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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu,

va efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară 
Mongolă, la invitația tovarășului 
Jambin Batmunh, secretar general 
al Comitetului Central al . Parti

dului Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al Republicii Popu
lare Mongole, în cea de-a doua ju
mătate a lunii aprilie 1988.

în spiritul bunelor relații statornicite între popoarele român și indonezian, al dorinței comune
de a conferi noi dimensiuni conlucrării multilaterale reciproc avantajoase, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N REPUBLICA INDONEZIA

CEREMONIA 
SOSIRII 

LA JAKARTA
Vineri, 8 aprilie, a Început vizita 

oficială de prietenie a tovarășului 
. Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste România. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Republica Indonezia, la invitația 
președintelui acestei țări. Suharto, 
și a doamnei Tien Suharto.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au fost 
salutați cu deosebită căldură, stimă 
Si prețuire de președintele Suharto 
Si doamna Tien Suharto. în, cadrul 
unei ceremonii care a avut loc la 
Palatul Merdeka.

La aeroportul „Halim Pardanakusu- 
ma“, președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceausescu le-au 
fost adresate urări de bun venit de 
către vicepreședintele republicii, 
Sudharmono. si soția sa. Pe tra
seul străbătut de la aeroport sure 
Palatul Merdeka, distinșii oaspeți 
au fost salutați de locuitorii orașului 
cu cordialitate.

în cadrul solemnității de la 
Palatul Merdeka. președintele 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena • 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Suharto și doamna Tien Suharto, au 
primit înalte onoruri militare.

, Au răsunat imnurile de stat ale 
României și Indoneziei. în timp ce* 
•rau trase, in Stan de salut, 21 sal- 
ve de artilerie.

înalții oaspeți români au fost sa
lutați cu deosebit respect de mem
bri ai guvernului si ai parlamentu
lui, de alte personalități ale vieții 
publice indoneziene.

De asemenea, au prezentat omagiul 
lor șefii misiunilor diplomatice acre-

< dilați la Jakarta.
<

începerea convorbirilor oficiale

i Dineu oficial în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu oferit de președintele 

Suharto și doamna Tien Suharto
La Palatul Negara din Jakarta a 

avut loc, vineri, dineul oficial oferit 
in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de pre
ședintele Republicii Indonezia, Su
harto, și doamna Tien Suharto.

Distinșii oaspeți români au fost 
întîmpinați la sosire de președintele 
Suharto și doamna Tien Suharto, de 
vicepreședintele Sudharmono și

doamna Sudharmono, cu care s-au 
întreținut cordial, în Salonul de 
onoare al palatului, înainte de înce
perea dineului.

La dineu au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, Silviu Curticeanu, loan 
Totu, alte persoane oficiale române.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai guvernului indonezian, alte 
personalități ale vieții politice din 
această țară.

A fost prezent decanul corpu

lui diplomatic acreditat, la Jakarta, 
în timpul dineului, președintele

Nicolae Ceaușescu și președintele 
Suharto au rostit toasturi, care au 
fost urmărite cu profund interes șl 
deosebită satisfacție de cei prezenți, 
fiind subliniate cu aplauze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Indoneziei.

La sfîrșitul dineului oficial, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost

invitați de președintele Suharto și 
doamna Tien Suharto să asiste la 
un spectacol folcloric de gală.

Din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu artiștilor le-au fost 
oferite flori, fiind felicitați cu căldu
ră pentru spectacolul oferit, care s-a 
constituit intr-o grăitoare mărturie 
a frumuseții deosebite a folclorului 
din această țară cu o străveche cul
tură și civilizație.

La Jakarta au avut loc, vineri, 
convorbiri oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Indonezia, Suharto.

Șeful statului indonezian a salu
tat și în acest cadru, cu căldură, 
vizita distinșilor oaspeți români, 
manifestîndu-și deplina satisfacție 
față de noul dialog la nivel înalt 
româno-indonezian. Președintele 
Suharto și-a exprimat convingerea 
că actualele convorbiri vor contri
bui la extinderea și întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

Președintele României a mulțu
mit pentru primirea prietenească, 
plină de cordialitate făcută la so
sirea pe pămîntul Indoneziei și a 
subliniat că întîlnirile și convorbi
rile ce se desfășoară cu acest pri-, 
lej au' menirea de a deschide noi 
perspective colaborării dintre cele

două țări, inclusiv cooperării în 
producție în diferite domenii de 
activitate, conlucrării fructuoase 
dintre statele noastre în sfera vie
ții internaționale.

în continuarea convorbirilor, 
președinții României și Indoneziei 
s-au informat reciproc asupra am
plelor programe de dezvoltare e- 
conomică și socială din cele două 
țări, relevînd existența unor reale 
posibilități de natură să ducă la 
extinderea colaborării, corespun
zător intereselor de progres ale ce
lor două popoare. In acest sens, 
pe linia punerii în valoare a unor 
noi acțiuni de cooperare și cola
borare pprnind de la potențialul 
sporit al economiilor celor două 
țări, a fost evidențiat rolul impor
tant al încheierii unor acorduri de 
lungă durată, menite să confere 
stabilitate și o largă perspectivă 
raporturilor economice româno-in- 
doneziene, dezvoltării lor pe mul
tiple planuri, la un nivel superior.

Cei doi președinți au efectuate 
totodată, un amplu schimb de pă
reri în legătură cu principalele 
aspecte ale vieții politice interna
ționale.

A fost exprimată cu acest prilej 
îngrijorarea popoarelor român și 
indonezian față de situația interna
țională actuală, care se menține 
deosebit de gravă și complexă, 
datorită îndeosebi continuării cursei 
înarmărilor, în special a celor nu
cleare, perpetuării stărilor conflic- 
tuale. din diferite zone ale globu
lui, a folosirii forței și amenințării 
cu forța.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Suharto au relevat 
că, în aceste condiții, este nece
sară mai mult ca oricînd unirea 
eforturilor popoarelor pentru a se 
opri» cursul periculos al evenimen
telor spre confruntare și război, 
pentru realizarea dezarmării, în

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU

Stimate domnule președinte, •
Doamnă Suharto, 
Doamnelor ți domnilor,

Doresc ca, în numele meu și al tovarășei mele, să 
exprim călduroase mulțumiri pentru ospitalitatea și 
manifestările de care ne-am bucurat pe pămîntul țării 
dumneavoastră, expresie a sentimentelor de stimă și 
prietenie ce, și le nutresc reciproc popoarele noastre.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. Ia rîndul 
meu," dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei 
Suharto, întregului popor indonezian prieten un 
salut călduros și cele mai bune urări.

Ne amintim cu plăcere de vizita pe care am făcut-o 
cu aproape 6 ani în urmă în țara dumneavoastră, de 
convorbirile pe care le-am avut împreună și înțelege
rile la care am ajuns, precum și de vizita dumnea
voastră la București, care s-a încheiat, de asemenea, 
cu rezultate bune pentru colaborarea dintre popoarele 
noastre.

Doresc să exprim convingerea că, și de această dată, 
vom ajunge la noi înțelegeri, menite să asigure o bază 
tot mai trainică, stabilă și de lungă durată, colabo
rării noastre atît pe plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională. Perspectivele de dezvoltare ale țărilor 
noastre — ca de altfel viitorul tuturor popoarelor — 
nu pot fi asigurate decît în condiții de pace, înțele
gere șf colaborare internațională. Avînd în vedere 
aceasta, România acordă o deosebită importanță dez
voltării relațiilor cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială. La 'baza relațiilor noastre externe 
așezăm ferm principiile deplinei egalități, respectului 
independenței și suveranității, naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului reciproc, respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și făuri de sine 
stătător destinele, de a-și alege calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale potrivit voinței sale, fără nici un ames
tec din afară.
(Continuare in pag. a III-a)
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TUASTUL PREȘEDINTELUI 
SUHARTO

Stimate domnule președinte,
Doamnă Elena Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,

Soția mea și cu mine am dori, înainte de toate, să 
transmitem, încă o dată, cel mai călduros salut de 
bun venit în Indonezia președintelui Nicolae Ceaușescu 
și doamnei Elena Ceaușescu, precum și distinșilor 
membri ai delegației.

Sint deosebit de ineîntat că dumneavoastră, domnule 
președinte, și doamna Elena Ceaușescu ați acceptat cu 
plăcere invitația mea de a vizita din nou Indonezia. 
Sîntem convinși că cea de-a doua vizită a dumnea
voastră în Indonezia, pe care o electuați în prezent, 
va impulsiona pe mai departe înțelegerea reciprocă, 
va întări relațiile de prietenie și va promova excelenta 
cooperare actuală dintre cele două țări și popoare ale 
noastre.'

Salutîndu-vă pe dumneavoastră aici, în țara noas
tră, poporul indonezian știe că salută un oaspete cu
noscut. România este bine cunoscută poporului indo
nezian îndeosebi după vizita pe care dumneavoastră 
ne-ați făcut-o în 198,2. Poporul indonezian recunoaște 
in dumneavoastră pe conducătorul care a izbutit să 
conducă cu succes poporul român spre mari progrese, 
reușind să situeze România pe o poziție deosebită pe 
arena politică internațională.

La rîndul meu, am sentimentul că îmi este bine 
cunoscută România. Păstrez încă vii în memorie 
ospitalitatea și respectul ce mi s-au acordat în timpul 
vizitei în țara dumneavoastră, in 1985.

Domnule președinte,
Relațiile de prietenie dintre cele două popoare și 

țări ale noastre au înregistrat de-a lungul anilor o 
continuă dezvoltare. Aceasta se datorează faptului că 
asemenea relații prietenești se bazează pe principiile 
fundamentale ale relațiilor dintre state, pe care le 
susținem deopotrivă cu consecvență. Manifestăm res
pect reciproc față de suveranitatea țărilor noastre, nu 
intenționăm să ne amestecăm in afacerile interne ale 
celuilalt și sîntem hotărîți să intensificăm cooperarea 
constructivă. în avantajul reciproc.
(Continuare în pag. a IH-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

/



PAGINA 2 SC1NTEIA - sîmbătă 9 aprilie 1988

INSĂMÎNȚĂRILE- Ancheta-sondaj a „Scinteii"

INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
ÎN SECTORUL AGRICOL ILFOV

Ritmul de lucru la 
în creștere

STOCURILE SUPRANORMATIVE
mai operativ 
economic!
Or, stocurile supranormative nu sint altceva decit 

muncă — vie și materializată — imobilizată, deci fără 
recunoaștere socială. Așadar, stocurile peste cele 
normale sint o povară pentru economie, determină 
încetinirea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, 
reducerea beneficiilor, a eficienței. Este de datoria 
colectivelor de oameni ai muncii ca. in conformitate 
cu principiile autogestiunii și autofinanțării, să acțio
neze cu răspundere și spirit gospodăresc, să ia măsuri 
ferme pehtru lichidarea in cel mai scurt timp a 
stocurilor- supranormative create șt să intervină pre
ventiv pentru a nu se forma altele noi.

In ancheta-sondaj a „Scinteii" de azi ne-am propus 
să urmărim cum se acționează în acest scop în trei 
unități economice.

introduse cît 
în circuitul

La.recenta plenară a' C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se 
acționa cu toată hotărirea pentru buna gospodărire și 
administrare a mijloacelor de producție încredințate 
colectivelor de oameni ai muncii, in calitatea lor de 
proprietari și producători, pentru creșterea rentabili
tății și eficientei economice. O asemenea cerință, asu
pra căreia s-a insistat și la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tre
buie ctr atit mai bine înțeleasă cu cit, așa cum arătă 
secretarul general al partidului, există, pe ansamblul 
economiei, stocuri supranormative de peste 100 de 
miliarde lei și. in general, stocurile, chiar cele nor
mate, sint foarte mari, cu mult peste ceea ce există 
în alte țări.

La C.A.P. Berceni, sectorul agricol Ilfov, erbicidarea terenului se face in 
condiții de înalta calitate

Joi seara. în sectorul agricol Ilfov, 
erau insâmințate 60 la sută din su
prafețele cu culturi de primăvară, 
ceea ce il situează pe primul loc pe 
țară, loc pe care unitățile agricole 
din jurul Capitalei se mențin con
stant de la începutul campaniei. Ca 
urmare, la această dată, au mai ră
mas de însămințat aproape 25 000 
hectare cu porumb, soia și fasole, 
pentru care, după aprecierea tova
rășei Cornelia Vaseliu. director ad
junct al direcției agricole, sint ne
cesare 5—6 zile bune de lucru. Creș
terea continuă a vitezei de semănat 
în ultimele zile de după ploi» (luni
— 2 300 hectare, marți — 2 400,
miercuri — 2 600 și joi — 3 200), ca 
și puternica bază tehnică de care 
dispune sectorul agricol constituie 
argumente certe că sămință va fi 
pusă sub brazdă în perioada optimă 
pentru fiecare cultură.

Ce fac cooperatorii din Berceni ca 
iă-și mențină performanțele pentru 
care au fost distinși de două ori cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare"? S-ar putea răspunde cu 
cuvintele inginerului-șef al unității, 
Mihai Iliescu : „Să ai încăpăținarea 
Bă faci întotdeauna ce ți-ai propus". 
Iar „încăpăținarea" de a realiza 
exemplar propriile hotărlri, din ce 
în ce mai ambițioase. îi pune pe 
cooperatorii de aici în situația de a 
se întrece mereu pe eî înșiși. Care 
sint principalele linii după care se 
călăuzesc ei ?

Prima este consecvența. Să dăm 
un exemplu. Cu regularitate mate
matică, în această unitate se execută 
în fiecare an alinări adinei pe 370 
hectare, revenindu-se o dată la 6 
ani pe aceeași suprafață. Ce legătu
ră are această lucrare cu campania 
de însămînțări ? Aparent, nici una. 
Dar are. Pentru că în timp ce unii 
se pling că terenul e moale și nu pot 
intra cu mașinile, la Berceni se lu
crează din plin, cu toate că și aici 
a plouat la fel de mult. Explicația 
e foarte simplă. Afinarea adincă 
face ca apa să pătrundă în profun
zime in sol. lăsînd zvîntat stratul in 
care se lucrează. De aici viteza de 
lucru sporită, încadrarea cu regula
ritate în perioadele optime.

Cu un alt element — organizarea
— ca o condiție a ritmului intens de 
lucru, dar și a calității lucrărilor — . 
ne întîlnim în această unitate mereu 
și mereu. Au fost constituite de la 
bun început patru echipe speciali
zate pe diferite lucrări care se men
țin în aceeași componență pînă la 
încheierea semănatului. La semănat 
lucrează formația condusă de ingi
nera Aurelia Ghiocel, compusă din 
cei mai buni mecanizatori — Ale
xandru Borcan. Victor Angheluș, 
Ion Asaftei și Vasile Rotaru. La 
pregătirea terenului acționează for
mația condusă de inginerul Nicolae 
Calciu, la erbicidare formația tehni- 
cienei Constanța Calciu, iar la plan
tat butași de sfeclă de zahăr 200 de 
cooperatori, conduși de șeful de fer
mă Eustațiu Nicolau. Cit de impor
tantă este această ultimă lucrare o 
dovedește faptul că această unitate, 
specializată in producerea de sămîn- 
ță, a obținut anul trecut cea mai 
mare producție de sămință de sfeclă 
de zahăr din țară. Șeful secției de 
mecanizare, Nicolae Moraru, îsl îm
parte timpul intre formațiile de însă- 
mînțat și erbicidare, avînd utilaje cu 
grad ridicat de tehnicitate și preci
zie, unde se cere efectuarea de re
glaje complicate și întreținerea per
manentă a mașinilor.

T.A.S. Mogoșoaia este o unitate 
complexă. Din numeroasele și di-’ 
versele sectoare ne oprim asupra 
activității celei mai fierbinți în 
aceste zile — semănatul. Totul 
se desfășoară după programul săp- 
tăminal, acordat zi de zi la cerințele 
impuse de starea timpului. Dacă or
dinea în care se însămînțează hibri
zii de porumb, prioritate avînd cei 
timpurii, este „bătută în cuie", or
dinea parcelelor în care se lucrează 
este stabilită de la o zi la alta, ca 
și adaptarea agregatelor de pregăti
re a terenului în funcție de starea 
acestuia. „Producțiile de porumb 
realizate anul trecut ne obligă să as- 

; pirăm cel puțin să ne menținem la 
același nivel — ne spune tovarășul 
Mihai Popa, directorul unității. De 
aceea, facem tot ce depinde de noi 
ca să ne încadrăm în perioada opti
mă. In ce privește ritmul de semă
nat, nimic nu ne împiedică să-l rea
lizăm. Lucrăm cu 12 semănători și 
executind concomitent fertilizarea 
putem însămința cele 800 hectare in 
6—7 zile bune de lucru.

