiește în case noi. 
Arhitecții și construc
torii au așezat aceste 
edificii social-cultura- 
le, ce se disting prin- 
tr-o aleasă ținută’ ar
hitectonică, în ansam
bluri armonioase și 
funcționale. Dar în 
orașul care s-a des
prins definitiv de ima
ginea tirgului obscur 
de altădată. în acest 
an — al împlinirii a 40 
de ani de la înfăptui
rea revoluției sociale 

\și naționale, antifascis
te și antiimperialiste, 
anul Congresului al 
Xlll-lea al
— procesul 
mărilor 
continuă în 
ținut.
nea,

partidului 
transfor- 

înnoitoara 
ritm sus-

(Gheorghe Ma- 
corespondentul

dustria județului lași au economisit 
23 milioane kWh energie electrică. 
O cantitate echivalentă cu necesa
rul de energie electrică al județu
lui lași pe timp de o săptămînă.

B In noile cartiere ale orașului 
Huși constructorii au pus în aceste 
zile la dispoziția oamenilor muncii 
alte 48 de noi apartamente din 
planul pe acest an. Numărul locuin
țelor ridicate în anii socialismului 
in „orașul dintre vii" a trecut 
4 200.

■ La 3 500 se ridică numărul 
ventatorilor și inovatorilor de 
întreprinderea de autoturisme 
Pitești. Ultima adunare generală a 
oamenilor muncii a pus pe masa 
lor de lucru alte 247 teme la care 
sînt chemați să dea răspuns cu 
ingeniozitate și pricepere. Cele mai 
multe dintre acestea vizează pro
gresul tehnic, pentru ca munca in 
uzină să devină mai spornică, de 
calitate.

B Prin utilizarea instalației auto
mate de sudură sub flux pentru re- 
condiționarea pieselor de schimb 
uzate, Uzina de utilaj minier și re
parații din Baia Sprie a economi
sit, în ultimii doi ani, peste 250 tone 
piese de la utilajele din dotare.

B In orașul Reghin a fost dat în 
folosință un modern dispensar me
dical pentru copii și adulți. El se 
află la dispoziția populației din 
noile cartiere lernuțeni I, Făgăra
șului și Pomilor. Cu acesta, numă
rul dispensarelor teritoriale exis
tente în județul Mureș se ridică la 
175. Alte 32 de dispensare func
ționează în întreprinderile județu
lui.

B în orașul Aiud a fost finalizat 
un nou ansamblu de locuințe însu- 
mind 540 de apartamente. Totoda
tă, au început lucrările de construc
ție la un nou ansamblu situat în 
zona centrală a acestui important 
centru muncitoresc metalurgic. In 
prima etapă este prevăzută con
struirea unui număr de 270 apar
tamente.

B Preocupat de creșterea eficien
ței economice și de reducerea con
sumurilor materiale, colectivul de 
muncă al întreprinderii de prelucra
re a maselor plastice din munici
piul Sfîntu Gheorghe, județul Co- 
.vasna, ..reînnoiește continuu gama 
produselor.;Ponderea produselor noi 
și modernizate va ajunge în acest 
an la pește 80 la sută și vor fi rea
lizate cu consumuri reduse de ma
terii prime.

H Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de articole 
sport-camping Urziceni, ale cărei 
produse sînt cunoscute și apreciate 
in numeroase țări ale lumii, rapor
tează realizarea planului la export 
pe primele cinci luni ale acestui an.

B Pădurile ocupă 27 la sută din 
suprafața județului Harghita. Aceas
tă bogată sursă de „aur verde" se 
bucură de o deosebită grijă și aten
ție. In toate ocoalele silvice se des
fășoară ample acțiuni de reimpă- 
durire a unei suprafețe de 685 hec
tare cu puieți din soiuri valoroase, 
obținuți în pepinierele proprii.

B In cartierul muncitoresc „13 
Decembrie" din municipiul Vaslui 
au fost date in folosință noi unități 
comerciale și de prestări servicii că
tre populație. Alte magazine pentru 
mărfuri industriale și alimentare au 
fost puse la dispoziția locuitorilor 
in orașele Birlad și Huși.

de

in- 
la 

din

*

La Varșovia, aproape fiecare stra
dă, piață, clădire evocă o filă de 
istorie. Sintetizate, aceste multiple 
semnificații vădesc, înainte de 
toate, efortul populației de a face 
din capitală, aproape in întregime 
nimicită de naziști, un oraș mai 
frumos decit oricînd.

Multe monumente vechi au fost 
restaurate, peste tot unde s-a pu
tut, clădirile au fost reconstruite, 
refăcîndu-se chipul unor străzi sau 
cartiere întregi. In felul acesta, 
„Orașul vechi", martor al atitor se
cole frământate, formează acum 
un tot unitar cu partea, nouă, mo
dernă, ridicată in anii socialismu
lui. Vorbind despre orașul renăs
cut, oricare locuitor al Varșoviei 
nu uită să precizeze că acesta este 
un simbol al patriotismului și că 
așa va rămîne. Și la fiecare din 
monumentele sa
le, la plăcile co
memorative, ce
tățenii Varșoviei 
au grijă să așeze 
zilnic cite un bu
chețel de flori 
proaspete, rea
mintind astfel generației de azi 
grelele suferințe prin "care au tre
cut locuitorii săi in perioada ocu
pației hitleriste.

Varșovia prezintă astăzi o impre
sionantă zestre edilitară, cu bule
varde largi, cu clădiri monumen
tale și funcționale, totodată, adap
tate condițiilor de activitate cerute 
de zilele noastre. Alături de astfel 
de clădiri — unele depășind 40 de 
etaje — in zona centrală pot fi 
văzute șantierele a numeroase con
strucții de apartamente menite a 
oferi varșovienilor condiții tot mai 
confdrtabile de locuit. Dealtfel, 
Varșovia se află in continuă în
noire. Despre, acest proces ni s-a 
vorbit la primăria orașului. Stanis
law Bielecki, primul vicepreședinte 
al consiliului orașului, sublinia că 
ritmul rapid de creștere a popu
lației, care a ajuns la peste 1,5 mi
lioane de locuitori, a pus proble
me deosebite edililor, arhitecților, 
administrației, nu numai în dome
niul construcției de locuințe, dar 
și în ce privește ameliorarea trans
portului urban, în general• a ser
viciilor.

Planurile elaborate pe perioade 
îndelungate, pînă la 15 ani, pre
văd, bunăoară, asigurarea unui 
ritm mediu anual al ■ construcțiilor 
de locuințe de circa 30 000 de a- 
partamente. Un exemplu îl cori- 
stituie cartierul Ursynow, construit 
pe un loc care pînă acum aproape 
un deceniu nu era decit un teren 
viran. Pe mari magistrale se înalță, 
de o parte și de alta, blocuri ele
gante cu multe etaje, școli, maga
zine, locuri de agrement, terenuri 
de joacă pentru copii. Noile lo

însemnări 
de călătorie

cuințe sînt și vor fi construite în 
perimetrul stabilit al orașului, care 
nu se va mai extinde, conservin- 
du-se astfel spațiile verzi înconju
rătoare.

Gospodarii orașului sînt în per
manență preocupați de aspectul 
edilitar al Varșoviei. Spre exemplu, 
actuala rețea, care utilizează apa 
filtrată din Vistula și surse de apă 
freatică, va fi înlocuită sau supli
mentată cu un sistem nou de aduc- 
țiune din lacul de acumulare con
struit la circa 40 de km nord-est 
de oraș, la confluența riurilor Bug 
și Narow, proiect ce va fi mate
rializat în întregime pînă in 1935. 
Se are, de asemenea, în vedere 
construirea unei mari termocen
trale de 2 200 gigacalorii în apro
piere de Varșovia, care va intra 
parțial in funcțiune peste un an, 

și a alteia de a- 
ceeași mărime a- 
flată in stare de 
proiect.

Dar cel mai im
portant șantier 
al capitalei polo
neze este acum, cel 

al metroului. Lucrările au început 
în 1981, urmînd ca pînă în 1989 să 
fie finalizate și date in exploatare 
mai multe tronsoane. Este unul 
dintre cele mai importante obiec
tive de investiții din țară, menit să 
contribuie în mod însemnat la des
congestionarea și accelerarea trafi
cului aflat acum în continuă creș
tere.

Concentrînd o parte însemnată a 
potențialului economic al țării, mai 
mult de jumătate din cercetarea 
științifică (aici fiind grupate peste 
300 de institute de cercetări), Var
șovia este, în același timp, un mare 
centru al învățământului superior 
(13 institute cu peste 70 000 de stu- 
denți) și al culturii (19'teatre, două 
opere, o filarmonică, două teatre 
de operetă, 26 de muzee, numeroase 
galerii de artă și edituri).

Presa varșoviană relevă că atît 
în capitală, cit și în majoritatea 
întreprinderilor din diferite voie
vodate prinde viață reforma econo
mică, se constată o tendință de 
creștere a ■ producției Și a venitu
lui național. Crește producția în
deosebi în domeniile energeticii, 
metalurgiei feroase și neferoase, 
electrotehnicii, industriei chimice Și 
prelucrării lemnului. în general, 
arată presa, se remarcă o sporire 
a eficienței activității economice, a 
productivității muncii. Aceste re
zultate sînt o dovadă a hărniciei 
oamenilor muncii polonezi, a hotă- 
rîrii lor de a învinge greutățile 
existente încă, pentru asigurarea 
dezvoltării 'economice a țării, -pen
tru realizarea obiectivelor trasate 
de Congresul al IX-lea al parti
dului.

Constantin BENGA
■au—hiMi.. ,4,,, , «

A apărut „MUNCA DE-UWlD^rir. 5/1984
în deschidere, sub genericul „Pu

ternică mobilizare pentru întîmpina
rea eu noi succese a celei de-a 40-a 
aniversări a glorioasei noastre revo
luții și a Congresului al Xlll-lea al 
partidului", revista publică editoria
lul „Intr-o atmosferă de profund 
atașament patriotic — ample mani
festări dedicate jubileului de la 23 
August". în continuare sînt inserate, 
printre altele, articolele : „O spori
tă capacitate de valorificare a for
țelor proprii", „Evaluarea exigentă a 
rezultatelor" și -„Participanți activi 
la îndeplinirea exemplară a planu
lui". Din sumarul revistei mai spi
cuim : „Activistul — om al acțiunii 
practice", „Organizației de tineret — 
un tot mai pronunțat spirit revolu
ționar", „Realizarea sarcinilor de. 
autoaprovizionare și la fondul de

stat". La rubrica „Stil de lucru dina
mic, revoluționar" este publicată 
dezbaterea de la Comitetul județean 
de partid Bistrița-Năsăud „Perfec
ționarea continuă a muncii organiza
torice", iar la rubrica „Propaganda, 
munca politică de masă — forțe di
namizatoare ale energiilor creatoare 
ale poporului", dezbaterea de la Co
mitetul județean de partid Buzău 
intitulată „întărirea combativității, 
răspunderii politice, profesionale și 
cetățenești". Rubrica „învățămintul 
politico-ideologic în pas cu cerințele 
dezvoltării economice și sociale"| in
serează planul tematic „Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român despre raportul dialectic clin- 
tre partid, stat și organismele de
mocrației muncitorești".

ȘTIRI SPORTIVE

Cronica zilei
Vineri, Gheorghe David, ministrul 

agriculturii și industriei alimentare, 
a primit pe Karl Friedrich Gebhardt, 
adjunct al ministrului agriculturii, 
silviculturii și industriei prelucrătoa
re din R. D. Germană.

A fost semnat un protocol de co
laborare tehnico-științifică în dome
niul agriculturii între cele două mi
nistere pe anul 1984.

A fost prezent Siegfried Bock, am- 
'basadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

La Muzeul colecțiilor de artă din 
Capitală a fost deschisă, vineri, o 
expoziție de serigrafii din Canada, 
care reunește lucrări de grafică re
prezentative pentru arta indienilor 
din Canada.

Au fost prezenți Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la București, 
și membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic;

(Agerpres)vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins intre 12 mal, ora 21 — 15 mai, 
ora 21. In țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă. Cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, mai ales 
in vestul și sudul țării. Vintul va su
fla slab pinâ la moderat, cu Intensi

ficări în Banat, Moldova șl la munte, 
predominind din sectorul sud-estic. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 4 și 14 grade, iar cele maxime in
tre 12 șl 22 de grade, local, mal ridi
cate. In București : Vreme în ge
neral instabilă. Cerul temporar noros. 
Va ploua și sub formă de averse. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 8 șl 
12 grade, iar maximele între 18 șl 22 
de grade. (Otilia Diaconu, meteorolog 
de Șerviciu).