Drumul spre recolte mari e des
chis tuturor. Cu o condiție : cadrele 
de conducere și specialiștii din unități 
să-și facă datoria. S-a înțeles in sfir- 
Sit acest lucru, ba chiar s-a trecut în 
modul cel mai serios la fapte în cele 
cîteva unități din sector care, cu ani 
în urmă, din cauza slabei organizări 
și a nerespectării tehnologiilor nu-și 
găseau loc decit printre ultimele la 
producția vegetală. Una dintre aces
tea t C.A.P. Buftea. Dacă la Berceni 
se ridica praful în urma semănăto
rilor, la Buftea, dimineața la prima 
oră pămintul strins în palmă putea 
fi modelat ca plastilina. Cu toate 
acestea, s-a lucrat și într-o unitate, 
și in alta. Ce-i drept, la Buftea se
mănatul s-a început mai tirziu, după 
ce „a înflorit" puțin pămintul. Aici, 
problema cea mai dificilă a fost și a 
rămas alegerea solei și a momentu
lui în care se poate lucra. Așa e pă
mintul nostru — se motiva înainte 
— fără să se vadă și ce trebuie fă
cut pentru a-1 face ascultător. Și 
din această atitudine, locul din 
urmă pe care-1 ocupa unitatea cînd 
se făceau aprecieri privind produc
țiile. Anul trecut, pentru prima dată 
acest „pămînt de oale" — cum îl 
numește președintele unității. Costi- 
că Tufan — și-a arătat adevărata 
față grație tocmai contribuției oa
menilor : producțiile obținute s-au 
apropiat de nivelul celor pentru care 
se acordă titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare". Cum au dovedit a- 
gricultorii de aici că nu pămintul 
lutos poartă vina pentru producțiile 
slabe obținute cu ani in urmă am 
văzut pe viu in două puncte de 
lucru : Tamaș și Flăminzeni. Totul 
pornește de la semănat, mai precis 
de la alegerea momentului și locu
lui celor mai potrivite. In fiecare zi,

specialiștii sint in fața dilemei : 
dacă pregătesc terenul pe loc moale 
se fac „curele" și pămintul nu se 
lipește de sămință. Deci, pierdere. 
Dacă aștepți prea mult, se face crus
tă și nu se poate insămînța. Iar 
pierdere. Care este rezolvarea ? 
„Adevărul este pe undeva pe la 
mijloc — ne explică președintele 
unității. Și il poți afla numai cunos
când la perfecție fiecare parcelă și 
călcind pămintul zi de zi. Fapt este 
că la noi perioada bună de lucru e 
foarte scurtă și există riscul, dacă 
nu ești atent, s-o scapi. Azi „prinzi" 
20—30 hectare bune și le insămin- 
țezi, dar ai in vedere și altele pen
tru miine. N-ai semănat atunci cînd 
trebuie, ai pierdut trenul". în timp 
ce ne depărtam de semănători, a în
ceput să bată vîntul din ce in ce 
mai tare. „Este o sabie cu două 
tăișuri — continuă interlocutorul. 
Ne avantajează că putem lucra, dar 
ne și dezavantajează că scoate .apa 
din sol, necesară mai tirziu dezvol
tării plantelor. Pămintul are apă 
multă, dar trebuie cu orice preț s-o 
păstrăm". Aici trebuie să intervină 
din nou măiestria specialistului in a 
alege și adapta agregatele de pregă
tire a terenului, in așa fel incit să 
se ajungă 
permită să

Sectorul 
jur de 70 
consum
Aceasta și explică interesul deosebit 
manifestat in aceste zile de lucrăto
rii din sectorul legumicol pentru în
cheierea în cel mai scurt timp a lu
crărilor de sezon și livrarea legume
lor cit mai de timpuriu pentru con
sumul populației. Concomitent cu în- 
sămințarea culturilor de cimp, care 
se desfășoară pe un front larg, peste 
150 de cooperatori din ferma legu
micolă a C.A.P. Otopeni acționează 
zilnic la pregătirea răsadurilor de 
tomate pentru plantarea in cimp 
Îndată ce timpul va permite și la 
Întreținerea culturilor. Pînă acum, ei 
au plantat in solarii varza timpurie 
și tomatele timpurii intercalate cu 
salată. După cum ne asigură șefa 
fermei, Anastasia Gheorghe. zilnic 
se livrează pe piețele Capitalei im
portante cantități de spanac, salată 
și ceapă verde. La tel se procedează 
și la întreprinderea de sere „30 De
cembrie". la C.A.P. Gruiu. Snagov, 
Jilava. Dudești și in celelalte unități 
specializate in cultura legumelor. De 
la tovarășul Ion Iliescu, directorul 
Trustului horticol al Capitalei, 
aflăm că lucrările la zi tn legumi- 
cultură — plantarea răsadurilor de 
tomate timpurii în solarii, pregătirea 
răsadurilor de tomate de vară pen
tru a fi plantate în cimp — sint in" 
grafic. Peste tot mazărea a răsărit, 
iar celelalte culturi se prezintă bine. 
Zilnic pleacă spre piețele Capitalei 
peste 40 tone spanac, mari cantități 
de salată, gulioare și ceapă verde.

Lucian CIUBOTARU
Foto : Sandu Cristian

la un echilibru care să 
se lucreze repede și bine, 
agricol Ilfov asigură in 

la sută din necesarul de 
de legume al Capitalei.
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Mecanizatori din consiliul agroindustrial Mogoșoaia, sectorul agricol Ilfov, |a însâmînțarea porumbului

Viteza de rotație a mijloacelor circulante s-a îmbunătățit
Acțiunea de reducere a imobilizări

lor financiare și de încadrare în 
stocurile normate de materii prime, 
materiale, producție neterminată și 
produse finite a început la între
prinderea „Hidromecanica"-Brașov. 
așa cum era normal, cu „radiogra
fierea" situației existente. Cel mat 
nesatisfăcător se prezentau lucrurile 
la producția neterminată, stocurile 
create la acest capitol fiind conse
cința directă a unei concepții greșite 
în activitatea de programare și ur
mărire a fabricației. Se încetățenise 
aici obiceiul să se lanseze în fabri
cație un mare număr de comenzi a 
căror finalizare dura luni de zile, 
fără să se urmărească încadrarea in 
ciclul de fabricație stabilit.

Bineînțeles. în primul rind s-a 
hotărit terminarea grabnică a co
menzilor cu ciclul de fabricație de
pășit’. tn continuare, s-a urmărit ca 
loturile lansate în producție să fie 
realizate într-o perioadă de timp cît 
mai scurtă. Pentru a spori eficiența 
acțiunilor de diminuare a stocu
rilor. în a doua parte a anului tre
cut, in uzină a fost creat un co
mandament care, cu participarea șe
filor de secții, a analizat săptăminal 
această problemă. Concomitent, * 
fost întărit controlul preventiv asu
pra aprovizionării cu materii prime, 
materiale și piese de schimb.

Toate aceste măsuri, precum si 
urmărirea operativă, consecventă a

comenzilor pe întregul ciclu de fa
bricație au avut ca efect reducerea 
la aproape jumătate a volumului da 
producție neterminată pînă la finele 
anului. In același timp, stocurile de 
materii prime și materiale au 1’ost 
și ele diminuate substanțial, iar la 
produsele finite stocul a ajuns să 
fie cu aproape 30 Ia sută mai mic.

Pe baza acestor realizări, pentru 
enul 1988 au 1’ost stabilita noi mă
suri cu un caracter și mai mobiliza
tor. Astfel. în sarcina fiecărei secții 
s-a stabilit obligația de a reduce 
stocurile supranormative cu cel pu
țin 200 000 lei în fiecare lună. Rea
lismul acestor sarcini a fost dovedit 
de faptul că în primele trei luni din 
acest an stocurile de materii prime 
și materiale au fost diminuate cu 
încă 7 milioane lei. Un aport deose
bit la această acțiune îl are și mă
sura luată pentru reintroducerea în 
circuitul productiv. în special prin 
recondiționări. a unui mare număr 
de repere de turbosuflante, transmi
sii hidromecanice, convertizoare hi
draulice ș.a. In felul acesta a fost 
posibil să se renunțe la aprovizio
narea cu importante cantități de 
materii prime si materiale, cu 
efecte pozitive si asupra reducerii 
cheltuielilor de producție, și asupra 
diminuării stocurilor de materiale si 
semifabricate.

Acțiunile întreprinse pentru re
ducerea stocurilor supranormative

s-au regăsit în îmbunătățirea efici
enței economice. Astfel, în urma re
ducerii stocurilor supranormative la 
producția neterminată', creditele res
tante s-au diminuat cu peste 40 la 
sută, iar viteza de rotație a mijloa
celor circulante s-a îmbunătățit cu 
aproape 82 de zile.

Potrivit opiniilor exprimate in 
consiliul oamenilor muncii, posibili
tățile interne de diminuare a stocu
rilor, mai ales la materii prime și 
materiale, sint însă departe de a se 
fi epuizai. Drept urmare, în prezent 
în întreprindere se stabilesc noi 
obiective precise, care să pună in 
valoare aceste posibilități. „Cu sigu
ranță, un rol important in reduce
rea imobilizărilor financiare îl va 
avea aplicarea prevederilor din Le
gea privind încheierea și executarea 
contractelor economice, referitoare la 
obligația beneficiarilor de a-și asigu
ra disponibilitățile bănești pentru 
plata mărfurilor achiziționate — 
ne-a spus tovarășul Ionel Radu, 
contabilul-șef al Întreprinderii. în 
prezent. întâmpinăm greutăți în re* 
ducerea mijloacelor circulante din 
cauza incapacității de plată a unor 
beneficiari cărora le-am livrat marfa 
conform obligațiilor contractuale. 
Dacă se va rezolva deci această 
problemă, se va îmbunătăți și situa
ția financiară a întreprinderii".

Nicolae MOCANII 
corespondentul „Scinteii*

Se insâmintează porumbul pe terenurile C.A.P. Gruiu, sectorul agricol

Imobilizările sint lichidate prea încet
Ce se întreprinde la întreprinderea 

mecanică de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare pentru reducerea și 
lichidarea stocurilor supranormative? 
Economistul Liviu Ureche, director 
comercial al intreprinderii. ne rela
tează că. în acest scop, anul trecut 
a fost creat un colectiv de specia
liști, care urmărește îndeaproape 
evoluția stocurilor, făcînd analize pe- . 
riodice și stabilind măsuri și sarcini 
concrete pentru reducerea lor con
tinuă. Ce s-a obținut? Comparativ 
cu situația de la începutul anului 
trecui, la sfîrșitul primului trimestru 
din acest an valoarea stocurilor su
pranormative s-a redus cu 40 Ia sută. 
Iată și citeva măsuri aplicate în 
acest scop : s-au identificat, pe ti- 
podimensiuni, toate materialele care 
formează stocurile supranormative ; 
s-au întocmit liste cu caracteristicile 
complete ale acestor materiale, care 
s-au difuzat la centrală și minister, 
la un număr de 106 întreprinderi 
din tară, precum și la toate bazele

județene de aprovizionare tehnico- 
materială ; s-au întocmit grafice 
pentru lichidarea stocurilor supra
normative și in care sint trecute res
ponsabilitățile pe oameni din cadrul 
serviciului de aprovizionare, grafice 
care se urmăresc periodic.

Acțiuni similare s-au întreprins st 
pentru încadrarea in stocurile nor
mate la celelalte grupe de mijloace 
circulante. Astfel, în aceeași peri
oadă, la producția neterminată sto
cul supranormativ s-a redus cu 20 
Ia șută. Un accent deosebit s-a pus 
pe analiza tuturor comenzilor din 
producția neterminată, și in special 
a comenzilor cu ciclu depășit, stabi- 
Iindu-se măsuri pentru finalizarea 
acestora.

La produsele finite, de asemenea, 
stocurile au. scăzut. Ritmul mai lent 
de lichidare la această grupă de 
materiale este determinat însă de 
lipsa mijloacelor adecvate pentru 
transportul produselor cu gabarit 
depășit, de lipsa de carburanți, pre

cum șt de... neprimirea produselor 
în stațiile de destinație de către 
beneficiar. De exemplu, centrala 
termică din Tirgu Jiu are executate 
la întreprinderea băimăreană pro
duse in valoare de 35 milioane lei 
și care pot fi expediate la orice oră. 
La fel. Combinatul siderurgic din 
Hunedoara are confecționat un fil
tru de vid. SI exemplele ar putea 
continua.

Desigur, s-au făcut unii pași pen
tru reducerea stocurilor supranor
mative. Dar rezultatele sint incă de
parte de cerințe întrucît Un volum im
portant de materiale, producție ne
terminată si produse finite se află 
în stoc peste normativ. De aceea. 
Prin prisma sarcinilor subliniate la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.. 
acțiunile de lichidare a stocurilor 
supranormative trebuie mult intensi
ficate în această întreprindere.

Gheorghe PĂRJA
corespondentul „Scinteii*

Obstacole subiective in valorificarea fondului de marfă
La întreprinderea de produse elec

trotehnice din Bistrița problema 'di
mensionării corespunzătoare a stocu
rilor de materii prime și materiale, 
pe baza unor norme în concordanță 
deplină cu necesarul stabilit prin 
tehnologii, se analizează cel puțin o 
dată pe săptămină. Acest necesar, la 
rindul șău, este pus permanent în 
relație, cu condițiile concrete in care 
se desfășoară procesele de producție, 
cu modernizările aduse acestora. De 
asemenea, necesitățile de aprovizio
nare sint stabilite luindu-se în con
siderare stocurile de materii prime 
și materiale existente in întreprin
dere. Totodată, se are in vedere ca 
în fiecare trimestru baza materială 
să fie asigurată in funcție de grafi
cele de execuție prevăzute, pentru a 
se reduce la minimum timpul de 
așteptare în magazie a materialelor, 
în acest fel. unitatea nu are stocuri 
supranormative la materii și mate
riale.

Dacă la acest capitol, pe ansam
blu. situația se prezintă bine, totuși 
există o serie de subansamble. cum 
este cazul unor componente electrice 
pentru, tablouri de automatizare, pie

se de schimb auto, semifabricate 
pentru instalații de ozon, rulmenți, 
elemente hidropneumatice. cărora 
trebuie să li se găsească grabnic o 
destinație, întrucît nu mai sint ne- 
oesare producției și stagnează de 
multă vreme în magazii. Liste cu 
aoeste subansamble au fost întocmi
te și iriainte la posibilii beneficiari, 
inclusiv la Ministerul Aprovizionării 
și la bazele județene de aprovizio
nare tehnico-materială. Totuși, rit
mul de atragere in circuitul econo
mic a acestor materiale este mult 
prea lent. Și. să se rețină, este 
vorba de valori de milioane de lei 
imobilizate.

In perioada actuală, principala 
problemă a întreprinderii este insă 
cea a producției finite, șl în special 
a celei destinate exportului. în trei 
luni din acest an, la acest capitol 
normativul de *«toc pe total este de
pășit cu 30,1 milioane lei, iar la ex
port de sase ori. între cauzele care 
au determinat o asemenea stare de 
fapt figurează. în mod surprinzător, 
lipsa mijloacelor de transport și a 
acceptului portuar. Dar nu este mai 
puțin adevărat că se impune o mo

bilizare mai mare a membrilor com
partimentelor de desfacere și finan- 
ciar-contabil din întreprindere în 
vederea efectuării unor intervenții 
directe la beneficiari pentru clarifi
carea tuturor problemelor, inclusiv 
cele care vizează accelerarea decon
tărilor.

Problema încadrării în normative 
nu este chiar atit de simplă șl im
plică o serie de alte aspecte ce țin 
de pregătirea fabricației, livrări ne
ritmice. aprovizionare neasortată, 
modificări la unele proiecte de exe
cuție și altele. Tocmai de aceea, co
mitetul de partid, consiliul oameni
lor muncii trebuie să inițieze acțiuni 
complexe, unitare, care să asigure 
eliminarea unor asemenea neajun
suri. Ne referim concret la întocmi
rea cit mai operativă a documenta
țiilor pentru actualizarea contracte
lor șl punerea lor de acord cu pro
gramele de fabricație, astfel ca. în 
mod prompt, să se modifice cores
punzător planul de aprovizionare 
tehnioo-materială.

Gheorghe CRISAN 
corespondentul „Scinteii*

In programul de mecanizare a 
producției din secția de prelucrare a 
tablei de la întreprinderea „Semă
nătoarea" din Capitală fusese pre
văzută și dotarea secției cu o mași
nă complexă de despicat fulii. Răs
punderea montării și deservirii sale 
a fost încredințată unui muncitor 
specialist, comunistul - Ștefan Cră
ciun. Pentru ,a-și însuși caracteristi
cile- tehnice și modul de funcționare 
al mașinii, el a plecat la intreprin- 
derea furnizoare. Aici, muncitorul 
specialist a fost pentru citeva zile 
din nou... ucenic. A studiat, a notat, 
a pus întrebări, a făcut probe. Și 
s-a inters la „Semănătoarea" o dată 
cu mașina pe care a instalat-o și a 
reglat-o cu precizie de ceasornic. In 
prezent o deservește cu virtuozitate. 
Productivitatea muncii este de o sută 
de ori mai mare față de tehnicile 
tradiționale. Pe peretele din apro
pierea mașinii, tinărul muncitor a 
înjghebat o mică expoziție unde poți 
vedea cum arătau fuliile confecțio
nate mai înainte și cum arată cele 
fabricate cu noua mașină. Diferența 
de calitate este evidentă.

Un exemplu de răspundere comu
nistă din multe altele de la această 
întreprindere. Un exemplu de res
ponsabilitate comunistă dintre mul
te, foarte multe altele întîlnite pre
tutindeni, în orice colectiv de mun
că. Și acolo unde aceste răspunderi 
individuale, de la muncitor la direc
tor, de la cooperator la șef de fer
mă și președinte al cooperativei a- 
gricole de producție, se însumează la 
scara unei unități intr-o unică răs
pundere colectivă, aceasta se con
cretizează în performanțe deosebite 
în muncă.

Creșterea răspunderii, afirmarea

puternică a spiritului revoluționar, 
angajarea cu întreaga capacitate in 
înfăptuirea sarcinilor ce-i revin, în
tărirea ordinii și disciplinei repre
zintă de altfel cerințe esențiale aie 
modului de a gindi și acționa al co
munistului, cerințe fără de care nu 
este posibilă îndeplinirea hotărîrilor 
de partid și a legilor țării, a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială, fără de care nu este posi
bilă desfășurarea in bune condiții a 
activității de partid în nici un sec
tor. La plenara C.C. al P.C.R. din 
28—29 martie a.c., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU preciza în 
acest sens că de munca organelor și 
organizațiilor partidului, a fiecărui 
membru de partid in parte depinde 
și felul in care se realizează hotări- 
rile adoptate, se înfăptuiesc planuri
le și programele de ridicare a pa
triei noastre pe noi culmi de civili
zație și progres. Astfel, secretarul 
general al partidului stabilește o 
strinsă corelație intre răspunderea 
colectivă a organizațiilor de partid 
și implicarea tiecărui comunist în 
procesul permanentelor înnoiri prin 
care înaintează și se desăvirșeșta 
societatea noastră.

Și într-o industrie modernă se 
creează spații pentru angajament 
personal, pentru performanțe indi
viduale. precum cele ale comunistu
lui Ștefan Crăciun. Acest spațiu, al 
contribuției individuale, este. însă cu 
totul insuficient pentru asigurarea 
normală a complexelor procese de 
producție. Pe fluxul acestora, toți 
participanții trebuie racordați la a- 
celași nivel de implicare pentru Ca 
rezultatele să fie cele scontate. Este 
vorba. în fond, de raportul obligato
riu dintre răspunderea individuală

și cea colectivă, un raport în care 
primul termen poate exista de sine 
stătător, dar cel de-al doilea nu poa
te fi conceput decit ca suma armo
nizată a tuturor răspunderilor indi
viduale circumscrise in aria unor 
activități urrtane, complexe. Și un 
exemplu concludent in acest sens. 
Întreprinderea de alumină din Tul-

lor personale într-o unică răspunde
re colectivă. în urma unei profunde 
analize întreprinse de comitetul de 
partid din întreprindere au fost de
pistate fisurile din lanțul răspunde
rilor. Toți membrii colectivului da 
muncă, și în primul rind comuniștii, 
au fost chemați să gindească, să a- 
vanseze soluții, să facă propuneri și

V V

RĂSPUNDEREA COLECTIVA
- SINTEZĂ A RĂSPUNDERILOR INDIVIDUALE

cea s-a confruntat o vreme cu nu
meroase dificultăți, avînd ca efect 
neindeplinirea repetată a planului, 
în marea, lor majoritate, muncitorii 
erau harnici. Strădaniile lor, în bună 
parte, se iroseau deoarece unii nu-și 
onorau atribuțiile cu care fuseseră 
Investiți. Deci nu se izbutise a se 
realiza acea integrare a răspunderi-

să se implice tn îndeplinirea lor. Cu 
termene precise. Și nominalizări. Cu 
sprijin și control eficient. Cu stimu
larea criticii constructive. Toate a- 
cestea au completat golurile din flu
xul răspunderilor personale, au de
terminat în final formarea, consoli
darea unei răspunderi colective care 
s-a concretizat treptat în rezultate

superioare In producție, nesperate la 
un moment dat de unii sceptici.

Este răspunderea colectivă o răs
pundere anonimă ? După felul in 
care anul trecut erau întocmite re
feratele și dările de seamă supuse 
dezbaterilor în comitetul de partid 
Îi consiliul oamenilor muncii de la 
ntreprinderea de utilaj tehnologic 

din Buzău, răspunsul ar fi afirma
tiv. Astfel, pe lingă justificări „o- 
biective", precum lipsa de comenzi, 
greutăți in aprovizionarea cu materii 
prime și materiale. în aceste refera
te și dări de seamă se puteau intilni 
și asemenea referiri critice imperso
nale : „nu s-a acționat in mod co
respunzător", „s-a mers pe linia mi
nimei rezistențe", „s-a tolerat indis
ciplina de plan, de producție..." Dar 
cine a acționat in mod necorespun
zător ? Cine a mers pe calea mini
mei rezistențe ? Cine a tolerat indis
ciplina ? Mereu discreție totală. In 
cei mai bun caz se menționa că vi
novate ar fi fost „conducerea între
prinderii" sau „conducerea secției". 
Or, in aceste conduceri se aflau co
muniști cu răspunderi și atribuții 
precise și ar fi trebuit să se spună 
clar și direct cine și în ce fel nu 
și-a onorat cum se cuvine sarcinile 
încredințate. Folosindu-se termeni 
evazivi, fără adresă precisă, critica 
își pierdea considerabil din efectul 
ei. In ultimele luni ale anului tre
cut, in urma rezultatelor economice 
deosebit de slabe. Comitetul jude
țean de partid Buzău a efectuat aici 
un control complex foarte riguros. 
Concluziile formulate au fost tot ati- 
tea argumente împotriva tendinței 
de a considera răspunderea colecti
vă o răspundere anonimă, în spatele 
căreia s-a Încercat să se ascundă

mulțumirea de sine, imobilismul, ru
tina, care caracterizau activitatea 
unor cadre din conducerea politica 
și tehnico-administrativă a între
prinderii. Prin inlocuirea acestora, 
prin adoptarea unor ample măsuri 
de îmbunătățire a climatului de 
muncă, de revigorare a vieții de 
partid, a activității organismelor de 
conducere colectivă și, mai ales, prin 
întărirea răspunderii personale a ca
drelor de conducere care s-a însu
mat răspunderii a mii de muncitori 
harnici, a fost instituită o virtuală 
răspundere colectivă. Drept urmare, 
situația economică a întreprinderii 
s-a redresat rapid. Ba. mai mult, a 
putut fi recuperată și o parte din 
serioasele restanțe ale anului trecut.

Sint acestea doar citeva exemple, 
alături de altele asemănătoare, care 
arată cît de necesar este ca, în lu
mina exigențelor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
recentă a C.C. al P.C.R., organele și 
organizațiile de partid să acționeze 
permanent, stăruitor pentru crește
rea spiritului de răspundere al co
muniștilor în îndeplinirea fermă a 
sarcinilor Încredințate, pentru ca 
membrul de partid, in orice funcție 
s-ar afla, să dea dovadă de înaltă 
principialitate și exigență, să acțio
neze cu toată hotărirea pentru în
făptuirea programelor adoptate, să 
nu se împace niciodată cu lipsurile 
și neajunsurile, să fie intransigent 
cu el însuși și cu tovarășii săi de 
muncă, afirmarea plenară a poziției 
sale militante fiind o condiție a ma
terializării rolului conducător al 
partidului în fiecare colectiv, la fie
care loc de muncă.

Constantin VARVARA
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Domnule președinte,
Situația internațională continuă 

să fie încă destul de gravă și 
complexă, ca urmare a acumulă
rii a numeroase probleme de or
din politic, economic și militar,-a 
manifestării politicii de forță, de 
amestec în treburile interne ale 
altor state, a menținerii șl chiar” 
agravării unor conflicte și pro
bleme litigioase. Este adevărat că 
popoarele de pretutindeni se ma
nifestă cu tot mai multă hotărîre 
împotriva acestei politici, acțio
nează pentru o politică nouă, de
mocratică.

în general, sînt anumite semne 
încurajatoare în dezvoltarea rela
țiilor mondiale. Acordul sovieto-a- 
merican ,cu privire la lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune reprezintă, fără 
îndoială, un eveniment de însem
nătate deosebită, o victorie a po
liticii de colaborare și pace. Dar 
trebuie să spun deschis că acest 
acord nu reprezintă decît primii 
pași, încă destul de mici, pe ca
lea lichidării armelor nucleare. 
Avînd în vedere existența unor 
cantități uriașe de arme nuclea
re care pot să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire este 
necesar să se facă totul, din partea 
tuturor popoarelor, și în primul 
rînd a celor două mari puteri, 
pentru lichidarea totală a arme
lor nucleare.

Este necesar să se renunțe la 
continuarea experiențelor nuclea
re, la programele de militarizare 
a Cosmosului, precum și la pla
nurile de așa-zisă modernizare a 
armelor nucleare cu rază scurtă 
de acțiune și tactice. în același 
timp, este necesar să acționăm cu 
toată hotărîrea în direcția redu
cerii radicale a armelor conven
ționale, a eliminării armelor chi
mice și a altor arme de distru
gere în masă.

în Europa, România acționează 
împreună cu alte state pentru în
cheierea cu rezultate cît mai bune 
a Conferinței general-europene de 
la Viena, pentru adoptarea de 
măsuri practice în vederea dezar
mării, dezvoltarea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale pe continent, pentru o Eu
ropă unită a tuturor popoarelor, 
bazată pe egalitate și respectul' 
orînduirii fiecărei națiuni.

Acordăm o însemnătate deosebi
tă transformării Balcanilor într-o 
zonă a păcii, înțelegerii și colabo
rării, fără arme nucleare și chimi
ce, fără baze militare străine. Con
ferința miniștrilor de externe din 
țările balcanice, care a avut loc în 
luna februarie a acestui an la 
Belgrad, dă o perspectivă nouă 
pentru a se realiza noi pași în 
această direcție.

România se pronunță ferm pen
tru renunțarea la calea militară în 
soluționarea problemelor dintre 
state, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase numai și 
numai pe cale pașnică, prin tra
tative. în acest sens, ne pronun
țăm pentru Soluționarea probleme
lor din Orientul Mijlociu prin tra
tative, pentru o conferință inter
națională sub egida O.N.U., cu 
participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a O.E.P. Este ne
cesar să facem totul pentru a con
tribui la încetarea războiului din
tre Iran și Irak, care provoacă 
ambelor popoare mari pierderi de 
vieți omenești și pagube materiale, 
a cărui extindere constituie un 
mare pericol.

în același spirit, ne pronunțăm 
și pentru soluționarea problemelor 
din Indochina pe calea reconcilie
rii naționale — și apreciez 
activitatea Indoneziei, a țărilor 
A.S.E.A.N. în această direcție.

Ținînd seama de situația grea 
economică mondială, de înrăută
țirea situației țărilor în curs de

dezvoltare, de creșterea datoriilor 
lor externe, considerăm că este 
necesară o acțiune unită a țărilor 
în curs de dezvoltare în vederea 
organizării unei conferințe inter
naționale sub egida O.N.U.', cu 
participarea țărilor dezvoltate și a 
celor în curs de dezvoltare, în ve
derea soluționării globale a pro
blemelor, inclusiv a datoriei ex- 
teriie a țărilor în ctfrs de dezvol
tare, pentru o nouă ordine ecorio- - 
mică internațională. :•

Soluționarea problemelor com
plexe din viața mondială impune 
participarea activă a tuturor state
lor, și în primul rînd a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, creșterea ro
lului O.N.U., al altor organisme 
internaționale în vederea rezolvă
rii problemelor actuale în interesul 
păcii și colaborării, al progresului 
fiecărei națiuni.

Stimate domnule președinte,
încă o dată aș dori să exprim 

încrederea că noua noastră vizită, 
convorbirile și înțelegerile la care 
vom ajunge vor reprezenta un nou 
moment important în dezvoltarea 
relațiilor dintre România și In
donezia, vor deschide noi perspec
tive colaborării pe multiple pla
nuri și întăririi prieteniei dintre 
țările și popoarele noastre, vor re
prezenta o contribuție a ambelor 
țări la cauza păcii și colaborării 
internaționale.

Doresc să toastez :
— pentru o colaborare și prie

tenie tot mai strînse între Româ
nia și Indonezia, între popoarele 
noastre ;

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului indonezian prie
ten ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Suharto ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

Ambele noastre țări își au, de 
asemenea, propria identitate în 
politica lor externă. în promo
varea acestei politici nu ne lăsăm 
influențați de. intimidări, presiuni 
sau provocări și continuăm să ac
ționăm cu hotărîre pentru reali
zarea unei păci autentice, pentru 
progres și dreptate, de care să se 
bucure toate popoarele.

Promovarea-unei-astfel de poli
tici externe se dovedește deosebit 
de necesară pentru a face față 
problemelor dificile ale lumii în 
care trăim. Condițiile lumii con
temporane sînt încă departe de' a 
scuti omenirea de probleme. Con
tinuăm să fim profund preocupați 
de pericolul unor conflicte. Resim
țim presiunile imprevizibile ale si
tuației economice .generale. Cea 
mai mare parte a omenirii, în spe
cial popoarele țărilor în curs de 
dezvoltare, continuă să lupte ‘ 
împotriva sărăciei și stării de îna
poiere.

Sursa principală a existenței 
unei astfel de lumi contradictorii 
o constituie vechea ordine, care nu 
mai este compatibilă cu cerințele 
timpurilor actuale. Din acest mo
tiv, țările noastre trebuie să joace 
un rol activ și responsabil în lupta 
neabătută pentru instaurarea unei 
noi ordini internaționale, mai 
echitabile și pașnice, atît în dome
niul politic, cît și în cel economic.

în contextul creării unei astfel 
de ordini mondiale, cursa înarmă
rilor nu face, după opinia noastră, 
decît să agraveze încordarea inter
națională, să ducă la irosirea re
surselor bugetare care ar putea fi 
folosite efectiv pentru progresul 
țărilor în curs de dezvoltare. Răs
punderea pentru salvgardarea 
securității omenirii determină In
donezia să lanseze apeluri repetate 
marilor puteri, cerîndu-le. să pună 
capăt cursei înarmărilor, care este 
nu numai inutilă, ci poate duce la 
distrugerea omenirii, a civilizației. 
De aceea, recentul Tratat privind 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și mai scurtă de ac
țiune dintre Statele Unite și 
Uniunea Sovietică a dat noi spe
ranțe, care ar putea determina și

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut, într-o ambianță de 
caldă cordialitate, cu președintele 
Suharto și doamna Tien Suharto, 
în cadrul unei întîlniri protocolare.

Președintele Suharto a dat ex
presie, cu acest prilej, satisfacției 
sale și a poporului indonezian de 
a-i avea din nou ca oaspeți dragi 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, adre- 
sîndu-le cele mai calde urări de 
bun venit.

începerea
(Urmare din pag. I)

primul rînd a dezarmării nuclea
re, pentru apărarea libertății, in
dependenței și suveranității tu
turor statelor, pentru afirmarea 
politicii de destindere, de colabo
rare și pace în întreaga lume.

în acest cadru s-a subliniat ne
cesitatea continuării eforturilor 
pentru a se ajunge la noi măsuri 
concrete de dezarmare nucleară și 
în domeniul armamentelor conven- 

alți pași în direcția dezarmării 
totale și cuprinzătoare.

în același timp, considerăm că 
problemele economice mondiale 
trebuie soluționate pe o bază 
globală. în acest scop este necesar 
să se dea dovadă de o serioasă 
voință politică din partea fiecărei 
țări în vederea armonizării inte
reselor generale ale statelor dez
voltate cu ale celor în curs de 
dezvoltare. Numai astfel economia 
mondială ar putea fi salvată.

Continuînd lupta pentru înfăp
tuirea unei ordini mondiale care 
să asigure într-o măsură mai 
mare pacea, progresul și drepta
tea, sîntem în același timp con- 
știănți pe deplin că destinul unei 
națiuni este în cele din urmă 
hotărît chiar de națiunea respec
tivă. Acesta este motivul pentru 
care continuăm să mergem hotărît 
pe calea dezvoltării noastre pro
prii. în prezent ne aflăm în ulti
mul an al celui de-al patrulea 
plan cincinal de dezvoltare. Anul 
viitor vom continua înfăptuirea 
obiectivelor fixate pentru urmă
torul cincinal, care va pune, apoi, 
bazele solide ale angajării națiu
nii noastre în procesul de lansare 
a celui de-al șaselea plan cincinal 
de dezvoltare. în cadrul acestui 
proces vom construi o industrie 
puternică, susținută de o agricul
tură solidă și ne vom bizui pe 
propriile noastre forțe în reali
zarea obiectivelor dezvoltării.

în același timp, pe lîngă nevoia 
de pace, procesul de dezvoltare al 
țării noastre reclamă cooperarea 
cu țările vecine din regiune. Toc
mai în cadrul unei astfel de coo
perări regionale, la sfîrșitul anu
lui trecut a avut loc cea de-a treia 
întîlnire la nivel înalt a Asociației 
Națiunilor din Asia de sud-est 
(A.S.E.A.N.), la Manila, care a 
marcat și a 20-a aniversare a 
creării acestei organizații. Cu acest 
prilej, A.S.E.A.N, și-a afirmat ho
tărîrea de a promova și întări, în 
continuare, cooperarea pe plan 
politic, economic, și cultural, la un 
nivel tot mai înalt. Sîntem con
vinși că astfel putem consolida pe 
mai departe legăturile de strînsă 
prietenie existente, putem extin
de cooperarea menită să ducă la 
un grad tot mai înalt de prospe-

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în ■ numele său și al 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
primirea ospitalieră și plină de 
căldură ce le-a fost rezervată și a 
exprimat convingerea că noua 
vizită pe care o întreprind se va 
înscrie prin rezultatele sale ca un 
moment important în dezvoltarea 
raporturilor româno-indonezi ene.

Desfășurată într-o ambianță de 
caldă cordialitate, întîlnirea, pre
mergătoare convorbirilor oficiale, 
a prilejuit efectuarea unui prim 
schimb de păreri în legătură cu 

convorbirilor oficiale
ționale în Europa și în întreaga 
lume, la transformarea Balcanilor 
și altor regiuni în zone denuclea- 
rizate, la reducerea efectivă a 
cheltuielilor militare și afectarea 
fondurilor eliberate astfel pentru 
progres, pentru dezvoltare.

în cadrul convorbirilor a fost 
subliniată însemnătatea deosebită 
a reglementării pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor stărilor 
de încordare și conflict,, a tuturor 

ritate, întrajutorare regională și 
securitate în Asia de sud-est.

A.S.E.A.N. este hotărîtă să acțio
neze în așa fel încît cooperarea 
între statele membre ale organi
zației să se dezvolte nu numai în 
contextul intereselor regionale. 
Hotărîrea noastră de a transfor
ma Asia de sud-est într-o zonă a 
păcii, libertății și neutralității 
reflectă și voința noastră neabătu
tă de a ne aduce contribuția la 
instaurarea păcii în lume.

în ce privește dezvoltarea In
doneziei, considerăm, de aseme
nea, că de o mare importanță este 
cooperarea în avantajul reciproc 
cu toate țările, indiferent de siste
mele politice și sociale ale aces
tora. în această direcție va trebui 
să identificăm căile și mijloacele 
menite să asigure intensificarea, 
mai mult ca oricînd, a relațiilor 
economice și comerciale dintre ță
rile noastre.

Domnule președinte,
Așa cum am mai spus, sînt con

vins că actuala dumneavoastră 
vizită va duce, fără îndoială, la 
dezvoltarea înțelegerii reciproce, a 
legăturilor de prietenie, va deschi
de posibilități de cooperare și mai 
largi pentru atingerea unor obiec
tive pozitive, atît în cadrul bilate
ral, cît și internațional, așa cum a 
reieșit în urma schimbului de ve
deri pe care l-am avut astăzi 
după-amiază și pe care îl vom con
tinua în zilele următoare.

Sîntem convinși, domnule pre
ședinte, că, sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă, România va 
deveni un stat înaintat în Europa 
și, în același timp, veți asigura 
bunăstarea și fericirea țării, a 
poporului român.,.

în încheiere, permiteți-mi să 
invit distinsele personalități pre
zente să ridice paharul și să mi se 
alăture toastului pe care vi-1 adre
sez :

— pentru prietenia dintre țările 
și popoarele noastre ;

— pentru prosperitatea poporu
lui român ;

— în sănătatea și fericirea dum
neavoastră, domnule președinte al 
Republicii Socialiste România, și a 
doamnei Elena Ceaușescu. (Aplau
ze). 

evoluția raporturilor româno-indo- 
neziene, cu perspectivele de dez
voltare a acestora în viitor.