„Scînteii").
In finala „Cupei României" 

la fotbal
STEAUA - DINAMO

Primele două echipe din campio
natul diviziei A, ambele performere 
în edițiile trecute ale „Cupei Româ
niei" — Steaua, cu 13 victorii, Dina
mo, cu patru, se vor întrece pentru 
trofeul din acest an.

Ieri, in semifinala de la București, 
Steaua a dominat destul de autoritar 
pe Sportul studențesc, înyingînd cu 

•2—0 (2—0), după un joc în care a 
realizat multe faze de spectacol. Au 
înscris : Petcu (min. 9, din 11 metri) 
și Balint (34), golul marcat de acesta 
din urmă fiind unul dintre cele mai 
frumoase din întregul sezon fotba
listic. în minutul 43, Iorgulescu n-a 
putut transforma un penalti, lovitura 
de pedeapsă fiind apărată de Du- 
cadam.

în semifinala de la Făgăraș, Dina
mo a întrecut pe Corvinul cu 2—0 
(0—0), după un meci fără prea multe 
probleme pentru bucureșteni. Au 
marcat : Viorel Radu (46) și Dragnea 
(77 — din II metri).

Duminică, 13 mai, se vor juca 
meciurile ultimei etape a campiona
tului diviziei A.

Duminică, Ia Sibiu

FINALELE
„CROSULUI TINERETULUI"
Cea mai mare competiție atletică 

de masă, care,pune anual în miș
care energiile a zeci de mii de tineri 
sportivi — la chemarea și în orga-

I 
1

nizarea Uniunii Tineretului Comu
nist — va cunoaște duminică mo
mentele de virf ale frumoasei în
treceri, finalele pe întreaga țară.

C.C. al U.T.C. a ales în acest an , 
Sibiul, cu traseele sale din pădurea 
„Sub arini" și stadionul „Șoimii?1 ca 
locuri de întîlnire a celor 500 de fi- 
naliști, cîștigători ai etapelor jude
țene. întrecerile vor începe dumi
nică, la ora 9, și se vor desfășura, 
ca de obicei, pe trei categorii de 
vîrstă, separat pentru fete și băieți. 
Prezența antrenorilor de atletism, la 
ppobele de fond, ca și a altor tehni- ■ 
cieni sportivi, la. fața locului, spre 
a urmări elementele de perspectivă 
din întreaga țară, pe care, la fie'care 
ediție a sa, „Croșul tineretului" le 
aduce în fața marelui public iubțtor 
de atletism, va. fi de real folos pen
tru recrutarea talentelor capabile de 
performanță.

BOX b 4

După ce timp de o săptămînă, 
mii de spectatori au urmărit me
ciurile celor mai buni pugiliști ju
niori din țară, meciuri care în faza 
semifinalelor au atins un bun nivel, 
astăzi, la Reșița, se va desfășura mult 
așteptata gală a finalelor campiona
telor naționale.

întrecerile vor începe Ia ora 15 șl 
ele promit să satisfacă gustul publir 
cului reșițean, pentru că printre fi-, 
naliști s-au calificat juniori deosebit 
de talentați, cum sînt, de pildă, Mihai 
Leu, de la Metalul Hunedoara (cate
goria pană), fost campion și anul 
trecut, sau bucureșteanul Nicolae 
Iancu, de la Voința — Categoria 
muscă. (Nicolae Câtană, coresponden
tul „Scînteii").

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Gaițele — 19,30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19,30, (sala 
„Ion Vasilescu“, 12 27 45) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
© Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Șcnitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădi

na Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă
— 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19; (la A.S.E.) : Mania postu
rilor — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19,30.
0 Teatrul „C.i. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Citadela sfărîmată — 
18,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19,30.
® Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți —.19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cînt de drag și voie bună
— 19.

0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile, lui Plum-Plum — 17.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" 
— 16; 19,30.

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, MODERN (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. 
© O lebădă iarna : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
® Cerul n-are gratii ; TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Secretul Iui Bachus : GRI VIȚA 
(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 și o ștrengăriți t FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Galax : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30; 19,30.

@ Vreau să știu de ce am aripi : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
© Ringul : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18; 20.
© Damen tango : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Duminică zbuciumată : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Marele șarpe : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
© Program special pentru copii — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Călărețul fără 
cap — 17,45; 19,45: DOINA (16 35 38). 
© Gară , pentru doi * GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 19.
© Rîsul iese pe cărare : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL

(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
O Călăuza „Pană albă" : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
© Mexicul în flăcări : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16;. 19.
© Spartacus : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12,30; 16; 19,30.
© Naufragiul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
© Eboli ; UNION (13 49 04) — 10; 13; 
16; 19.
© Afacerea PigQt : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,45: 20, la grădină — 20.
© Omul păianjen se întoarce : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) - 15,30; 17,30;
19,30.
© Salamandra: COTROCENI (49 48 48)

— 11; 13; 15; 17,15; 19,30, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Strada Hanovra : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Avertismentul : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS
(21 4S 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20.
© Domnișoara Noorie : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19,30. GRADINA 
FEROVIAR (50 51 40) — 20.
© O afacere murdară : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17.30; 19,30, GRA
DINA 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.
Q Campionul : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12: 16; 19.



Noi și largi perspective colaborării multilaterale prietenești româno-pakistaneze ‘ Concepția și propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesitatea opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării 

prezentate la sesiunea Comisiei O.N.U. pentru dezarmare

Cursul continuu ascendent al rela
țiilor româno-pakistaneze a înre
gistrat prin vizita oficială de priete
nie efectuată de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Islamică Pakistan, la invitația pre
ședintelui Mohammad Zia-ul Haq și 
a doamnei Zia-ul Haq, un nou și 
deosebit de important eveniment, 
deschizător de ample perspective. Se 
poate spune, cu deplin temei, că, 
prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele sale rodnice, vizita a îm
bogățit aceste relații cu noi și va
loroase elemente, ridicîndu-le pe o 
treaptă superioară.