în cadrul discuției, cei doi șefi 
de stat au subliniat hotărîrea celor 
două țări de a valorifica posibili
tățile existente pentru amplifi
carea colaborării româno-indone- 
ziene, exprimînd convingerea că 
se va ajunge la înțelegeri în acest 
sens în cadrul dialogului la nivel 
înalt, care vor pune o bază trai
nică și de durată intensificării 
raporturilor pe multiple planuri 
între România și Indonezia.

diferendelor dintre state. Schimbul 
de vederi cu privire la situația din 
Orientul Mijlociu a pus în evi
dență necesitatea intensificării ac
țiunilor politico-diplomatice pen
tru soluționarea globală a proble
melor din zonă. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, în 
acest context, importanța organi
zării într-un timp cît mai scurt a 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, singurul reprezentant 
legitim al poporului palesti
nian, și Israelul, în vederea 
realizării unei păci juste și dura
bile în această parte a lumii. S-a 
apreciat, în același timp, că se im
pun încetarea neîntirziată a con
flictului dintre Iran și Irak și tre
cerea la soluționarea pe cale paș
nică, prin negocieri, a tuturor pro
blemelor dintre cele două țări, re
glementarea politică a situației din 
Afganistan și Kampuchia, care să 
asigure independența și suverani
tatea lor, dreptul la dezvoltare li
beră, fără nici un amestec străin.

S-a relevat că reglementarea si
tuațiilor conflictuale în interesul 
popoarelor, în conformitate cu as
pirațiile lor de progres și liberta
te, ar avea o influență deosebit de 
pozitivă, contribuind la realizarea 
unui climat de înțelegere și secu
ritate în lume, la întărirea păcii și 
promovarea colaborării interna
ționale.

Cei doi șefi de stat au reafir
mat. totodată, sprijinul României 
și Indoneziei față de propunerile 
de realizare a unor zone de pace 
în Asia de sud-est, în Indochina 
și în alte regiuni ale lumii.

Abordîndu-se cele mai impor
tante probleme ale situației eco
nomice mondiale, s-a relevat că 
trebuie să se acționeze cu hotărî
re pentru soluționarea globală și 
echitabilă a problemelor subdez
voltării, inclusiv a datoriilor ex
terne extrem de mari ce împovă
rează țările în curs de dezvoltare, 
pentru restructurarea pe baze noi 
a sistemului financiar internațio
nal, pentru eliminarea actualelor 
raporturi inechitabile ce caracte
rizează schimburile internaționale, 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, menite să a- 
sigure progresul mai rapid al tu
turor popoarelor, îndeosebi al ce
lor rămase în urmă.

De comun acord, s-a subliniat 
însemnătatea deosebită a partici
pării tuturor statelor la soluționa
rea marilor probleme ale lumii 
contemporane, faptul că țări la 
mici și mijlocii, țările nealiniate, 
țările în curs de dezvoltare pot să 
joace un rol tot mai activ în de
mocratizarea relațiilor internațio
nale, relevîndu-se contribuția pe 
care trebuie să o aducă O.N.U1. în 
acest sens.

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu satisfacție pozițiile apropiate 
sau identice ale României și In
doneziei în principalele probleme 
internaționale, ceea ce constituie 
o bună bază pentru intensificarea 
conlucrării celor două țări, împreu
nă cu alte state, pe plan interna
țional, pentru creșterea contribu
ției lor la realizarea unei politici 
de pace în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate. de stimă și înțelegere re
ciprocă.

REALIZĂRI DIN ECONOMIE
LUPENI : Hărnicie 

de mineri
Pe zecile de galerii de la Lu- 

peni, cea mai mare mină de căr
bune din tară si una dintre cele 
mai mecanizate unități de profil, 
benzile transportoare si vagoneții 
aleargă într-un neîntrerupt du-te- 
vino să aprovizioneze abatajele si 
să scoată la lumină cărbunele. La 
dispeceratul minei se înregistrează 
în permanentă pulsul din fiecare 
sector de producție. Prezent aici, 
secretarul comitetului de partid, 
Vasile Rusu, ne spune : „De‘ la în
ceputul lunii martie, în activita
tea colectivului nostru s-a produs 
un adevărat reviriment. Și nu în- 
timplător. După o perioadă în 
care s-au înregistrat rămineri în 
urmă, printr-o muncă asiduă nu 
numai că s-au recuperat, dar s-au 
și depășit prevederile de plan la 
pregătirea unor noi fronturi de 
lucru. Acum își spun cuvîntul 
buna organizare a muncii mineri
lor în abataje. Și nu pot să nu 
subliniez faptul că minerii noștri 
muncesc cu dăruire si pasiune, cu 

patos revoluționar. cu dorința 
unanimă de a trimite metalurgiș- 
tilor. de a da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil !

întrecerea ce se desfășoară între 
brigăzile de mineri capătă ne zi 
ce trece noi valențe. Folosind din 
plin timpul de lucru si tehnica din 
dotare, minerii au extras în luna 
martie cantități importante de căr
bune. Există o mare ambiție la 
fiecare formație de lucru pentru 
a ocupa un loc fruntaș. Brigăzi 
renumite pentru vrednicia si com
petența lor profesională, cum sint 
cele conduse de Constantin Popa. 
Matyuș Laszlo. Constantin Ene și 
Aurel Manda. care realizează ade
vărate recorduri, sînt urmate de 
formații de. lucru în fruntea că
rora se află comuniștii Petru Ursu, 
Ipan Iuga si alții.

Acum, cînd în subteran lucrează 
în flux neîntrerupt 9 complexe de 
susținere si tăiere mecanizată a 
cărbunelui, adevărate „uzine sub
terane", numeroase combine de 
abataj si înaintare, iar minerii le 
mînuiesc cu pricepere si hărnicie, 
colectivul minei Lupeni își înde
plinește ritmic si chiar își depă

șește planul, revenind din nou îff 
rîndurile colectivelor fruntașe din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului. 
(Sabin Cerbu).

CLUJ : Constructorii — 
la înălțime

Colectivele de pe șantierele trus
tului Antrepriză generală de con- 
strucții-montaj Cluj au realizat, de 
la începutul anului și pînă acum, 
un important volum de lucrări pes
te plan. Au fost construite si date 
în folosință peste 300 apartamen
te în municipiile Cluj-Napoca. Dej 
și Turda, depășindu-se prevederi
le pe această perioadă. De aseme
nea. a început predarea pentru a- 
menajare a spatiilor comerciale de 
la parterele unor blocuri. în cu- 
rînd vor fi terminate toate con
strucțiile destinate comerțului și 
prestărilor de servicii prevăzute în 
planul pe întregul an. Directorul 
trustului, inginerul Grațian Șerban, 
ne-a relatat că se lucrează în ritm 
susținut pentru devansarea lucră
rilor pe șantierele de construcții 
de locuințe si la celelalte obiecti
ve social-culturale. Sînt în stadii 

avansate de execuție 1 300 de a- 
partamente. care vor fi predate in 
trimestrul al doilea. Conducerile 
antreprizelor de construcții-montaj 
au asigurat toate condițiile pentru 
ca planul pe acest an. care pre
vede construirea și darea în fo
losință a 4100 apartamente în lo
calitățile urbane și centre rurale 
din județ, să fie realizat înainte 
de termen. (Marin Oprea).

BUZĂU : Livrări in avans 
la export

Atenția pentru realizarea unul 
export eficient șl competitiv con
stituie o preocupare statornică 
a întregului colectiv de la între
prinderea de utilaj tehnologic Bu
zău. După cum ne-a informat in
ginerul Alexandru Preda, directo
rul unității, în perioada care a tre
cut din acest an oamenii muncii 
de aici și-au onorat înainte de ter
men contractele încheiate cu parte
nerii externi. Pregătirea temeinică 
a producției, lansarea din timp in 
fabricație a produselor destinate 
exportului, aprovizionarea ritmică 
cu materii prime și materiale, mo

dernizarea fluxurilor tehnologice, 
creșterea productivității muncii — 
sînt, doar cîteva dintre direcțiile de 
acțiune prin care s-a reușit să se 
realizeze toate comenzile și să se 
livreze în avans partenerilor ex
terni circa 2 000 tone utilaje teh
nologice. Rezultatele bune obținu
te de această reprezentativă unita
te a industriei buzoiene constituie 
garanția îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor la export și în perioada 
următoare. (Stelian Chiper).

DĂRMĂNEȘT1 : O nouă 
capacitate de producție
în cadrul lucrărilor de dezvol

tare si modernizare, la Rafinăria 
de petro] Dărmăneștl. județul Ba
cău, a fost conectată la circuitul 
productiv cea de-a treia cameră de 
cocs — instalație de înaltă com
plexitate tehnică. Ea asigură ma
teria primă necesară fabricării coc
sului acicular cu structură orien
tată. Se încheie astfel lucrările 
unui program de investiții care a 
cuprins instalația de cocsare si sor
tare a cocsului modernizarea in
stalației de cracare termică si. res

pectiv. camera de cocs. Noua In
vestiție a fost realizată după un 
proiect întocmit de specialiștii In
stitutului de cercetări, proiectări și 
inginerie tehnologică pentru petrol, 
chimie și rafinării Ploiești, cu uti
laje românești, fabricate la între
prinderea ..Grivița roșie" și în
treprinderea ..Aversa" din Bucu
rești. întreprinderea de utilaj 
chimic Borzești si altele. Prin pu
nerea în funcțiune a noilor in
stalații de la Dărmănești se a- 
sigură creșterea gradului de valo
rificare a materiilor prime cu cir
ca 35 la sută. (Gheorghe Baltă).

TULCEA : Alumină 
peste plan

Prin folosirea la capacitate a in
stalațiilor și utilajelor din dotare, 
prin aplicarea cu consecventă în 
practică a măsurilor cuprinse în 
programul de organizare a produc
ției și de modernizare a proceselor 
tehnologice, colectivul întreprinde
rii de alumină din Tulceța a înre
gistrat. de la începutul anului și 
pînă în prezent, o importantă de
pășire a planului producției fizice. 

Astfel, s-au livrat suplimentar că
tre unitatea producătoare de alu
miniu din Slatina peste 2 800 tone 
de alumină calcinată. în condițiile 
încadrării stricte în normele de 
consum și chiar ale reducerii aces
tora. Astfel, in raportul muncito
resc al aluminiștilor tulceni se în
scrie și economisirea unor impor
tante cantități de bauxită și ener
gie electrică. (Adrian Vasile).

PITEȘTI : Rezultate 
ale modernizării 

tehnologice
în scopul creșterii nivelului teh

nic și calitativ al automobilelor, 
muncitorii întreprinderii de auto
turisme „Dacia" Pitești acționează 
energic pentru finalizarea progra
melor de organizare și moderni
zare a producției. în ultima vreme, 
aici s-a realizat o nouă linie de 
asamblare caroserii, au fost puse în 
funcțiune linii de sudură automată 
multipunct și mai multe mașinl- 
agregat. De asemenea, s-au elabo
rat noi tehnologii de lucru de mare 
randament. (Gheorghe Cîrstea).

r
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CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID
Patria—suprema trăire

cerință legică a construcției socialiste )
a poeziei

O cerință obiectivă, legică a e- 
dificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria noas
tră o constituie creșterea rolu
lui conducător al partidului in or
ganizarea șt 
proces revoluționar 
vergură. Această 
exprimă o 
cialiste, a 
tovarășul 
cuvintarea 
P.C.R. din 
levă

desfășurarea acestui 
de mare an- 

idee esențială, ce 
legitate a construcției so- 
l'Ost reafirmată recent de 
Nicolae Ceaușescu, în 
rostită la Plenara C.C. al 
28—29 martie 1938. Se re- 

incă o dată — adevărul 
fundamental că partidului nostru, 
secretarului său general ie este pro
prie concepția, de esență revoluționa
ră, potrivit căreia în activitatea de 
perfecționare și dezvoltare in conti
nuare a socialismului este necesar 
să se pornească de la învățămintele 
acumulate, de la experiența dobin- 
dită, oare să fie insă ifnbogățite cu 
noi concluzii întemeiate pe uriașele 
cuceriri aie științei și practicii con
strucției socialiste, aie luptei revo
luționare. pe cele mai recente desco
periri din domeniul cunoașterii.

Conducerea de către partid, ca 
fundament a! conducerii științifice a 
societății, dobindește noi trăsături, 
noi valențe in actuala etapă. Partidul 
iși afirmă, acum, rolul conducător in 
condiții specifice, determinate de 
amploarea operei de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Mai mult ca oricind, in noua 
etapă de dezvoltare a țării, deschisă . 
de Congresul al XIII-lea, partidul 
dobindește răspunderi din ce in ce 
mai mari, mai complexe in toate do
meniile vieții economico-sociale, in 
activitatea de producție, în creația 
științifică, in invățămint și cultură, 
in munca politico-educativă. Și, 
totodată, iși Întemeiază. deciziile pe 
analiza multilaterală, profund știin
țifică a realităților țării. Partidul 
Comunist Român se manifestă activ, 
la nivelul intregii noastre societăți, 
ca o forță care asigură promovarea 
noului, înlăturarea din viața soyială 
a tot ceea ce este vechi, perimat și 
nu mai corespunda noilor condiții, 
noilor realități ale societății româ
nești. De la malta tribună a plena
rei. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Partidul nostru repre
zintă conștiința intregii națiuni 1 El 
este centrul vital al poporului, care 
asigură buna desfășurare a' activită
ții in toate sectoarele".

mai multă putere tendința spre o 
mai bună orientare și dirijate a 
diferitelor activități, rolul Partidului 
Comunist Român, de conducător co
lectiv. dobindește valențe noi. su
perioare. Pentru că nu pot 
concepute progresul economico-so- 
cial, dezvoltarea puternică a știin
ței, a tehnicii, a culturii fără orien
tări și jalonări clare, fără o conduce
re unitară. Cerința obiectivă a pro
movării formelor de conducere uni
tară, planificată a societății face im
perios necesară creșterea rolului 
conducător al partidului. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în decembrie 1987, îa Conferința 
Națională, „toate mărețele transfor
mări revoluționare, remarcabilele 
realizări in construcția și dezvoltarea 
socialistă a patriei noastre s-au ob
ținut sub conducerea gloriosului 
nostru partid comunist, care si-a În
deplinit și iși îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de forță politică 
conducătoare a intregii națiuni, pe 
calea nouă a socialismului și comu
nismului".

In anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
Partidul Comunist Român și-a întă
rit continuu rindurile din punct de 
vedere numeric. El cuprinde. în pre
zent — așa cum se menționează în 
unul dintre documentele adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28—29 
martie a.c„ 3 709 735 de membri, 
muncitori (55.07 la sută) ; țărani 
(15.52 la sută) ; intelectuali și func
ționari (20.11 la sută) ; femei (34.68

fi

și perfecționarea 
pentru prefaceri revo- 

în insăsi activitatea oar- 
pentru dezvoltarea de- 

muncitorești-revoluționa- 
inscrib drept contribuții 

____ creșterea rolului conducă
tor al Partidului Comunist Român. 
Una dintr^. aceste măsuri vizează 
conținutul raportului partid-demo- 
crație. Și vizează, totodată, perfec
ționarea democrației de partid, ca 
model al dezvoltării si perfecționă
rii democrației socialiste revoluțio
nare.

Una dintre tezele fundamentaie 
ale concepției revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu este 
aceea potrivit căreia nici nu se poa
te concepe democrația socialistă, re
voluționară fără a asigura creșterea 
puternică a rolului partidului, a 
forței și cutezanței sale revoluțio
nate — ca centru vital al intregii 
națiuni. Această coordonată esen
țială a gindirii secretarului general 
al partidului nostru a fost cu preg
nanță reafirmată in decembrie 1987, 
la Conferința 
reafirmată la 
la Conferința 
lor consiliilor 
cuvintarea la .
Sint. reliefate, in documentele 
gramatice adoptate de. aceste 
rumuri. concluzii de cea 
mare însemnătate cu privire la ac
tivitatea organismelor democratice, 
a sistemului democrației muncito-

reorganizarea 
societății, 
luționare 
tidului. 
mocratiei 
re. se 
reale1 la

tovarășul 
subliniat

CONDUCĂTOR 
INTELEPT 

Șl VIZIONAR 
AL POPORULUI

Acest rol, de centru vital al între
gii noastre societăți, iși are rădăci
nile in istoria trăită a poporuiui 
nostru. Pentru că partidul vine din 
istorie. El s-a identificat cu tonte 
marile lumini pe care, le-a proiectat, 
peste timp, tumultoasa evoluție a 
patriei noastre prin secole și milenii, 
avind drept „plăci turnante" luptele 
aprige pentru unitate și independen
tă națională, pentru progres social.

în istoria noastră națională, parti
dul s-a dovedit a fi conștiința înain
tată a poporului român, trezită la 
timp. într-un moment de cumpănă, 
pentru ca țara să se cunoască pe 
sipe. să-și afle rosturile și forța, să 
poată scruta cu lucidă demnitate vii
torul. încă din 1893. de cind a fost 
făurit primul partid politic al munci
torilor din România. el a devenit 
conștiința revoluționară a poporului. 
După crearea, la 8 Mai 1921, a Par
tidului Comunist Român, acesta și-a 
asumat roiul de port-drapel al ce
lor mai înălțătoare idealuri și aspira
ții ale intregii națiuni, al luptei sale 
neînfricate pentru o societate nouă, 
pentru o viață nouă.

Se vor împlini, in această primă
vară. 67 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Acest 
arc peste timp acoperă o perioadă 
glorioasă — parte integrantă a isto
riei milenare a patriei. O perioadă 
de profunde prefaceri revoluționare, 
de înnoiri și perfecționări neînce
tate. Fără îndoială că partidul nu 
mai este, azi. la fel ca aceLa din 
1921. Nu mai este la fel nici cu acela 
din 1944 sau din 1965. Timp de 67 de 
ani s-au produs tară încetare trans
formări profunde in structura sa. în 
conținutul activității sale, au fost în
noite formele și metodele de muncă. 
Dintre toate aceste transformări, cu 
adevărat revoluționare, cele mai 
adinei, cele mai cuprinzătoare se în
scriu in luminoasa cronică a epocii 
de mari înfăptuiri inaugurate de 
Congresul 
lor se 
profund 
Nicolae 
despre răspunderile 
edificarea noii societăți.