In aceste zile, cînd întregul nostru 
'popor se’pregătește să intîmpine cea 
de a 40-a aniversare a istoricului act 
de la 23 August, făcînd un strălu
cit bilanț al mărețelor realizări do- 
bindite în întreaga activitate internă 
și internațională a partidului și sta
tului. este un prilej de adincă satis
facție să se constate. înalta stimă și 
prețuire de care se bucură pe 
toate meridianele lumii președintele 
Nicolae Ceaușescu. România socialis
tă. Pe meleagurile Pakistanului, 
țară cu o veche civilizație, nobilul 
mesaj de prietenie, pace și colabo
rare adus de înalții soli ai poporu
lui român a găsit un viu și amplu 
răsunet, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu fiind 
înconjurați cu o deosebită căldură și 
ospitalitate. Politica neabătută, con
secventă a României de extindere 
și adîncire a raporturilor cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele lu
mii a treia. în general de promovare 
a raporturilor cu toate țările, indi
ferent de orînduirea socială, pe baza 
respectării stricte a principiilor și 
normelor noi de relații internațio
nale, și-a dovedit, astfel. încă o dată 
rodnicia.

De-a lungul întregului itinerar — 
pe străzile capitalei, orașul Islama
bad, la Karachi, cel mai important 
centru economic al țării, pretutin
deni oaspeții au fost întîmpinați cu 
entuziaste manifestări de stimă și 
simpatie. Așa cum au ținut să arate 
reprezentanți ai vieții politice și 
economice pakistaneze, cum au scris 
ziarele din Islamabad, Lahore. Ra
walpindi. Karachi. în aceste mani
festări s-au împletit sentimentele de 
caldă prietenie față de România, ad
mirația față de realizările poporului 
român în cei 40 de ani ai libertății 
sale, cu înaltul respect și deosebita 
considerație față de șeful statului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice mondiale, pentru activitatea 
sa prodigioasă pusă în slujba idea
lurilor nobile de pace, colaborare, 
independență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Totodată, a fost evidențiată pre-> • 
țuirea de care se bucură activitatea 
științifică și politică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, activitate pusă în slujba pro
gresului și bunăstării poporului ro
mân, a valorificării în seopuri paș
nice a resurselor creatoare de care 
dispune umanitatea, așa cum s-a 
arătat cu prilejul conferirii înaltului 
titlu de Doctor în Științe Honoris 
Causa al Universității „Quaid I 
Azam“ din Islamabad.

Încă o dată s-a putut constata că 
distanțele geografice nu constituie 
impedimente în stabilirea punților 
de legătură între popoare, atunci 
cînd există voința politică necesară, 
încă o dată s-a putut constată cit de 
fructuoase sînt convorbirile la nivel 
înalt, ce valoare deosebită au rela
țiile directe stabilite între factorii 
învestiți cu cea mai înaltă răspun
dere pentru mai buna cunoaștere și 
dezvoltarea continuă,a relațiilor de 
cooperare între țări și popoare.

JORMA TOT M FRUCTUOASA RBMflNO SIRIANA 
-ROB Al RELAniLOR OE STRINSA PRIETENIE 

DINTRE CELE BORA ȚĂRI"
Aprecieri ale unor personalități politice, ale presei siriene

DAMASC 11 (Agerpres). — Vi
zita de prietenie a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Arabă Siriană, la invitația secreta
rului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad,’ și a doamnei Anisse Al- 
Assăd, este reflectată pe larg de 
presa siriană. Sînt scoase în evi
dență călduroasa primire făcută 
solilor poporului român, importanța 
noului dialog la nivel înalt pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări 
și popoare, pentru întărirea păcii 
și înțelegerii internaționale.

La loc de frunte sînt reliefate 
ideile exprimate de cei doi pre
ședinți, referirile cu privire la do
rința comună a României și Siriei 
de conlucrare spre binele ambelor 
părți, al păcii și colaborării în 
întreaga lume conținute in toastu
rile rostite la dineul oficial oferit 
in onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de președintele Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al- 
Assad;

Cotidianul „TICHRIN" grupează 
materialele referitoare la vizita înal- 
ților soli ai poporului român — 
însoțite de fotografii ilustrînd prin
cipalele momente ale acesteia — 
sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez

Chiar în prima zi a vizitei, vorbind 
cu prilejul dineului oficial, președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU arăta : 
„Este îmbucurător să constatăm că, 
în ultimii ani, raporturile româno- 
pakistaneze au continuat să cunoască 
noi progrese, îndeosebi in domeniul 
schimburilor economice, al colaboră
rii și cooperării pentru realizarea unor 
noi importante obiective industria
le. Noi considerăm insă că potenția
lul economic, tehnic și științific în 
continuă creștere, atit al României, 
cit și al Pakistanului, oferă, in con
tinuare, largi posibilități pentru am
plificarea colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase dintre țările 
noastre".

La rîndul său, subliniind „rolul im
portant, pretutindeni recunoscut, pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
l-a jucat în reducerea tensiunii in
ternaționale și promovarea păcii și 
înțelegerii, în Europa in mod deose
bit", președintele Republicii Islamice 
Pakistan, generalul MOHAMMAD 
ZIA-UL HAQ, releva : „Raporturile 
cordiale care există între țările noas
tre sînt o dovadă vie a faptului că, 
dacă două state doresc în mod sincer 
să dezvolte relații de cooperare Pe 
baze reciproc avantajoase, deosebi
rile ideologice și de sistem social nu 
pot constitui un impediment pentru 
astfel de legături".

Această dorință, reciproc împărtă
șită, a caracterizat desfășurarea con
vorbirilor dintre cei doi președinți, 
care, exprimîndu-și satisfacția pen
tru stadiul actual al relațiilor dintre 
România și Pakistan, și-au afirmat 
hotărîrea de a acționa în vederea în
tăririi prieteniei dintre cele două țări 
și popoare, pentru intensificarea co
laborării și cooperării bilaterale pe 
toate planurile. Rezultatele îmbucu
rătoare ale dialogului la nivel înalt 
își găsesc o amplă și grăitoare mate
rializare în Comunicatul comun, în 
înțelegerile convenite in timpul vi
zitei.