Ridicat din rindurile clasei munci
toare. ale poporului,' Partidul Comu
nist Român și-a afirmat, de-a lungul 
celor 67 de ani de la crearea sa. 
vocația de încercat conducător co
lectiv. El s-a dovedit a fi adevărat 
continuator al tradițiilor celor mai 
înaintate ale națiunii române, ilus- 
trmd prin fapte voința și hotărirea 
de a garanta, in noile condiții istori
ce. ridicarea patriei pe culmi dintre 
cele mai înalte de progres și. civilizație.

Azi. în era noii revoluții tehnico- 
știintifice. intr-un moment istoric m 
care in întreaga lume — nu numai in 
țările socialiste — se afirmă cu tot

infăptuiri
al IX-lea. 

află concepția 
a 
despre partid, 
și rolul lui in

științifică 
Ceaușescu

La baza 
originală, 

tovarășului

*) Consultație in sprijinul celor 
ce studiază in invățămintul politico- 
ideologic. Tema nr. 4 ; „Concepția 
revoluționară, novatoare’ a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind 
direcțiile de acțiune pentru intă- 

conducător 
domeniile 
Perfectio- 

organizato- 
organele si

de 
rirea continuă a rolului 
al partidului in toate 
vieții economico-sociale. 
narea muncii politice si 
rice desfășurate de către 
organizațiile de partid pentru intă" 
rirea spiritului de răspundere al co
muniștilor. a disciplinei de partid".

cinema
• Ejtreta de fildeș : DOINA ('.6 35 38)
— 9: 15. FLOREASCA (33 29 71) - 9; 
1’.; 13
• Program special pentru copil st ti
neret : DOINA - II; 13: 17: 19
• lacob : COSMOS (27 34 95) — 9: 
ll.so: 14: 16.30: 19
• Zimbet de soare : VOLGA (79 71 26)'
— 9; ii: 13: 15: 17: 19
• Extemporal ta dlrigentie : FEREN
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19, VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19

Națională. Și a fost 
începutul acestui ân, 
pe țară a președinți- 
populare și. recent, in 
plenara C.C, al P.C.R. 

pro- 
fo- 

mai

Mi Sa®! i ® L

WiWm

la sută) : tineri și vârstnici intr-o 
structură corespunzătoare, fiind un 
adevărat partid de masă. Dar. mai 
cu seamă, partidul s-a intâriț calita
tiv. o dată cu intensificarea acțiuni
lor de pregătire politică și ideologi
că a tuturor membrilor săi ; o dată 
cu multiplicarea eforturilor de per
fecționare a întregii activități po
litico-educative, ' cu formarea, in 
rindurile sale, a unui număr tot mai 
mare de cadre eu o conștiință înain
tată. revoluționară și patriotică. Azi, 
de la partid emană lumina ce dina
mizează energiile creatoare ale țării. 
De la partid pornesc ideile ce 
însuflețesc muncă poporului, hotă- 
nrea sa fermă de a edifica societatea 
socialistă multilateral dezvoltată pe 
pămintul patriei. Partidul este 
propulsor de noi fapte, ce pun în va
loare resursele de inițiativă, de gm- 
dire novatoare, de creativitate ale 
națiunii române. Este factorul care 
pulsează viață nouă in toate arte/ele 
societății. Este. de fapt, centrul 
vital al intregii noastre națiuni' so
cialiste.

Desigur, partidul nu este o noțiune 
abstractă. Partidul îl formează oa
menii. membrii săi. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „sintem 
astăzi intru totul îndreptățiți să 
afirmăm : partidul este poporul, re
prezentat prin cei mai biini fii ai 
săi". Din această perspectivă, creș
terea calitativă a partidului implică 
in primul tind o calitate superioară 
a fiecăruia dintre membrii săi. în
suși rolul conducător al partidului se 
reflectă m activitatea fiecărei or
ganizații. in felul in care fiecare 
comunist iși indeplinește — in spiri
tul înaltelor răspunderi comuniste, al 
disciplinei de partid — sarcinile si 
îndatoririle încredințate.' Conducerea 
de către partid se înfăptuiește in 
strinsă legătură cu masele, cu în
tregul popor, prin participarea 
nemijlocită a activului de partid, a 
tuturor comuniștilor, in întreprin
deri. in unități agricole, pe șantiere, 
in instituții de știință, invățămint și 
cultură, în organizațiile din sistemul 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, la realizarea măreței opere 
făurire a 
România.

unei societăți noi

CENTRUL VITAL 
AL ÎNTREGII 

NOASTRE 
SOCIETĂȚI

de 
în

înPartidul are încredere deplină 
înțelepciunea maselor. manifestă 
consecventă in consultarea cu po
porul. Acest adevăr se exprimă prin 
prezenta activă in viața politică a 
țării a tuturor generațiilor, a tutu
ror categoriilor sociale ; prin atra
gerea clasei muncitoare, a țărănimiij 
a intelectualității, a întregului po
por la conducerea efectivă a unită
ților economice, științifice, de invă- 
țămint și cultură, a tuturor locali
tăților patriei ; prin afirmarea >ot 
mai puternică a concepției revolu
ționare de democrație, in care drep
turile se conjugă cu ■ îndatoririle. cu 
răspunderea de a munci, de a parti
cipa efectiv la progresul multilate
ral al tării.

România urmează să devină, pină 
In anul 1990. țară mediu dezvoltată 
din punct de vedere economic si so
cial. Acesta este un obiectiv cuteză
tor. dar realist ; el exprimă marile 
posibilități ale economiei naționale, 
exprimă forța societății noastre. 
Ceea ce este. acum, posibilitate tre
buie să devină in cel mai scurt timp 
realitate. In acest scop, se impune 
organizarea întregii activități pe 
baza științei și tehnicii avansate, in 
condițiile trecerii de la dezvoltarea 
extensivă la cea intensivă. Realiză
rile de pină in prezent constituie o 
bază trainică pentru viitoare infăp- 
tuiri. Măsurile adoptate, in decursul 
a peste două decenii, pentru

rești-revoluționare. isi dove
desc pe deplin justețea, pentru că 
asigură participarea largă a între
gului popor la conducerea societă
ții. Socialismul nu poate fi conceput 
fără o largă democrație revoluțio
nară. fără Înfăptuirea lui prin po
por și pentru popor. Iar factorul 
care asigură dezvoltarea si perfec
ționarea democrației socialiste este 
tocmai partidul comunist.'

Participarea activă a poporului la 
conducerea societății, la întreaga 
viata economico-socială a tării nu 
exclude, ci întărește rolul științei 
celei‘mai avansate în procesul con
ducerii pe baza planului național 
unic. întreaga activitate de condu
cere politică a Partidului Comunist 
Român se întemeiază pe cunoașterea 
și aplicarea legităților dezvoltării 
sociale, pe analiza științifică a in
tereselor intrefiului popor, pe rapor
tarea acestor interese la realitățile 
concrete ale societății noastre, ale 
lumii. contemporane.. Datorăm acest 
mod de conducere ’intuiției geniale 
și gindirii profund novatoare, revo
luționare proprii tovacășulpi Ni.polae 
Ceaușescu. Conducătorul partidului 
și al poporului a conferit științei si 
progresului tehnic statutul lor o- 
biectiv de factori hotăntori in ridi
carea țării pe noi culmi de progres 
și civilizație. Este meritul istoric al 
tovarășului Nicolae Ceausescu si 
al tovarășei Elena Ceaușescu de a 
fi sesizat din timp profundele im
plicații sociale generate de revolu
ția științifico-tehnică contemporană 
și. ca atare, de a fi ridicat menirea 
științei conducerii in societate la cel 
mai înalt nivel.

In cuvintarea rostită de la tribuna 
recentei plenare a C.C. al P.C.R.. to
varășul Nicolae Ceaușescu eviden
țiază cerința esențială de a fi abor
date într-un spirit profund științific 
absolut toate problemele dezvoltării 
patriei noastre. A fost 
prilejul acesta, ca 
conducere științifică a 
imperativul 
la cerințele 
construcției 
ce se afirmă 
fost reafirmată 
desprinde continuu concluzii funda
mentale pentru opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea spre comu
nism a României pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei si tehnicii. 
Adresmdu-se. de la tribuna ■ recentei 
plenare. întregului partid, întregului 
popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat direcții clare de gindire si 
acțiune in acest an și in anii ce vin. 
A cerut să se acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru generalizarea 
experienței înaintate, pentru promo
varea noului, a spiritului de iniția
tivă. pentru ca întreaga activitate 
economico-socială din tara noastră 
să se înscrie in parametrii eficientei 
maxime. A' cerut să sporească si 
mai mult forța de inrîurire a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
prin intensificarea activității orga
nizatorice și politico-educative, prin 
activizarea tuturor formelor si mo
dalităților de educare a cadrelor de 
partid, a tuturor comuniștilor in 
spiritul înaltelor răspunderi revolu
ționare.
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Documentele Conferinței Naționale 
au reliefat, o dată cu marile reali
zări din toate domeniile vieții eco
nomice șl sociale, o serie de neajun
suri, de neimpliniri. Acest fapt a 
scoș în evidentă forța partidului 
nostru, capacitatea sa de a analiza 
întreaga activitate in spirit revolu
ționar, de a arăta deschis atit lip
surile. cit si cauzele lor. In Ra-

portul prezentat. de 
Nicolae Ceaușescu a fost 
faptul că dacă toate organele si or
ganizațiile de partid si-ar fi făcut 
in mod exemplar datoria, dacă 
munca politico-educativă ar fi fost 
mai bine organizată, mai eficientă, 
nu ar fi fost înregistrate nici ne
ajunsuri. nici neimpliniri in nici un 
sector de activitate. La Conferința 
Națională, ca si în perioada ce i-a 
urmat, au fost adoptate măsuri pen
tru creșterea răspunderii organi
zațiilor de partid, a cadrelor în buna 
organizare si conducere a intregii 
activități, in înfăptuirea neabătută 
a hotăririlor de partid, a legilor tă
rii. in asigurarea celor mai bune 
condiții pentru îndeplinirea tuturor 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială a tării in acest an si ip 
întregul cincinal.

Cerința este. deci, limpede : în
treaga activitate politico-organizato- 
rică, întreaga muncă de educare, 
de pregătire multilaterală a comu
niștilor să fie la înălțimea noilor 
răspunderi, a noilor probleme pe 
care trebuie să le soluționeze parti
dul. La Conferința Națională, to
varășul Nicolae Ceaușescu preciza : 
„Trebuie să dăm noi răspunsuri in 
ce privește dezvoltarea socialistă a 
patriei, perfecționarea continuă a 
conducerii si planificării, a democra
ției muncitorești-revoluționare, a 
activității de unire a întregului po
por în realizarea marilor transfor
mări revoluționare". La acest impe
rativ iși racordează, azi, organele și 
organizațiile de partid întreaga lor 
activitate. Și in raport cu acest im
perativ este analizată activitatea pe 
care o desfășoară. însăși recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. a adoptat 
documente de însemnătate esențială 
prin care se dau noi răspunsuri 

. problemelor dezvoltării socialiste a 
patriei.

O dată cu evidențierea succeselor 
obținute, a rezultatelor bune, s-a 
arătat că posibilitățile economiei 
naționale sint mai .mari : că indus
tria modernă pe care o are Româ
nia. agricultura sa. forța științei, in- 
vățămintului și culturii 
noastră oferă condiții pentru rezul
tate și mai bune, in plenară s-a 
arătat deschis că unele neajunsuri, 
unele deficiențe înregistrate in acti
vitatea desfășurată in primii doi ani 
ai cincinalului au făcut ca posibili
tățile existente în țară să nu fie pe 
deplin valorificate. Desigur, aceas
ta înseamnă că in unele unităti eco- 
nomico-sociale. in unele colective 
organizațiile de partid nu și-au în
deplinit intocmai rolul, nu au asigu
rat unirea eforturilor tuturor oame
nilor muncii in realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan, a tuturor înda
toririlor si. răspunderilor.

Atit din perspectiva rezultatelor 
bune obținute, cit si a unor neajun
suri manifestate, dar si a cerințelor 
actuale și de viitor, au fost desprin
se importante concluzii pentru per
fecționarea întregii ■ activități in 
anul in curs și in întregul cincinal. 
A fost subliniat cu precădere ade
vărul că România a acumulat im- 

' portante valori materiale : că azi 
țara noastră dispune de o economii 
modernă, de o înzestrare tehnică 
superioară;--A sosit, deci, momentul 
să fie valorificată această puternică 
bază tehnico-materială. să fie 
solidat procesul de făurire a 
economii competitive pe plan mon
dial, corespunzător celor mai înalte 
exigențe. In această privință, fie
care organizație de partid are răs
punderi dintre cele mai mari. A>a 
cum s-a arătat in cadrul lucrărilor 
plenarei, pentru ca aceste obiective 
să fie exemplar îndeplinite se im
pune să se acționeze cu mai multă 
fermitate, in cadrul fiecărui organ 
de partid, al fiecărei organizații, 
pentru generalizarea spiritului nou 
de a aborda problemele, a spiritu
lui revoluționar.

în mod firesc, toate aceste proble
me sint puse, in lumina hotăririlor 
Conferinței Naționale, in corelație 
cu activitatea partidului, cu preocu
pările pentru perfecționarea muncii 
organelor și organizațiilor de 
partid. Pentru că activitatea parti
dului este judecată după felul in 
care se îndeplinesc programele de 
dezvoltare economică si socială a 
tării, de ridicare a nivelului de cu
noștințe științifice și culturale al 
poporului : după modul m care cei 
3 709 735 de membri ai partidului 
acționează. împreună cu toți oa
menii muncii, pentru îndeplinirea 
sarcinilor din acest an si din intre1 
gul cincinal ; după capacitatea de 
mobilizare a tuturor forțelor nați
unii in înfăptuirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

Sint de o deosebită însemnătate a- 
precierile si concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind perfecțio
narea intregii munci a organelor si 
organizațiilor de partid. înnoirea 
continuă a partidului, păstrarea for
ței, vigorii si spiritului revoluționar 
de luptă, aceasta fiind garanția în
deplinirii în bune condiții a rolului 
de conducere de către partid a tu
turor sectoarelor, de unire a efortu
rilor intregii națiuni in înfăptuirea 
istoricelor hotăriri ale celui de-ai 
XIII-lea Congres a.l partidului.

In lumina problemelor si sarcini
lor actualei etape, se relevă cu cla
ritate importanța deosebită a acti
vității organizatorice, ideologice și 
politico-educative a partidului. Prin 
continua intensificare a acestei acti
vități. prin mai buna organizare a 
muncii organelor și organizațiilor 
de partid, in toate domeniile, prin 
perfecționarea conținutului ei cali
tativ și asigurarea unei tot mai mari 
contribuții la ridicarea conștiinței 
socialiste a maselor, prin intărirea 
legăturii strinse cu clasa muncitoa
re. țărănimea, intelectualitatea, cu 
întregul popor, partidul devine tot 
mai puternic, se integrează tot mai 
activ in viata patriei. Se consoli
dează. astfel, rolul său conducător, 
poziția sa de centru vital al intregii 
societăți.

Trăirea poetică a sentimentului 
iubirii de țară a fost, continuă să 
fie dovada supremă a vocației crea
toare. In sentimentul patriotic, poetul 
adună un univers de sensibilitate, 
ideile cele mai îndrăznețe, partici
parea cea mai intensă ; aici anga
jarea civică, fermitatea opțiunilor îl 
situează în interiorul eternului uman, 
ce se revendică de la o vatră și o 
familie unice. Iată de ce, rostind 
despre patrie poeții încetează de, a 
se exprima numai pe ei. devenind, 
printr-un nemărturisit, dar trainic 
legămint, purtătorii idealurilor, as
pirațiilor sau voinței unui intreg po
por. Astfel se constituie parte a 
unui cosmos in care omul iși con
topește ființa cu istoria și pe aceas
ta cu „riul, ramul", marele spațiu 
al patriei. De aici, s-a afirmat ade
sea. rezultă marea responsabilitate 
etică. încărcătura formativă neegala
tă. dar și dificultățile poeziei in a 
„găsi cuvintul ce exprimă adevărul", 
de a fi in pas cu însăși evoluția rea
lităților țării. Lirica noastră actua
lă, in continuarea unei mari tradi
ții, s-a angajat deplin, cu tot ce are 
mai bun, in cultivarea eternului sen
timent al iubirii de țară. Este evi
dent. aici concură toate generații
le de ppeți. dar, mai ales, regăsim 
în acest spațiu cu rezonanțe polifo
nice mai ales pe acei creatori care 
au făcut din acest teritoriu însăși 
esența exprimării lor poetice.