în cursul convorbirilor, purtate în- 
tr-o atmosferă cordială, de prietenie, 
deplină înțelegere și respect reciproc, 
au fost reafirmate importanța și ac
tualitatea Declarației comune, sem
nată la cel mai înalt nivel la Bucu
rești în ianuarie 1982, pentru dezvol
tarea în continuare a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, atît pe plan bilateral, cît 
și în sfera vieții internaționale.

înțelegerile convenite la nivel înalt 
cristalizează un amplu program de 
lucru pentru viitorul imediat și în 
perspectivă, cu accent deosebit pe 
extinderea schimburilor comerciale 
și amplificarea cooperării în produc
ție, fiind luate hotărîri de natură să 
conducă la intensificarea conlucrării 
economice bilaterale reciproc avanta
joase. După cum se știe, în această 
privință există o bună experiență, 
cooperarea româno-pakistaneză gă- 
sindu-și concretizarea rodnică intr-o 
serie de obiective importante, cum 
sînt rafinăria națională de petrol de 
la Karachi, rafinăria de ulei, fabrica 
de ciment de la Kohat sau fabrica 
de ciment de la Lasbela, aflată în 
construcție. Președinții României și 
Pakistanului au căzut de acord să fie 
luate măsuri pentru o mai eficace 
punere în valoare în domeniul coo
perării în producție a posibilităților 
pe care le oferă economiile celor 
două țâri, aflate în plin proces de 
dezvoltare. S-a convenit să se încu
rajeze întreprinderile și organele 
specializate din cele două țări să ac
ționeze în direcția identificării căilor 
și mijloacelor necesare utilizării în 
condiții optime a posibilităților de 
amplificare a conlucrării economice.

în același timp s-a-hotărît extin
derea cooperării tehnologice și știin
țifice, a cooperării în domeniile pre
gătirii de cadre, culturii, artei, tu
rismului și schimbului de informații, 
în vederea realizării unei mai bune 
înțelegeri și apropieri între cele două

Al-Assad analizează mijloacele de 
întărire a relațiilor bilaterale". 
Ziarul scoate în evidență poziția 
României în problemele Orientului 
Mijlociu exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în toastul ros
tit la dineul oficial. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, arată Ziarul, a 
evidențiat că interesele tuturor 
popoarelor cer să se facă totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, în
deosebi a înarmărilor nucleare.

Cotidianul reflectă, de asemenea, 
pe larg, celelalte momente ale vi
zitei.

La rîndul său, „AL SAURA" re
zervă acestui important eveniment 
trei pagini de ziar. Relatările 
însoțite de fotografii au ca ti
tluri mari : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu scoate în relief realiză
rile Siriei, prietenia și cooperarea 
dintre cele două țări", „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu evi
dențiază necesitatea dezarmării în 
lume, îndeosebi a celei nucleare".

Convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad,. arată cotidianul,- se referă 
la posibilitățile de dezvoltare pe 
multiple planuri a relațiilor bila
terale, la dorința și eforturile celor 
două țări de a pune în valoare în 
mai mare măsură aceste posibili
tăți. Sînt inserate, totodată, ample 
pasaje din cuvîntările rostite de 
cei doi șefi de stat la dineul oficial.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE din Damasc au trans
mis ample reportaje de la primirea 
deosebit de caldă făcută înalților 

țări și popoare. în cursul vizitei au 
fost semnate Acordul de cooperare 
economică, comercială, tehnică și 
științifică dintre ^Republica Socialistă 
România și Republica Islamică Pa
kistan și un protocol-anexă la acest 
acord, precum și Acordul de colabo
rare dintre’cele două țări in dome
niul poștelor și telecomunicațiilor.

Djalogul la nivel înalt a prilejuit 
și un amplu schimb de păreri asupra 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, în cursul- căruia s-a 
dat expresie profundei îngrijorări 
față de încordarea gravă la care s-a 
ajuns în lume, ca urmare a escala
dării cursei înarmărilor, îndeosebi a 
înarmărilor nucleare, a manifestării 
politicii de forță și de amenințare 
cu forța, de intervenție și amestec 
în treburile interne ale altor state, a 
încercărilor de menținere și consor 
lidare a zonelor și sferelor de in
fluență, a adîncirii decalajelor din
tre țările sărace și cele bogate și 
crizei prelungite în care se află 
economia mondială.

încă o dată s-a evidențiat că cele 
două țări au puncte de vedere iden
tice sau foarte apropiate asupră ma
jorității problemelor lumii contem
porane, cele două țări fiind hotărîte 
să promoveze o politică de construire 
a raporturilor internaționale pe prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța și avantaju
lui reciproc. S-a relevat hotărîrea 
comună de a se acționa în conti
nuare pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmare nu
cleară — problema fundamentală a 
zilelor noastre. Totodată, România 
și Pakistan — țări în curs de dez
voltare — și-au reafirmat convinge
rea că este în- interesul tuturor po
poarelor să se intensifice eforturile 
în vederea eliminării subdezvoltării 
și edificării noii ordini economice 
internaționale.

în cursul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu a expus con
siderentele României cu privire la 
situația din Europa, arătînd că se 
impune să se acționeze pentru opri
rea amplasării de noi rachete ame
ricane cu rază medie de acțiune pe 
acest continent, precum și a contra- 
măsurilor anunțate de U.R.S.S. și 
pentru reluarea negocierilor de la 
Geneva în vederea eliberării totale 
a continentului de astfel de rachete 
și, în general, de orice arme nu
cleare.

Analizîndu-se Situația din diverse 
zone ale lumii, s-a evidențiat nece
sitatea unor acțiuni hotărîte pentru 
eliminarea forței și a amenințării cu 
forța din viața internațională. în 
acest sens, președintele României a 
subliniat cît de impbttabf este să se 
facă totul pentru încetarea tuturor 
conflictelor și soluționarea tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai pe calea pașnică a 
tratativelor, fără nici un amestec din 
afară. în scopul creșterii contribuți
ei României și Pakistanului la regle
mentarea problemelor majore ale 
vieții internaționale, cei doi pre
ședinți au convenit să intensifice 
contactele și consultările dintre ță
rile lor in cadrul O.N.U., al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării de neali
niere.

Poporul român, care a urmărit în
deaproape desfășurarea noii solii de 
pace pe pămîntul Asiei, salută cu 
deosebită satisfacție rezultatele vizi
tei în Pakistan, cu convingerea că 
ele vor da un nou și viguros impuls 
relațiilor de conlucrare pe multiple 
planuri dintre cele două țări și po
poare, constituind, în același timp, o 
contribuție de seamă la cauza inde
pendenței și progresului tuturor po
poarelor.

Nicolae PLOPEANU

soli ai poporului român la sosirea 
pe pămîntul Siriei, de la convor
birile și dineul oficial.

în același timp, numeroase per
sonalități siriene dau o înaltă apre
ciere vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Siria, noului dialog 
la nivel înalt româno-sirian. NADER 
NABULSI, adjunct al ministrului 
petrolului, a menționat : „Coopera
rea tot mai fructuoasă siriano-ro- 
mănă, care datează de multă .vre
me, este rodul relațiilor de strinsă 
prietenie dintre cele două țări, 
dintre președinții Hafez Al-Assad 
și Nicolae Ceaușescu. Cu sprijinul 
specialiștilor și al întregului utilaj 
românesc, am putut realiza rafină
ria petrolieră de la Banias, cel 
mai mare obiectiv de acest fel din 
Orientul Mijlociu. Sintem recunos
cători României care ne-a ajutat 
astfel să ne obținem independența 
energetică. România ne-a ajutat, 
de asemenea, în ceea ce privește 
pregătirea de cadre naționale în 
domeniul petrolier. Printre ele mă 
aflu și eu. Mi-am dat doctoratul 
la Institutul de petrol și gaze din 
București și consider România o a 
doua patrie.

Sintem foarte optimiști în ce pri
vește posibilitățile de lărgire a 
cooperării siriano-române nu nu
mai în domeniul petrolier, ci și în 
alte sectoare de importanță vi
tală pentru Siria. Un rol impor
tant în aceasta îl are, sintem si
guri, noua vizită de prietenie Șt 
pace a înalților oaspeți români".

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au continuat lucrările 
sesiunii Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, care examinează proble
me referitoare la dezarmarea nu
cleară, reducerea bugetelor militare, 
relația dintre dezarmare și dezvol
tare, sporirea încrederii între state.

Aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind situația interna
țională actuală, concepția și propu
nerile președintelui României cu 
privire Ia imperativul opririi cursei 
înarmărilor, îndepărtării pericolului 
de război și înfăptuirea dezarmării, 
în prirfiul rind a dezarmării nu
cleare, ca problemă fundamentală 
a epocii noastre, au fost prezentate 
comisiei de către reprezentantul per
manent al țării noastre la O.N.U., 
ambasadorul Teodor Marinescu.

Referindu-se la situația critică 
creată în Europa, vorbitorul a expus 
pe larg punctul de vedere și acțiunea 
consecventă ale președintelui Româ
niei — care și-au găsit o reflectare 
fidelă și în recentul Apel al Marii 
Adunări Naționale — pentru oprirea 
amplasării de noi rachete nucleare 
americane pe continentul european 
și, totodată, a contramăsurilor nu
cleare anunțate de U.R.S.S., pentru 
reluarea, pe această bază, a nego
cierilor în vederea ajungerii la un 
acord corespunzător privind elimi
narea completă a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune din Eu
ropa și, în general, a oricăror arme 
nucleare.

Un loc central a fost acordat pre
zentării consecințelor deosebit de

Expoziții de carte românească 
peste hotare

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
La Biblioteca municipală din ca
pitala Suediei s-a deschis o expo
ziție de carte românească, cuprin- 
zînd la loc de frunte opere din gîn- 
direa social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, Și 
lucrări de specialitate ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Sînt expuse, de asemenea, opere 
literare, istorice, din domeniul eco
nomiei, albume cu reproduceri de 
artă, diapozitive.

Exponatele au fost donate Biblio
tecii municipale din Stockholm.

Ulf Dittmer, directorul bibliote
cii, a exprimat călduroase mulțu
miri pentru donația care permite 
specialiștilor din diverse domenii, 
precum și publicului larg, să cu

LUSAKA

începerea convorbirilor 
intre S.W.A.P.O. si R.S.A.

LUSAKA 11 (Agerpres). — La 
Lusaka au început vineri convorbi
rile între delegațiile Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) și R.S.A., anunță agen
țiile internaționale de presă. Delega
ția S.W.A.P.O. este condusă de pre
ședintele organizației, Sam Nujoma, 
iar cea sud-africanâ de administra
torul general al regimului de la Pre
toria in Namibia, Willie van Nie- 
kerk. La aceste convorbiri, desfă
șurate cu „ușile închise", participă 
și președintele Zambiei, Kenneth 

. Kaunda.
într-o declârație făcută la sosirea 

la Lusaka, Sam Nujoma a afirmat 
că S.W.A.P.O. va cere aplicarea ime
diată a prevederilor rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
cu privire la Namibia.

Evoluția situației 
din Liban

Prima reuniune a guvernului 
de uniune națională

BEIRUT 11 (Agerpres). — Vineri, 
în apropiere de capitala țării, în lo
calitatea Bikfaya, s-a încheiat prima 
reuniune a guvernului de uniune na
țională din Liban, condus de Rashid 
Karame. La sfirșitul celor trei șe
dințe, începute joi, și prezidate de 
șeful statului, Amin Gemayel, pre
mierul Karame a declarat că a fost 
desemnat un grup de cinci miniștri 
pentru elaborarea unui program de 
lucru al guvernului, program ce ur
mează să fie prezentat apoi spre 
aprobare parlamentului de la Beirut. 
Totodată, cabinetul a hotărît să se 
constituie drept Consiliu Superior al 
Apărării în vederea normalizării si
tuației din capitală și din întreaga 
țară, a redeschiderii căilor de acces 
între sectoarele de est și de vest ale 
orașului, precum și a reluării acti
vității aeroportului internațional și a 
portului maritim din Beirut. 

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. 
Konstantin Cernenko, secretar ge
neral al' C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a avut o întrevedere 
cu Alvaro Cunhal, secretar general 
al P. C. Portughez, care întreprinde 
o vizită la Moscova. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., convor
birea a prilejuit un schimb de in
formații privind activitatea celor 
două partide.