Cu volumul „Vlăsia mea" (Editu
ra „Albatros"), poetul Mihai Beniuc se 
regăsește in ipostaza sa firească, 
cum il știm de șase decenii, perma
nent în agora, , nelipsit din marile 
confruntări ale timpului. Cel ce «ve
nea „flăcău de pe Crișuri". adunind 
in ei revoltă și speranță, nostalgie 
și activism, se regăsește la virsta 
senectuții același artist

din tara

con- , 
unei

îs»

Adrian VASILESCU

• Misterele Bucureștilor : POPULAR 
(33 13 17) — 43: 17: 19
• Secretul lui Paehus : MUNCA 
(?1 50 97) — 13: 17: 19
• Luptătorul cu
Puștiul — 15;
(16 28 79)
• Mari regizori, mari
TRtA (11 86 25) — 9: 11.30:
• Nu e ușor cu bărbații 
(14 74 16) —9: Il: 13: 15: 17 
VITA (17 08 58) — 9: il: 13:
• Incoruptibilul de la etaiul XIX :
DACTA (50 35 94) — 9; 11; 13; 13;
17: 19
• Faraonul t
îs: îs
• Jandarmul

sabia 
17; 19

9; 11: 13, 
VICTORIA

actori ; PA- 
4: ts.so: t9 

LUMINA 
: '.9, GRI- 
15; 17: 19

BUZESTI (50 43 58)

st jandarmerițele :

DRUMUL SĂRII (31 28 13)
17; li)
• Salamandra : LUCEAFĂRUL 
(13 87 67) - 8,43; 10.43; 13; IS. W;
17,30: 19,45

t a t r
• Teatrul National (14 71 71. Sala 
mare) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18 : (sala Atelier) : Auto
graf — 18
• Filarmonica „George Enescu"

(15 68 75. sala Studio) : „Universul 
artei vocale". Galane Tapacian — so
prană, Slihai Almavenus Mateescu — 
bas. La pian : Krimliilcla Cristescu — 
17.30
• Opera Română (13 18 57) : Olande
zul zburător — 18
• Teatrul de operetă 
liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu. 
Trenurile mele — 18 : (sala Grădina 
Icoanei. 11 93 44) : Dialoguri — 13
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 19
• Teatrul 
Pentru ce am murit — 19,30
• Teatrul 
Preșul — 18

(13 63 48) :

Bu tandra u
14 75 46) :

Foarte Mic rit 09 05) :

da comedie <16 «4 80) :

__  ____ militant, 
profund atașat lumii in care a trăit. 
Pentru poet, țara se subsumează că
minului familial, devine univers cas
nic in care se derulează marile ci-, 
ciori cosmice. Aici și numai aici el 
se poate realiza deplin ca om și 
cetățean: „Vetrei laie tu-i știi lo
cul, / Singur din amnar să sca- 
peri / Dacă vrei să-ți ardă tocul / Și 
tot singur să ți-o aperi. II Iar de al
tul vrei să-ți fie / Strajă bună pen
tru ca, / Ține minte, de-o să vie, / 
Vine numai să ți-o ia" („Vatra"). 
In fata acestei perspective. cel 
ce-și simte in vine singele lui Horea 
și lancu. cel ce a inventat pe legen
darul Chivără Roșie exprimă răs
picat aderdnța lui la țara ce-1 leagă 
prin rădăcini adinei și fapte : „Cine 
ne-ar vrea de-aici in alte spații / Să 
mute el intii dc-aici C'arpații / Și

CONSEMNĂRI

DIALOG
RODNIC

Intr-un oraș muncitoresc, puter
nic industrializat, cum este Gala- 
țiul, reprezentațiile teatrale au 
devenit de multe decenii un fapt 
cotidian, teatrul constituind pentru 
oamenii de aici o prezentă fami
liară, un puternic mijloc de edu
care civică, patriotică, artistică. In 
climatul artistic existent, pe scena 
Teatrului, dramatic (unde se joacă 
piese valoroase din dramaturgia 
națională și universală), un recent' 
spectacol de o factură aparte n-a 
putut trece neobservat: scriitori, 
artiști, critici de teatru și-au dat 
intilnire cu spectatorii Galațiului. 
in ideea de a se informa reciproc 
in legătură cu mersul treburilor 
fiecăruia, cu preocupările din do
meniul artei, al teatrului, precum și 
cu opiniile și opțiunile receptori
lor actului educativ. spectatorii, 
tnțilnirea de care vorbim, organi
zată (le revista „Teatru", in co
laborare cu instituția gălățeană de 
spectacol, a cuprins' un sumar bo
gat: fragmente din piesa 
Shakespeare", de Marin 
in lectura autorului, 
tie Ralucăi lanegic și 
sală „Atelierul ‘ de 
porart". recitalurile 
Dan Condurache și 
fănescu, momentul de spec
tacol oferit de tinerii actori 
ieșeni Carmen Tănase și Radu 
Duda, alături de evoluțiile de ținută 
ale citorva actori gălățeni, Mihai 
Mihail, Claudi’u Stănescu, Floriei 
Dinicu, Eugen Popescu-Cosmin. 
Acest program a fost urmat de o 
rodnică dezbatere despre problema
tica și nivelul spectacolului teatral 
actual.

Ascultind întrebările venite din 
sală — despre ținuta repertoriului, 
legătura scenei cu publicul, forma
rea climatului artistic — sau pe cele 
cu adresă mai exactă privind preo
cupările literare curente ale dra
maturgilor ori in legătură cu apro
pierea dintre dans și arta plastică, 
urmărind clarificările oferite spec
tatorilor de către oaspeții prezenți, 
ne gindeam la deschiderile largi pe 
care asemenea intilniri de ținută le 
realizează in conștiința publicului, 
la substanțialele ciștiguri artistice 
și educative pe care teatrul le are 
in urma unor contacte directe din
tre realizatori și public. Care ar fi 
de dorit să fie cit mai frecvente 
și organizate, finind seama de exi
gențele actuale ale educației prin 
artă, de împlinirile și proiectele de 
viitor ale creatorilor și instituțiilor 
artistice. Manifestarea de la Galați 
a fost, in acest sens, un frumos 
exemplu.

cursurile țării noastre toate / Și 
apele și Marea Euxină, dacă poate". 
(„Nu ne mutăm"). în lirica poetului 
revine ca un laitmotiv întrebarea : 
,,Ce-i țara ta", și răspunsurile sună 
invariabil : casa, curtea, satul, cim- 
pia și munții, văile și dealurile, oa
menii ei, cu trecutul lor de. lupte, 
de suferințe și victorii, anotimpurile 
și visele lor. Poetul încercat de ani 
năzuiește la perpetue primăveri : 
„Aștept să dea buzna in țară / Cu 
apele ei Curgătoare, / Iubita de toți 
primăvară / (...) Să-și umfle șuvoaiele 
riul, / Din țarini răsară porumbul, / 
Să-nalje cu spicul său griul, / 
Și boabele fie ca plumbul, / 
Iar ochiul să rida, să știe, / Ce-î 
falnica lui Românie !“.

Dacă isloria se regăsește mereu în, 
vers, cu evenimentele ei zguduitoa
re, cu eroii ce se constituie drept 
cariatide nepieritoare, poezia nu se 
înscrie într-un paseism colorat de 
amintiri, ci se vrea mereu a pre
zentului, racordată la marile idei ale 
timpului și ale țării, in zenitul că
reia luminează „Focarul ei e negreșit 
partidul, / în Juru-i fiii țării stau 
ca zidul / Să-l apere mereu și să 
clădească / Tot ce pe vatra-i chib
zuit să crească. / — Crești, țară, șl 
te-naltă tot mai sus, / Menită ca să 
n-ai in veci apus !“ („Partidul, fo
car al țării"). Diversă în alcătuire, 
cu numeroase elemente noi, aduse 
de virsta creatoare, poezia din acest 
volum exprimă fundamental un ata
șament de esență la destinele țării, 
in care se implică total și pentru 
totdeauna.

O perspectivă apropiată, accentua
tă și de apartenența la spațiul tran
silvan, se regăsește și in recentul 
volum al poetului Vlaicu Bârna, em
blematic intitulat „Cintec despre 
țară" (Editura „Dacia"). Evocarea unor 
momente și a unor personalități ale 
istoriei noastre se află la temelia 
acestor versuri inspirate, in care poe
tul se regăsește „răscolind pulberea 
istoriei" ce se dovedește a fi 
mint și cer și ape / rotund 
de 
te 
sub 
(„Așa 
spre 
nile noastre, șpre Dacia Felix, cu 
plugari și păstori, la oamenii 
Cetatea Eternă ce 
limba și măiestria, urcă spre evul de 
mijloc al lui Menumorut. amintește 
de mioritica transhumantă, pentru a 
se opri îndelung și a dâltui chipul 
unor înaintași de glorie. „Marelui 
Mihai", „Intiiul Domn care a ținut 
sub sceptru / păminturile Dacici stră
bune, / Intiiul Domn, viteazul si-nțe- 
leptul / ce prin strămoși veni să ne 
adune. // ...Intiiul Domn ce-a scris 
Unirii slova / trezind la viată nouă 
un popor : / Muntenia, Transilvania 
și Moldova 7 unite — atunci nrin 
obirșia lor", i se aduc slava și pre
țuirea urmașilor, ale celor ce după 
mai bine de trei veacuri 
temeiul 
stituirea 
măreția imnului și gravitatea bala
dei : „Din turnuri clopote-au sunat 
atunci / pe Mures. Olt și Iza nină-n 
zare / vestind în slăvi cu dangăte 
prelungi mult așteptata mare săr
bătoare. // .’..Om lingă om, bunic 
lingă nepot. / din tirguri și orașe, de 
la sate, / din cele patru zări, de 
peste tot," / soseau la Alba f 
cetate, h ...Sublim reper, prin i 
care trece, / in calendare i 
tern rămine / Marea Unire-a ' 
Române / Tntii Decembrie, 
optsprezece!" („întîi Decembrie, anul 
optsprezece"). Legăturile intre veacuri 
dau imaginea continuității noastre de 
popor neîntrerupt viețuitor pe aceste 
meleaguri, care și-a aflat în aceste 
ultime decenii deplina afirmare și

■ înflorire, spiritul constructiv ce-i 
animă întreaga ființă : „Aud cum 
bate in orice secundă / inima patriei 
mele, / in brazda intoarsă pe cimpia 
fecundă. / in domesticul freamăt al
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pădurii de schele. // O aud cum bat» 
înfocată / in uriașele cuptoare în
cinse de jar, / in piatra seculară 
inușehiată , a cetăților de pe un riu 
de hotar. // O aud in spicele de 
griu, / in clătinatul frunzei din pă
duri și grădini, / in cleștarele șopo- 
titorului riu / scinteind de lumini" 
(„Inima patriei mele").

Cultivarea marilor tradiții eroice 
ale poporului nostru, a valorilor du
rate prin secoli de acesta aparține 
organic liricii noastre contemporane. 
Un poet ca Ion Gheorghe ți-a pro
pus in numeroasele sale volume 
de versuri să coboare către 
protoistorie pentru a rescrie mi
turile primordiale ale oamenilor aces
tor locuri, strădanii vechi, continuate 
și in „Condica in versuri" (Editura 
„Cartea Românească"). Poeziile ample 
de factură epică și-au tocit rivna ști
ințifică pentru a se menține mai mult 
în preajma simbolului și a parabolei. 
Geniul proteguitor al poetului, „cel 
deasupra tinereții mele, / Cerul 
de-acasă mi-l ținu in chip de aco
periș cu stele", dezvoltă precumpă
nitor o viziune populară arhaică, de 
unde nu lipsesc zicale de felul 
„Cine l-a pus pe seamă merinde, / 
I-a zis : nu trage de vorbă, că se-n- 
tinde". Motive predilecte și perso
naje importante revin adesea în poe
zia de largă respirație, ca acele me
morabile „Cămașa lui Pintea" sau 
„De-a muritul", de fapt o glorificare 
a nemuririi, ca și acest „Reqviem" 
adus unor soldați ce s-au jertfit ir» 
luptă : „O, seminți, seminți. se-
minți, / Oseminte, oseminte / Pururi 
patriei părinți". Prin aceasta poezia 
genezelor află la Ion Gheorghe ace
lași spațiu amplu de lumină și pen
umbră în care se mișcă și renasc 
vremuri imemoriale.

Mult mai apropiată in timp, vehi- 
culînd idei și simțăminte ale unui 
epos contemporan care se naște sub 
ochii noștri este poezia lui Niculae 
Stoian din „Tinăr in țara tinereții" 
(Editura Militară). Chiar dacă un ca
pitol al acestui volum, „Istoria cu 
învățătură", îl lega de cărțile evocate 
anterior, simțul acut al prezentului 
le conferă o notă de participare ne
mijlocită : „Fiecare an un nume de 
epopee poartă : / Bumbești-Livczeni, 
Salva-Vișeu, Bicaz, / Înscrise intr-a 
tării nemuritoare hartă / La scara de 
miracole a zilelor de azi. il O flamu
ră de luptă, de aceea, viața toată / 
Rârnine amintirea acestor tineri 
ani. / O flamură pe care nu este nici 
o pată, / Iubită de prieteni, temută 
de dușmani" („Anii tineri"). De alt
fel. motivul perpetuei tinereți se re
găsește în multe din versurile cu
prinse aici și ele nu sint un rezultat 
al unei căutate orientări tematice, ci 
al unui spirit tineresc ce-i este ca
racteristic autorului și poeziei sale. 
Motivația esențială a acestei poezii 
se regăsește în spațiul imnic dedicat 
ctitorilor de tară nouă, aducînd te
ma muncii și a celor ce o împlinesc 
în miezul incandescent al prefaceri
lor înnoitoare. Niculae Stoian rămi- 
ne cel ce-a fost dintotdeauna : un. 
poet angajat, rostind răspicat un crez 
militant, preocupat să facă din vers 
o tribună a ideilor noi in care pa
tria se regăsește mereu palpitind de 
energii și frumuseți.

Exprimată cu. mijloace diverse de 
poeți din generații diferite, lirica 
sentimentului patriotic întreține și 
dezvoltă acea benefică start de În
credere in marile virtuți constructoa
re, in dăruirea eroică a oamenilor 
acestui pămînt, conștienți și mindri 
de vechimea lor neîntreruptă pe a- 
ceste locuri, de aceea optimiști și 
încrezători în prezentul lor. hotăriti 
să-și facă un viitor tot mai bun. Pe 
aceste nobile temeiuri, poeții de care 
am amintit aici, dar și mulți alții și 
poezia lor celebrează patria de azi si 
dintotdeauna, 
țiilor actuale 
lor liric față 
patrie.

genera-transmitted _
și viitorimii mesajul 
de tot ce devine in

! „Vărtfl 
Sorescu, 
evoluți- 

formației 
dans cohtem- 
susținute de 
Eusebiu Ște- 

, momentul de 
oferit de tinerii

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii

• Teatrul ..Nottara" (39 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : O noapte furtunoasă
— 13,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 19 ;
(sala Giuleștl. 18 04 33) : Milionarul 
sSrac — 18
• Teatrul satlric-muzical „-C. 
nașe" (sala Savoy. 15 36 78) : 
goste la prima vedere — 18 : 
Victoria, 50 38 63) : Vom ciuta — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 09) : Ciută, cioclrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
ITIte-l. nu e — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15

Tă-
Dra-
(sala

Emil VASILESCU

Virsta devine un merit
numai cînd ai foarte multe

alte merite
Dezbaterile de

curgeau normal. Mai 
toți vorbitorii se refe
reau, in mod firesc, la 
problemele planului 
pe luna in curs. In a- 
cest context, cind i-a 
venit rindul, s-a ridi
cat și el. Statură po-

. trivită. vinjoasă. păr 
' alb, ochi minioși. S-au 
l mirat toți. Trecuseră 
’ — i-am auzit pe cei 
ț din jur șușotind — ani 
. buni de cind nu mai 
' luase cuvintul in vreo 
i ședință de producție.

In altele vorbise...
veneratăCuriozitatea

creștea pe măsură ce 
omul, negru de supă
rare, părea că nu știe 
cum să înceapă, tn- 
tr-un tirziu a izbucnit: 
„Eu. stimați tovarăși, 
vreau să ridic o altă 
problemă. Lucrez aici 
de peste trei, decenii, 
dar niciodată n-am 
fost umilit ca săptă- 
mina trecută. Ingine
rul X — a rostit nu
mele unul tinăr șef de 
secție — a fost obraz
nic cu mine. A uitat 
că l-am apreciat tot
deauna, că peste tot 
l-am vorbit numai de 
bine. Se vede treaba 
că tinerii de azi nu 
mai știu ce-s respectul 
și recunoștința...".

Chiar așa ? mă în
trebam j>e măsură ce 
vorbitorul se înver
șuna văzind cu ochii 
„împotriva tineretului 
care...". Nu spun că 
nu vor fi fiind și ti
neri a căror educație 
șchioapătă, dar cei 
mai mulți. majorita
tea chiar, nu-șl eco
nomisesc bătăile inimii 
pentru mal virstnicii 
sub privirile și îndru
marea cărora au cres
cut in meserie, in 
viață: ca reporter, am 
fost, martorul multor 
intimplări în care — 

■ hai s-o numesc astfel 
\ — „colaborarea virste- 
ț lor" la locul de muncă

era fără cusur, impe
cabilă, ireproșabilă ; 
intimplări in care in
teligența, experiența, 
tactul, perseverența 
„timplelor cărunte" se 
împleteau precum ra
zele soarelui cu exu
beranța, cutezanța, ta
lentul, vigoarea, fer
voarea, competenta și 
setea de nou ale tine
rilor. N-am cum sd 
uit, chiar dacă aș vrea, 
ochii 
care 
flori, 
cursă, 
locomotivă, 
din aviația noastră ci
vilă ; n-am cum să 
uit festivitățile orga
nizate cu, prilejuri a- 

. semănătoare la Șan
tierul naval Brăila, 
la ARO Cimpulung, la 
„Electrotehnica", „23
August" și „Repu
blica" București, la 
„Tractorul" Brașov.... 
dar unde nu ? Iar a- 
cestea sint locuri de 
unde pot depune măr
turie de martor ocu
lar !

...Vorbitorul < a în
cheiat pe un ton de 
sentință : „Să știți, to- 

'varăși. că lipsa de 
respect și de recunoș
tință ii izolează pe 
oameni. Eu am con
statat asta de cițiva 
ani. Si nu-i bine. "V-o 
spune un om care a 
văzut multe". Ceea ce 
m-a mirat foarte a 
fost faptul că toți vor
bitorii care i-au succe
dat la cuvlnt au igno
rat intervenția. Nu s-a 
găsit nimeni care sd-i 
dea. -dreptate.

„Misterul" l-am pă
truns abia după șe
dință. intr-o discuție 
cu secretarul organi
zației de partid, un 
om tot cu... timplele 
cărunte : „Toți cel pe 
care l-ați văzut in 
sală știu despre ce 
este vorba. Tinărul șef 
de secție nu-i vinovat.

acelor tineri 
ii așteptau cu 
clin ultima lor 
pe mecanicii de 

pe pilofH

î 
î 
î

î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î

Au fost multi care 
l-au auzit -)ignindu-l- 
pe -nedreptățitul- — 
expresia vă aparține 
— care v-a impresio
nat. astăzi. N-a fă
cut altceva decit să-l 
roage să dea o mină 
de ajutor la finaliza
rea • unor instalații 
destinate exportului, al 
căror termen de pre- , 
dare devenise presant. » 
M-am interesat și am I 
aflat. Inginerul a spus: ’ 
«Vă rog ca măcar acum, i 
cu șase luni înainte de ' 
pensie, să ne înțelegeți 
că avem nevoie de 
efortul dv. concret, nu 
de „lecțiile" pe care 
ni le țineți prin șe
dințe». Replica a fost 
aceeași pe care tinărul 
șef de secție o tot 
auzise de la cel in 
cauză in ultimii 4—5 
ani: «Cum iți permiți? 
Eu, la timpul meu. am 
tot muncit. Am merite 
mari. Acum e rindul 
vostru». Cc-i drept, e 
drept : pină în urmă 
cu niște ani, omul se 
bucura de respect, apoi 
a «stins motoarele» și 
a dat-o pe vorbe. Ca . 
și azi, in ședință. Oa- ț 
menii au încercat să-i t 
explice că greșește : ' 
apoi l-au. privit pieziș; 
apoi — după nenumă
rate încercări eșuate — 
l-au lăsat i " 
ce-o vrea el. „
uitat că respectul nuy 
se impune, ci se ciș- , 
tigă. Și incă cu greu. ’ 
dar că se pierde foar- i 
te ușor...".