PENTRU O NOUA ORDINE IN
TERNAȚIONALA IN DOMENIUL 
INFORMAȚIEI. La Cairo s-au 
încheiat lucrările Conferinței mi
niștrilor informațiilor și comunica
țiilor din țări nealiniate. Partici

nefaste ale uriașelor, cheltuieli mi
litare asupra vieții politice, econo
mice și sociale a popoarelor. Au fost 
reafirmate poziția și propunerile 
avansate de țara noastră privind re
ducerea bugetelor militare și folo
sirea resurselor economisite in sco
purile pașnice ale dezvoltării. în 
special în beneficiul țărilor în. curs 
de dezvoltare.

Delegația română s-a pronunțat în 
favoarea creării unui fond de dez
voltare. realizat prin reducerea chel
tuielilor militare. în special ale ță
rilor cel mai puternic înarmate, ur- 
mînd ca acesta să fie folosit pentru 
realizarea proiectelor economice și 
sociale ale țărilor în curs de dez
voltare.

Examinarea problemelor ordinii 
de zi va continua în grupuri de 
lucru.

Realizarea de progrese în formu
larea principiilor privind reducerea 
bugetelor militare — chestiune ce se 
află pe masa de lucru a comisiei, 
la inițiativa României — va înlesni 
trecerea la negocieri asupra propu
nerilor statelor în acest domeniu, a 
arătat el.

A fost reliefată, de asemenea, po
ziția tării poastre privind măsurile 
de încredere, potrivit concepției și 
propunerilor României, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prezentate la 
Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa.

Grupul pentru reducerea bugetelor 
militare va fi prezidat de reprezen
tantul țării noastre.

noască mai bine dezvoltarea ac
tuală economică și socială a Româ
niei, literatura, istoria, arta și ci
vilizația poporului român.

HELSINKI 11 (Agerpres). — La 
Biblioteca municipală din Kuopio, 
Finlanda, a fost deschisă o expo
ziție cuprinzînd o bogată colecție 
de cărți românești din domeniile 
politic, economic, istoric, cultural, 
artistic, literar.

La loc de frunte se află lucrări 
din vasta operă social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

In expoziție este prezentată, de 
asemenea, lucrarea tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu „Polimerizarea stereo- 
specifică a izoprenului".

ACȚIUNE LUĂRI DE POZIȚIE
Șl PACE

AUSTRIA: Sprijin 
eforturilor pentru crearea 
unui climat internațional 

favorabil destinderii

PENTRU
DANEMARCA: Parlamentul 

se opune finanțării 
operației de instalare 

a noi rachete
COPENHAGA 11 (Agerpres). — 

Parlamentul danez a adoptat hotă- 
rirea de a bloca plata sumei de 5 
milioane dolari destinate finanțării 
unei părți a programului N.A.T.O. 
de amplasare a celor 572 rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în cinci țări europene, anunță a- 
gențiile internaționale de presă. 
Rezoluția propusă în .acest sens de 
Partidul Social-Democrat cere gu
vernului, printre altele, să folo
sească cele 5 milioane dolari nu
mai pentru necesitățile legate 
strict de apărarea națională.

OLANM: „Săpiămîna 
de acțiune" 

împotriva rachetelor
HAGA 11 (Agerpres). — La che

marea organizației „NU - rache
telor Cruise", în Olanda s-au des
fășurat, în cadrul „Săptămînii de 
acțiuni", ample demonstrații pentru 
pace ale oamenilor muncii. După 
cum relevă agenția Reuter, sute 
de mii de oameni au încetat tem
porar lucrul în semn de protest 
împotriva planurilor N.A.T.O. de 
amplasare pe teritoriul olandez a 
48 de rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune de tip 
„Cruise". La această acțiune,
s-a desfășurat în .întreaga țară, 
luat parte peste 400 de mii de 
olandezi.

Guvernul olandez urmează 
hotărqscă luna viitoare asupra am
plasării rachetelor' nucleare pe 
teritoriul țării.

care 
au

sâ

panta au adoptat un document 
care recomandă statelor mem
bre ale mișcării de nealiniere să-și 
intensifice eforturile in direcția 
creării unei noi ordini internațio
nale în domeniul informației. Do
cumentul subliniază, totodată, ne
cesitatea înlăturării dezechilibrelor- 
existente în ceea ce privește schim
burile. de informații intre țările în 
curs de dezvoltare și statele indus
trializate.

CONGRESUL ANUAL AL UNIU- 
Nil CREȘTIN-DEMOCRATE (prin
cipalul partid de -guvernămînt în 
R. F. Germania) și-a încheiat lu
crările la Stuttgart. Discursul de în
chidere a fost rostit de președintele 
acestui partid, cancelarul Helmut

înaltă apreciere activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu dedicate păcii 

și colaborării internaționale
cu prilejul primirii reprezentantului P.C.R. de către președintele 

Uniunii Democratice de Stingă din Grecia (E.D.A.)
ATENA 11 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise tova
rășului Ilias Iliou, președintele 
Uniunii Democratice de Stingă din 
Grecia (E.D.A.), un salut călduros 
și cele mai calde urări de sănătate 
și de succes în activitatea sa și a 
E.D.A. Mulțumind. Ilias Iliou a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut prietenesc, 
sentimentele sale de profund respect 
și înaltă considerație, împreună cu 
cele mai bune urări de succes, de 
noi realizări poporului român în 
construcția socialistă.

Președintele E.D.A. a dat o înaltă 
apreciere activității neobosite a

România se pronunță în favoarea extinderii cooperării 
dintre țările in curs de dezvoltare în domeniul industrial 
Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiunea Consiliului 

O.N.U.D.I. de la Viena
VIENA 11 (Agerpres). — Trimisul 

Agerpres. Florea Țuiu, transmite : 
în ultimele ședințe ale Consiliului 
pentru Dezvoltare Industrială, orga
nism permanent al O.N.U.D.I., din 
care fac parte 45 de state. între care 
și România, au fost examinate pro
blemele privind contribuția O.N.U., 
a organismelor din sistemul său la 
sprijinirea eforturilor economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare in ve
derea creșterii ponderii lor în pro
ducția industrială mondială.

Un accent deosebit a fost pus. în 
cursul dezbaterilor, pe realizarea 
programelor O.N.U. privind îndepli
nirea obiectivelor în cadrul „Dece
niului dezvoltării industriale a Afri
cii" (1980—1990).