Ce era să mai spun? ț 
Secretarul organizației, i 
de partid avea drepta- '

î 
î 
î 
î 
î 
î

î 
î

să creadă l 
. Insul a ’

te. Nedumerirea mi se l 
risipise. Mi.-am re- / 
amintit cuvintele in- ț 
țeleptului: „Virsta de- t 
vine un merit, sau * 
chiar un admirabil me- i 
rit. numai, cind ai ? 
foarte multe alte me- ț 
rite".

Mircea BUNEA ț

15;
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intilnire între președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena CeausescuF. ’ 1 7 7

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

și președintele Republicii Islamice Pakistan, Mohammad Zia-ul Haq
DINEU ÎN ONOAREA DISTINȘILOR OASPEȚI

După cum am mai anunțat, cu 
prilejul întîlnii'ii prietenești de la 
Karachi, în onoarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost

oferit de către președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, Mo
hammad Zia-ul Haq, un dineu

în cadrul căruia s-au rostit 
toasturi.

Publicăm toasturile rostite.

Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

KARACHI
în numele meu și al tovarășei rnele, doresc să vă exprim cele mai calde 

mulțumiri pentru primirea prietenească pe care ne-ați rezervat-o cu ocazia 
escalei in Republica Islamică Pakistan.

Sînt încredințat că scurta, dar rodnica noastră întilnire, convorbirile 
purtate cu acest prilej se vor înscrie ca o nouă contribuție Ia amplificarea 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre România si Pakistan, in interesul 
și spre binele popoarelor țărilor noastre, al cauzei generale a păcii și cola
borării in lume.

Folosesc acest prilej pentru ca, o dată cu salutul de rămas bun. să vă 
adresez urările noastre de sănătate și fericire personală, de progres, prospe
ritate și pace pentru poporul pakistanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste Rcnnânia

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte 
Zia-ul Haq,

Dragă prietene,
Domnilor și prieteni,

As dori să exprim cele mai vii 
mulțumiri pentru ospitalitatea și 
urările ce ne-at» fost adresate.

Ne-am gindit să ne oprim din 
nou in Pakistan, la Karachi, într-o 
tară prietenă, pentru a ne întilni 
cu un vechi prieten. Aceasta re
flectă relațiile prietenești dintre 
popoarele și dintre conducătorii 
statelor noastre.

Deși ne-am oprit pentru citeva 
ore, aș dori ca, și cu acest prilej, 
să vă adresez dumneavoastră, incă 
o dată, cele mai bune urări de 
sănătate și de succes în Întreaga 
activitate și să urez poporului 
prieten pakistanez prosperitate, 
bunăstare și pace.

Desigur, relațiile dintre țările 
noastre sînt foarte bune. Se poate 
face însă mult mai mult în ce pri
vește dezvoltarea relațiilor econo
mice, tehnico-științifice și în alte 
domenii. Sînt bucuros că delega
țiile noastre au reușit, intr-un timp 
atit de scurt, să cadă de acord in 
vederea înfăptuirii în viață a în
țelegerilor la care am ajuns între 
noi.

Noi — ca și dumneavoastră de 
altfel — am dori ca relațiile noas
tre economice să se ridice la nive
lul relațiilor de prietenie și co
laborare existente intre țările noas
tre, între conducătorii statelor noas
tre. Și există această posibilitate! 
Dezvoltarea României și a Pakista
nului, programele pe care le au de 
realizat țările noastre oferă toate 
condițiile pentru intensificarea

relațiilor economice, pentru a le 
dezvolta mult mai mult decît pînă 
acum.

Sînt bucuros că in cursul aces
tei intilniri am convenit să reali
zați, în următoarele luni, o vizită 
în România. Am convingerea că 
această vizită ne va da prilejul să 
discutăm pe larg căile de dezvol
tare și mai puternică a colaborării 
multilaterale româno-pakistaneze 
— și va avea o mare însemnătate 
în relațiile noastre viitoare.

Am discutat și unele din pro
blemele complexe ale vieții in
ternaționale și am ajuns la con
cluzia comună că trebuie să facem 
totul pentru pace, pentru dezar
mare, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, pentru so
luționarea tuturor problemelor nu
mai prin tratative.

Iată de ce aș dori să exprim 
satisfacția noastră pentru această 
intilnire scurtă, pentru concluziile 
comune la care am ajuns asupra 
colaborării noastre în toate do
meniile. însăși aceasta constituie 
expresia strinsei colaborări exis
tente între noi, a faptului că ță
rile și popoarele noastre sint ani
mate de dorința de a colabora 
strins, de a contribui la realizarea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

Vă aștept cu multă plăcere in 
România !

Doresc să toastez :
— pentru prietenia tot mai 

strînsă intre poporul român și po
porul pakistanez ;

— pentru pace și colaborare 
internațională ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte :

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
ZIA-UL HAQ

Dragul meu prieten, 
președinte Nicolae Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu, 
Domnule guvernator, domni

lor miniștri, dragi prieteni,
Onorați oaspeți,

Constituie pentru noi o onoare 
și o plăcere deosebită de a avea, 
astăzi, in mijlocul nostru, — chiar 
dacă pentru puțin timp — pe 
dragul nostru prieten, președintele 
Nicolae Ceaușescu ai României.

Domnule președinte, vă mulțu
mim că v-ați gindit la noi. însuși 
faptul că ați întrerupt călătoria, 
— chiar și numai pentru citeva 
ore, — pentru a vă opri pe pămin- 
tul Pakistanului, vorbește intr-un 
mod atit de ilustrativ de dragos
tea și aprecierea dumneavoastră 
față de Pakistan și poporul său.

Domnule președinte. Pakistanul 
și România întrețin relații foarte 
bune. Poate că nu am reușit să 
realizăm un volum ai comerțului 
atit cit am fi dorit, dar vă asigur, 
domnule președinte, că noi dăm o 
inaltă apreciere contribuției dum
neavoastră la dezvoltarea econo
mică a Pakistanului. Contribuția 
României este apreciată peste tot, 
și noi sintem fericiți de relațiile 
dintre țările noastre.

La nivelul conducătorilor celor 
două state există o clară și sinceră 
ințelegere a raporturilor dintre 
cele două țări. Nu există diferende 
politice intre țările noastre. Noi 
dorim să ne ajutăm reciproc. Pro
babil că dumneavoastră puteți să 
faceți mai mult bine pentru 
Pakistan decît Pakistanul poate să 
facă pentru România, dar această 
conlucrare trebuie să fie reciprocă, 
deci bazată pe avantajul reciproc

al ambelor țări. în acest context, 
doresc, domnule președinte, să 
relev din nou admirația și apre
cierea pe care noi le dăm in mod 
sincer contribuției dumneavoastră 
Ia dezvoltarea economică a Pakis
tanului.

Este un motiv de reală satisfac
ție că, intr-un timp destul de 
scurt, miniștrii noștri au reușit, 
astăzi, să ajungă la înțelegeri sub
stanțiale. în baza indicațiilor pri
mite de la guvernele celor două țări, 
am convingerea că, in următoarele 
luni, vom trece la realizarea aces
tor proiecte, ceea ce va răspunde 
in aceeași măsură intereselor 
Pakistanului și României.

Așa cum am declarat, este pen
tru mine o mare onoare și o plă
cere deosebită de a accepta amabila 
dumneavoastră invitație de a vizi
ta România. în următoarele luni 
eu voi da curs acestei invitații și 
voi vizita România. Va fi pentru 
mine o mare plăcere să reînnoiesc 
legăturile mele vechi cu România.

Vă dorim o călătorie plăcută, 
succes in vizitele dumneavoastră 
și să reveniți sănătoși în patria 
dumneavoastră !

Permiteți-mi, stimați oaspeți, 
să_ vă invit să ridicați paharul, 
alături de mine, pentru sănătate 
și viață îndelungată a dis
tinsului nostru oaspete, președin
tele Nicolae Ceaușescu, și pentru 
doamna Elena Ceaușescu ;

— pentru fericirea și prosperi
tatea popoarelor pakistanez și 
român ;

— pentru fericirea tuturor celor 
prezenți în această seară aici spre 
a onora prezența președintelui 
Ceaușescu, a doamnei Ceaușescu 
la acest modest dineu ;

— în sănătatea dumneavoastră! 
(Aplauze).

Dialog’ rodnic, o nouă și importantă contribuție 
la extinderea colaborării prietenești româno-pakistaneze

întâlnirea prietenească pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut-o 
la Karachi — la începutul noului 
itinerar de pace. înțelegere si co
laborare — cu președintele Repu
blicii Islamice Pakistan. Moham
mad Zia-ul Haq, se înscrie, fără 
Îndoială, ca un moment de deose
bită însemnătate in evoluția rapor
turilor dintre România și Pakistan, 
dintre popoarele oelor două țări.

Deși de scurtă durată, această 
nouă intilnire la nivel înalt, desfă
șurată intr-o atmosferă de priete
nie. stimă și înțelegere reciprocă, 
s-a evidențiat prin caracterul ei 
rodnic, dînd expresie dorinței co
mune de a se acționa pentru ex
tinderea în continuare a colaboră
rii multilaterala româno-pakista
neze.

Convorbirile purtate la Karachi 
au prilejuit o trecere în revistă a 
modului in care au evoluat rapor
turile dintre România și Pakistan, 
la a căror amplă dezvoltare un rol 
determinant l-au avut intilnirile și 
convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat. Constituie, desigur, un motiv 
de comună satisfacție evoluția pe 
care o cunoaște colaborarea pa 
multiple planuri dintre cele două 
țări, ceea ce își găsește reflectare 
în realizarea prin cooperare a unor 
importante obiective economice, 
în extinderea schimburilor comer
ciale. In același timp, este convin
gerea ambelor părți că potenția
lul de care dispun economia Româ
niei și cea a Pakistanului, pro
gramele lor de dezvoltare oferă 
posibilități pentru amplificarea con
lucrării reciproc avantajoase. în 
lumina acestei realități, a fost ex
primată dorința comună de a se 
acționa în continuare pe linia 
adîncirii si diversificării colaboră
rii economice, tehnico-științifice, 
culturale si în alte domenii. înțe
legerile substanțiale la care s-a 
ajuns cu acesl prilej oferă condiții

pentru intensificarea și dezvoltarea 
și mai amplă a colaborării priete
nești româno-pakistaneze.

în acest sens. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Relațiile dintre țările noastre sint 
foarte bune. Se poate face insă 
mult mai mult in ce privește dez
voltarea relațiilor economice, teh
nico-științifice si în alte domenii. 
Sint bucuros că delegațiile noastre 
au reușit, intr-un timp atit de scurt, 
să cadă de acord în vederea înfăp
tuirii in viată a ințelegerilor Ia caro 
am ajuns intre noi“. La rîndul său, 
președintele MOHAMMAD ZIA-UL 
HAQ, evidențiind evoluția pozitivă 
a raporturilor româno-pakistaneze, 
declara : „Pakistanul și România 
întrețin relații foarte bune. Poale 
că nu am reușit să realizăm un 
volum al comerțului atit cit am fi 
dorit, dar vă asigur, domnule pre
ședinte, că noi dăm o înaltă apre
ciere contribuției dumneavoastră 
la dezvoltarea economică a Pakis
tanului".

întilnirea la nivel înalt româno- 
pakistaneză de la Karachi a pri
lejuit. totodată, un schimb de opinii 
asupra, situației politice și econo
mice complexe din viața interna
țională, evidențiindu-se poziții șl 
puncte de vedere identice sau 
foarte apropiate in legătură cu pro
blemele grave cu care se confruntă 
omenirea.

Angajate în ample eforturi de 
dezvoltare. România și Pakistanul 
sint. in mod firesc, profund inte
resate în realizarea dezarmării. în 
primul rind a dezarmării nucleare. 
Este convingerea celor două țări, 
reafirmată în cursul convorbirilor, 
că problema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea hotărită la 
măsuri concrete de dezarmare, cu 
precădere nucleară, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la viață, la pace, la exis
tentă liberă. independentă șl

demnă. în acest sens, salutind 
acordul dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiu
ne. care constituie insă doar un 
prim pas spre înlăturarea uriașelor 
stocuri nucleare existente in lume, 
cei doi președinți au subliniat că 
se impune realizarea de noi înțe
legeri in vederea reducerii cu 50 
la sută a armelor nucleare strate
gice. eliminării totale a armelor 
nucleare și a celorlalte arme de 
distrugere in masă, opririi milita
rizării Cosmosului. în același timp. 
România și Pakistanul se pronunță 
pentru desființarea bazelor militare 
și retragerea trupelor străine, pen
tru renunțarea la demonstrații de 
forță și manevre militare la grani
țele altor țări.

în cadrul convorbirilor a fost 
exprimată preocuparea față de per
sistența și extinderea focarelor de 
încordare și conflict existente în 
diferite regiuni ale globului, condu
cătorii celor două țări pronunțîn- 
du-se cu hotărire pentru soluțio
narea numai prin mijloace, pașnice, 
prin tratative, a problemelor liti
gioase. pentru organizarea unei 
conferințe internaționale de pace 
asupra Orientului Mijlociu, sub 
egida O.N.U.. pentru încetarea ime
diată a ostilităților dintre Iran și 
Irak și rezolvarea diferendelor din
tre ele în conformitate cu rezoluția 
Consiliului de Securitate. în ace
lași timp, conducătorii celor două 
state s-au pronunțat pentru rezol
varea politică a situației din Afga
nistan și Kampuchia, pentru reali
zarea unei largi reconcilieri intre 
toate forțele din aceste două țări, 
asigurarea independenței și suve
ranității lor naționale, a caracte
rului lor de țări neutre și nealinia
te. ceea ce presupune ca o necesi
tate retragerea tuturor trupelor 
străine și încetarea oricărui ames
tec in treburile lor interne.

Examinarea evoluțiilor din viata 
economică mondială, marcată Je

înrăutățirea situației economice in 
general, și in mod deosebit a țări
lor in curs de dezvoltare, a impus 
concluzia necesității unor eforturi 
sporite pentru lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi qrdini 
economice internaționale, pentru 
soluționarea echitabilă a problemei 
datoriilor externe deosebit de mari 
ale țărilor in curs de dezvoltare, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres ale tuturor popoarelor. Un 
rol important) ar avea în acest scop 
organizarea. în cadrul O.N.U., a 
unei conferințe internaționale, la 
care să participe, cu drepturi egale, 
atit țările in curs de dezvoltare, 
cit și țările dezvoltate.

întreaga evoluție a vieții inter
naționale evidențiază — așa cum 
s-a subliniat în cursul convorbirilor 
de la Karachi — că soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane impune participarea 
activă a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, potențial economic sau 
orinduire socială, îndeosebi a țări
lor mici și mijlocii, care sint vital 
interesate într-o politică de pace, 
înțelegere și colaborare.

Ca o expresie a continuității dia
logului la cel mai înalt nivel, s-a 
convenit ca în următoarele luni să 
aibă loc o vizită în România a șe
fului statului pakistanez.

Prin desfășurarea sa rodnică., prin 
înțelegerile la care s-a ajuns se 
poate aprecia cu deplin temei că 
noua Intilnire de la Karachi dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și pre
ședintele Mohammad Zia-ul Haq a 
jalonat noi perspective relațiilor 
româno-pakistaneze. inscriindu-se 
ca un moment de referință in pro
cesul de extindere a conlucrării 
prietenești multilaterale, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei pă
cii. înțelegerii și cooperării, inter
naționale.

Nicolae PLOPEANU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ gueiras (Cuba), Karpov (U.R.S.S.) —
2,5 puncte etc.

Domnului RAMASWAMY VENKATARAMAN
Președintele Republicii India

NEW DELHI
îmi este deosebit de plăcut ea, survolind teritoriul tării dumneavoastră, 

să vă adresez un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres, prosperitate și pace pentru popoarele Indiei 
prietene.

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

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale SULTAN ISKANDAR
Suveranul Malayeziei

KUALA LUMPUR

Am deosebita plăcere ca, survolind teritoriul țării dumneavoastră, să vă 
adresez un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fe
ricire personală, de pace, progres și bunăstare pentru poporul malayezian.

îmi exprim, și pe această cale, convingerea că relațiile dintre România 
și Malayezia se vor dezvolta continuu, in interesul și spre binele țărilor 
și popoarelor noastre, al oauzei înțelegerii si păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

FOTBAL • Meciurile din etapa 
a 22-a a campionatului diviziei A 
la fotbal se vor disputa astăzi, după 
următorul program : Sportul stu
dențesc — Rapid (stadionul Sportul 
studențesc) ; Victoria București — 
C.S.M. Suceava (stadionul Victoria 
din Complexul sportiv Dinamo) ; 
F.C. Olt — Otelul Galați ; Petrolul 
Ploiești — Corvinul Hunedoara ; S.C. 
Bacău — Politehnica Timișoara ; Fla
căra Moreni — Universitatea Cluj- 
Napoca ; F.C. Argeș Pitești — Di
namo ; A.S.A. Tg. Mureș — Univer
sitatea Craiova. Partida F.C.M. Bra
șov — Steaua (0—2) s-a disputat 
în zip a de 30 martie. Jocurile vor 
începe la ora 17. • In sferturi
le de finală ale „Cupei Polo
niei" la fotbal (meciuri retur) s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
L.K.S. Lodz — Gornik Walbrzych 
2—2 ; Gornik Zabrze — Slask Wroc
law 6—0 ; Legi a Varșovia — Pogon 
Sedlițe 3—1 ; Lech Poznan — Pogon 
Szczecin 1—0. Pentru semifinalele

competiției s-au calificat formațiile 
Gornik Zabrze. Legia Varșovia, Lech 
Poznan și Gornik Walbrzych • Me
ciurile tur din cadrul semifinalelor 
„Cupei Italiei" la fotbal s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Inter- 
nazionaie Milano — Sampdoria 0—0 ; 
A.C. Torino — Juventus Torino 2—0.