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul țării noastre a 
arătat că O.N.U.D.I., forum central 
al cooperării industriale in sistemul 
O.N.U., are misiunea de a realiza 
ample programe și proiecte indus
triale în favoarea țărilor in curs de 
dezvoltare. în acest context au fost 
subliniate semnificația politică și e- 
conomică a adoptării de către Adu
narea Generală a O.N.U. a „Dece
niului dezvoltării industriale a Afri
cii", necesitatea întreprinderii de ac
țiuni concrete pe plan bilateral și 
multilateral pentru îndeplinirea 
obiectivelor acestui deceniu. Vor
bitorul a subliniat utilitatea rea
lizării unor obiective industriale ma

DEZARMARE
BEMIA: Pentru 

o Buropă denudearizată
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

Reprezentanți ai unor formațiuni 
politice de opoziție din Belgia au 
reafirmat, in parlament, cererea 
partidelor lor ca pe pămîntul bel
gian să nu fie instalate rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune. 
In cadrul dezbaterilor din Senat pe 
marginea bugetului militar, pre
ședintele fracțiunii parlamentare a 
Partidului Socialist Flamand, Jos 
Wijminckk, a declarat că socialiștii 
flamanzi resping instalarea noilor 
arme pe teritoriul țării.

Georges Trussart, președintele 
fracțiunii parlamentare a partidului 
ecologist „Ecolo", s-a pronunțat, de 
asemenea, împotriva amplasării 
noilor rachete nucleare în Belgia.

află în curs de desfășurare instalarea de rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune, a avut loc o demonstrație de protest a femeilor, 

în cadrul căreia participantele au cerut oprirea instalării rachetelor

Kohl. Delegații la congres au ana
lizat programul politic intern, pre
cum și politica externă a partidului 
de guvernămînt.

O CONFERINȚA A MINIȘTRI
LOR MUNCII DIN ȚĂRI NE
ALINIATE și-a început lucrările 
la Managua. Reprezentanți din 
peste 50 de State examinează pro- 
bienig privind pregătirea profesio
nală și folosirea forței de muncă 
în diferite sectoare ale economiei, 
precum și aspecte ale cooperării în 

acest domeniu între țările membre 
ale mișcării de nealiniere.

DEMONSTRAȚII ALE ELEVILOR 
AFRICANI LA PRETORIA. în 
cartierul Atterijville din capitala 
Republicii Sud-Africane au avut 
loc demonstrații ale elevilor afri
cani, in semn de protest împotriva 
sistemului de apartheid în sectorul 
educational. Poliția a intervenit cu 
brutalitate pentru imprăștierea ma- 
nifestanților. Aproximativ 20 de 
tineri au fost răniți.

SESIUNE CONSACRATĂ MODULUI DE ÎNFĂPTUIRE A STRATEGIEI 
INTERNAȚIONALE A, DEZVOLTĂRII. Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii 
Comitetului O.N.U. pentru evaluarea modului în care este înfăptuită stra
tegia internațională a dezvoltării pentru actualul deceniu, care se desfă
șoară la New York, președintele în exercițiu al „Grupului celor 77", 
Porfirio Munoz Ledo (Mexic), a arătat că recesiunea economică mon
dială a agravat și mai mult situația țărilor în curs de dezvoltare, în 
unele cazuri amenințînd chiar independența lor economică. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea luării unor măsuri la nivel mondial, deoarece criza 
economică și-a făcut resimțite efectele asupra tuturor țărilor lumii. Nu 
este vorba, a spus Munoz Ledo, de a se face niște simple concesii pentru 
țările în curs de dezvoltare, deoarece „criza este de structură și trebuie 
tratată ca atare".

secretarului general al Partidului 
Comunist Român pentru -asigurarea 
păcii, trecerea la măsuri practice de 
dezarmare, înainte de toate de dezar
mare nucleară, inițiativelor vizind 
instaurarea unor relații de colabo
rare largă intre state, bazate pe în
credere, stimă și respect reciproc al 
independenței și suveranității na
ționale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
E.D.A. a tovarășului Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat la o 
informare reciprocă privind activi
tatea și preocupările celor două 
partide.

jore în sectoare cum sînt construcția 
de mașini, metalurgia, electronica, 
chimia, care, pornind de la expe
riența altor țări, sint de natură să 
impulsioneze creșterea economică 
generală a țărilor respective.

Țara, noastră, fidelă politicii sale 
de cooperare largă cu statele în curs 
de dezvoltare, inclusiv cu cele afri
cane, de întărire a unității de acțiu
ne în cadrul „Grupului celor 77", în
treține raporturi de conlucrare rod
nică pe multiple planuri cu aceste 
țări. Rezultatele pozitive , obținute 
an de an în domeniile cooperării 
industriale. tehnico-științifice. al 
construcțiilor, agriculturii, formării 
de cadre sînt in primul rînd rodul 
înțelegerilor și al acordurilor conve
nite intre România și țările africane, 
la nivelul cel mai înalt. în cadrul 
programelor O.N.U.D.I., România a- 
duce o contribuție importantă, la 
realizarea de proiecte privind for
marea de cadre, industria chimică, 
planificarea industrială, dezvoltarea 
industriei materialelor de construc
ții și altele.

Raportul directorului executiv al 
O.N.U.D.I. menționează contribuția 
României la înfăptuirea programelor 
organizației, cu referire la reuniunile 
din țara noastră ale organizației in 
domeniul pregătirii de cadre și Ia 
participarea experților români la 
realizarea de proiecte în țări afri
cane.

(Agerpres). — Asigu- 
reprezintă cea mai 

sarcină a contempora- 
declarat Anton Benya, 
Uniunii Sindicatelor 

la congresul celui mat 
‘ ‘ , ramură

VIENA 11 
rarea păcii 
importantă 
neității — a 
președintele 
din Austria, 
mare sindicat austriac de.
— al lucrătorilor din industriile me
talurgică, minieră și energetică. De 
aceea, a subliniat el, trebuie sg 
sprijinim toate eforturile de a se 
realiza un climat internațional fa
vorabil destinderii, prin trecerea la 
măsuri concrete, eficiente în 
ția realizării dezarmării.

*

*
I 
I

*

*
I

direc-

*
*

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din Întreprinderi șl lnstitutU. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEU 40 360