ȘAH. Turneul de șah pentru „Cupa 
mondială" ce se desfășoară la Bru
xelles a continuat cu runda a 5-a 
in care Beliavski l-a învins pe fos
tul campion mondial Karpov. Tim- 
man a ciștigat la Sax, Nogueiras la 
Winants. iar partidele Tal — Salov, 
Portisch — Andersson, Sokolov — 
Seirawan. Liubojevici — Korcinoi, 
Speelman — Nikolici s-au încheiat 
remiză. în clasament conduce mare
le m’aestru englez Jonathan Speei- 
man. cu 3,5 puncte, urmat de Be
liavski (U.R.S.S.). Liubojevici (Iugo
slavia). Korcinoi (Elveția). Salov 
(U.R.S.S.), cu cite 3 puncte. Tal 
(U.R.S.S.), Andersson (Suedia), No

VOLEI. Echipa masculină de volei 
(tineret) a RP. Chineze și-a început 
turneul în Japonia, jucind la Tokio 
că selecționata similară niponă.

Voleibaliștii chinezi au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—9. 15—9, 
15—5).

TENIS. Rezultate înregistrate In 
optimile de finală ale turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Hilton Head (Carolina de Sud) : Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) — San
dra Cecchini (Italia) 6—1. 6—1 ; Ga
briela Sabatini (Argentina) — Wil-

trud Probst (R.F. Germania) 6—1, 
6—1 ; Lori McNeil (S.U.A.) — An
drea Holikova (Cehoslovacia) 2—6 
6—1. 6—4 ; Sylvia Hanika (R.F. Ger
mania) — Sabrina Goles (Iugoslavia) 
6—2. 6—3 ; Zina Garrison (S.U.A.) — 
Betina Fulco (Argentina) 6—2. 6—1.

BASCHET. „Cupa campionilor eu
ropeni" ]a baschet masculin a fost 
cucerită la actuala ediție de echi
pa Tracer Milano. în finala dispu
tată in orașul belgian Gând, baschet- 
baliștii italieni au învins cu scorul 
de 90—64 (52—41) formația Maocabi 
Tei Aviv. în partida pentru locu
rile 3—4. echipa Partizan Belgrad a 
întrecut cu 105—93 (48—39) formația 
ARIS Salonic.

t V
13,CM Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (partial 

color)

14.45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.29 Teleeneiclopedia (color)
19,50 Varietăți... ca-n filme (color)
20.45 Film artistic. Lumină de gaz
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 76-a aniver

sări a zilei de naștere a tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central a.1 Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București. Zo Iăng Guk, a organi
zat, vineri după-amiază, la sediul 
ambasadei, o gală de film, urmată 
'de un cocteil.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Asociației de prietenie 
româno-coreene, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor organizații de masă și obștești, 
generali și ofițeri, ziariști.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare indone
ziene conduse de R. Spekardi, vice
președinte al Camerei Reprezentan
ților. insărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Indonezia la 
București, Ridwan Yanya. a oferit, 
vineri, un dineu.

Au participat Nicolae GioSan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
deputați. membri ai conducerii unor 
ministere si ai altor instituții cen
trale.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 aprilie, ora 20 — 12 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea, va fi schim
bătoare. iar cerul variabil, cu înno- 
rări mai accentuate in partea a doua a 
intervalului, îndeosebi în centrul $1 nor
dul teritoriului. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, izolat, la Început 
în regiunile estice, apoi treptat în cele 
vestice, de nord și centrale. în rest se 
voț semnala doar ploi izolate de scurtă 
durată. în zona montană, precipitațiile 
pot fi și sub formă de laooviță si nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu Intensificări in regiunile su
dice cu viteze pină la 45 km pe oră. 
Temperatura aerului va marca variații 
însemnate in acest interval : valorile 
minime nocturne se vor încadra intre 
2 și 16 grade, izolat mai coborîte în 
prima noapte în nord, unde vor fl con
diții de brumă, iar cele maxime diur
ne între 8 și 18 grade, local mai ridi
cate. Izolat, se va semnala ceață. în 
București : Vremea va fl schimbătoa
re. Cerul va fi variabil, mal mult noros 
la mijlocul intervalului, cînd, tempo
rar, vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vîntul va sufla în general moderat, cu 
intensificări pînă la 35 km pe oră în 
a doua parte a intervalului. Tempe
raturile minirpe vor oscila între 3 și 7 
grade, iar cele maxime între 14 și 13 
grade.

VIAȚA ECONOM ICO-SOCIA LĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
BIHOR : Noutăți 
in stațiunea Felix

Peisajul renumitei stațiuni bal
neare Felix s-a imbogățit cu o 
nouă casă de odihnă și tratament a 
sindicatelor, precum și cu un fru
mos complex cultural. S-a realizat, 
totodată, o amplă acțiune de mai 
bună sistematizare a perimetrului 
stațiunii, incepind do la amenaja
rea unei parcări de mare capaci
tate pentru autovehicule oină la 
optimizarea circulației în stațiune 
și realizarea unor dotări în stațiile 
de transport in comun. în curs de 
execuție sînt lucrările de termo- 
ficare. care urmează să înlocuiască 
treptat centralele termice proprii. 
Alte amănunte la zi ne oferă to
varășul Dumitru Tirla, directorul 
Oficiului județeap de turism Bihor:

— Primul trimestru al acestui an 
a coincis cu darea in folosință, la 
capacitate, a bazei de tratament de 
la hotelul „Mureșul", una dintre 
cele mai mari de la Băile Felix. 
Pînă la sfirșitul acestui trimestru, 
se va da în folosință o modernă 
clinică de balneofizioterapie și re
cuperare medicală, cu 150 paturi, 
obiectiv aflat acum în stadiu de 
finisaj și dotare. Sint argumente 
care, credem, recomandă, o dată 
mai mult. Băile Felix drept o sta
țiune pentru toate anotimpurile. 
(Ioan Laza).

TIMIȘOARA : Se extinde 
rețeaua transportului 

în comun
La Timișoara, tramvaiul — mai 

întîi cu cai, apoi cel electric — 
constituie o prezență cotidiană in 
viața orașului, de peste 100 de ani. 
Dar in ultimele două decenii, la 
Timișoara s-a dezvoltat puternic și 
transportul în comun. Cea mai 
recentă realizare o constituie darea 
în exploatare a liniei tramvaiului 
3, care face legătura dintre noua 
platformă a industriei alimentare 
din partea de sud-vest a orașului 
cu un nou cartier de locuințe și, 
mai departe, cu Gara Timișoara- 
Nord. De la inginerul loan Bucșan, 
directorul întreprinderii județene 
de transport local Timiș, aflăm că 
se mai află in curs de execuție 
încă o linie de tramvai, in lungime 
de 10 km. Datorită măsurilor deo
sebite luate de conducerea între
prinderii și a bunei conlucrări cu 
unitatea de construcții care execu
tă lucrarea, s-au creat condiții ca

noua cale de transport în comun 
să fie dată in folosință cu circa 
6 luni mai devreme, dacă nu chiar 
și mai repede. „în felul acesta — 
ne spune interlocutorul — rețeaua 
liniilor de tramvai (circa 90 km de 
cale) va asigura pentru o îndelun
gată perioadă de timp legătura per
manentă intre principalele cartiere 
cu toate platformele industriale ale 
orașului, precum și cu gările Ti- 
ntișoara-Nord și Timișoara-Est. 
Sigur, acolo pe unde nu circulă 
tramvaie — și e vorba doar de 
citeva zone de locuințe — transpor
tul in comun se efectuează cu tro
leibuzele, recent fiind dale în 
circulație incă două trasee în lungi
me de 17 km, precum și cu autobu
zele. în acest fel, rețeaua trans
portului in comun, al cărei parc de 
tramvaie, troleibuze și autobuze 
șe innoiește permanent, își aduce 
contribuția sa specifică la buna 
desfășurare a vieții economico-so- 
ciale a municipiului Timișoara, 
numărul călătorilor transportați 
zilnic ajungind în prezent la peste 
o jumătate de milion". (Cezar 
Ioana).

FETEȘTI : Acțiuni 
edilitar-gospodărești

în această perioadă, în orașul de 
pe malul Borcei — Fetești — se 
desfășoară „decada acțiunilor edi
litar-gospodărești". la care parti
cipă zilnic numeroși cetățeni, ți
neri și vîrstnici, dornici să-și facă 
localitatea in care trăiesc și mun
cesc mai frumoasă, mai atrăgă
toare. Așa cum ne-a informat pri
marul orașului, tovarășul Gheorghe 
Ichim. pină la 10 aprilie vor fi 
plantați 140 000 de arbori și arbuști, 
precum și 10 000 de pomi fructi
feri. Cele mai mari plantații se 
fac în zona de agrement și pe pa
sajele. peluzele și împrejurimile 
podurilor de la Bor cea și Dunăre, 
împreună cu ocolul silvic s-au rea
lizat peluze de spații verzi înca
drate de arbori și arbuști pe terasa 
„Vlașca", in parcul „Stadion" și în 
locurile de joacă ale copiilor. (Mihai Vișoiu).

MUREȘ : Locuințe 
moderne pentru specialiștii 

satelor
în cei 20 de ani care au trecut 

de la reorganizarea administrativ- 
teritorială a țării, satele mureșene 
au cunoscut, asemenea tuturor a-

Magazinul „Someș" din Satu More 
Foto : Sandu Cristian

șezărilor rurale ale țării, profunde 
prefaceri înnoitoare. în aceste 
zile, in localitățile Iernut. Săr- 
mășu. Miercurea Nirajului, Un
gheni. Crist ești. Deda, Band, Ri- 
ciu și altele s-au dat în folosință 
noi blocuri de locuințe, ceea ce 
face ca aspectul acestor localități, 
cit și condițiile de viață ale locui
torilor să fie tot mai apropiate de 
cele de la oraș. Cu blocurile înăl
țate în ultima perioadă — în care 
locuiesc, cu precădere, ingineri, 
profesori, medici și alți specialiști 
— numărul apartamentelor con
fortabile construite și date în fo
losință in satele județului in ulti
mele două decenii au ajuns la 
3 500. în aceeași perioadă, spațiile 
comerciale au crescut la aproape 
150 000 metri pătrați, iar suprafața 
unităților prestatoare de servicii 
către populație a sporit de peste 
7 ori. (Gheorghe Giurgiu).

VASLUI : Servicii prompte
Venind tot mai mult în întimpi- 

narea solicitărilor cetățenilor, Uniu
nea județeană a cooperativelor 
meșteșugărești Vaslui a inițiat si 
extins, in mai multe unităti. o nouă 
și modernă formă de servire a 
populației. După cum ne spunea 
Lenuța Tarhon, președinta uniunii, 
este vorba de transpunerea in fap
tă a inițiativei „servicii pe loc", 
adică prompt, operativ, in prezenta 
solicitantului. Noua formă de ser
vire se aplică in cooperativele meș
teșugărești din municipiile Vaslui, 
Birlad și orașul Huși, la întreți
nerea autoturismelor, reparații îm
brăcăminte si încălțăminte, stilouri 
și ochelari, încărcări brichete, ma- 
rochinărie, ceasornicărie, lucrări 
gospodărești și Altele, urmind să 
șe extindă și la alte servicii. (Petru 
Necuîa).

DOROHOI : Noi locuințe 
pentru oamenii muncii

Prin înălțarea primelor, două 
blocuri ale unui nou ansamblu de 
locuințe, țonstructorii din orașul 
Dorohoi au inaugurat lucrările in 
cartierul „Zona centrală". De la 
inginerul Nelu Ciornei, vicepre
ședinte al consiliului popular oră
șenesc, aflăm că in acest perime
tru se vor amenaja o piață civi
că. cu spatii comerciale si obiec
tive social-culturale. blocuri cu un 
grad ridicat de confort si cu un 
finisaj deosebit, destinate oameni
lor muncii din lopalitate. Esteti
ca clădirilor va spori prin pla
carea fațadelor cu cărămidă în re
lief și utilizarea ceramicii glazura
te, produse recent introduse in fa
bricație in acest scop de unități
le industriale ale orașului. întreg 
ansamblul va fi mobilat cu lucrări 
de artă realizate in cadrul tradi
ționalei tabere naționale de crea
ție. in arta sticlei și .(porțelanului, 
găzduite in fiecare an de orașul 
Dorohoi. (Eugen Hrușcă),

BRAȘOV : Apartamente 
peste prevederi

Constructorii brașoveni au dat 
în folosință un număr de 362 de 
apartamente peste prevederile de 
plan pe primul trimestru. Ele 
s-au construit in special în cartie
rul Valea Cetății care va totaliza 
in faza finală 6 000 apartamente, in 
ansamblul Temelia, ridicat in pe
rimetrul fostei întreprinderi da ci
ment și var cu aceiași nume, cure 
și-a încetat activitatea pentru pro
tejarea mediului ambiant din 
această zonă a Brașovului. (Nico
lae Mocanu).



UyOUJTINER^^^
Australia, țara-continent 

de la antipozi

■ geneva, încheierea negocierilor 
indirecte afgano-pakistaneze 

Acordurile pentru reglementarea situației 
in jurul Afganistanului sînt gata pentru a fi semnate

[ SESIUNEA ADUNĂRII NAȚIONALE A POPORULUI CHINEZ

Tovarășul Yang Shangkun, 
ales președinte al R. P. Chineze

„Terra Australii Incognita" (pă- 
mînturile necunoscute din emisfera 
sudică) — aceasta era denumirea sub 
care figura Australia pe hărțile ma
ritime de acum mai bine de două 
secole ; din punctul de vedere al 
navigatorilor europeni, continentul 
australian era necunoscut. El insă 
exista, Insumînd o suprafață de 
7 686 848 km2, și era destul de bine 
cunoscut băștinașilor — in număr de 
clteva milioane. Lor le erau bine cu
noscute întinsele regiuni de coastă 
ce îmbrățișează din loc în loc apele 
liniștite și limpezi ale golfurilor și 
estuarurilor, lanțul muntos ce se 
arcuiește paralel cu coasta de est și 
ale cărui înălțimi nu depășesc 2 250 
de metri, bazinele rîurilor ce se var
să în oceane, lacurile șl heleșteiele, 
imensa întindere plană din mijlocul 
continentului, marcată de stinca u- 
riașă ce avea să fie numită AyerS 
Rock, ca și pădurile de eucalipți, 
uimitoarea floră australiană ce nu 
are seamăn pe alte meridiane, vie
țuitoarele apelor, cangurii și păsări
le emu, ursuleții koala și ornitorin- 
ciî. Toate acestea le erau bine cu
noscute ca și un mod de trai per
fect adaptat condițiilor ambiante. 
Dar nici băștinașii nu aveau cunoș
tințe de imensele zăcăminte mine
rale ce se aflau In subsolul conti
nentului — argint, aur, bauxită, căr
bune, cositor, cupru, gaze naturale, 
fier, plumb, mangan, titaniu, tung
sten, uraniu, zinc, azbest, cobalt, 
grafit, fluorită, magnetită, țiței etc., 
a căror exploatare avea să contri
buie substanțial la prosperitatea 
Australiei. Cum nu îșl puteau ima
gina ce condiții prielnice ofereau re
lieful și clima continentului pentru 
cerealele și plantele tehnice, ca și 
pentru pomii fructiferi și, nu în mai 
mică măsură, pentru animalele do
mestice —: toate aduse aici mal tîr- 
ziu de peste mări.

Astăzi, Australia este un stat in
dependent, membru al Common- 
wealthului. ce-și afirmă din ce în 
ce mai viguros propria-i identitate 
în viața comunității internaționale.

Localnicii afirmă adesea, cu umo
rul ce le este caracteristic, că Aus
tralia s-a dezvoltat „pe spatele 
oilor". Afirmația nu este deloc ha
zardată : în anii ’70, pășunile conti
nentului erau străbătute de turme 
numărînd aproape 200 milioane de 
oi. Dar, de fapt, localnicii sugerea
ză că dezvoltarea Australiei s-a bi
zuit pe agricultură. Practicată pe 
circa 40 la sută din suprafața totală 
a țării și antrenînd doar 3 la sută 
din populația activă, agricultura a 
adus întotdeauna o, contribuție în
semnată la constituirea produsului 
național, brut. Dacă concursurile pen
tru premierea celor mai frumoase 
exemplare de tauri și berbeci sau de 
tundere a oilor impresionează prin 
spectaculos, dacă lanurile aurii de 
griu și culturile vineții de trestie 71 e 
zahăr, ce se întind pînă la linia ori
zontului, ca și cirezile de vite de 
mare productivitate șl turmele de oi 
merinos ce pasc liniștite printre 
pilcuri de eucalipți argintii impre
sionează prin atmosfera pastorală ce 
o degajă, depozitele porturilor, aba
toarele, fabricile de produse lactate 
frapează prin imensitatea halelor și 
cifrele mari care cuantifică opera
țiunile zilnice — Australia s-a impus 
lumii ca o mare exportatoare de 
lină, griu, carne, zahăr, produse lac
tate.

Poziția privilegiată a agriculturii, 
care a și întreținut o categorie so
cială înstărită, cu aspirații de aristo
crație rurală, a fost însă subminată 
de progresele industriei extractive. 
Nu de cele ale exploatării zăcămin
telor aurifere, care au declanșat 
două „febre ale aurului" in secolul 
trecut. Ci de cele" ale exploatării ză
cămintelor carbonifere și metalife
re. „Febra" mineritului a cuprins, 
mai cu seamă din anii ’60, întreaga 
Australie, îndeosebi Australia de 
vest. In anul financiar 1982—1983,

ILE DE PRESA
e scurt

PRIMIRE. Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar-, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P; Bulgaria, l-a primit pe pre
ședintele P.S.D. din R.F. Germa
nia, Hans-Jochen Vogel, aflat în- 
tr-o vizită la Sofia. Interlocutorii 
au abordat probleme ale actualită
ții internaționale și ale relațiilor 
dintre cele două țări.

COLOCVIU. La Alger s-au în
cheiat lucrările unui Colocviu inter
național privind organizarea și 
urbanistica marilor orașe. Desfășu
rat sub patronajul președintelui 
Algeriei. Chadli Bendjedid. mani
festarea a prilejuit schimburi de 
experiență între municipalitățile a 
peste 70 orașe din țări de pe 
cinci continente reprezentate la co
locviu. intre care și România. Iu 
cadrul colocviului a fost prezentată 
experiența țcjrii noastre în dezvol
tarea și modernizarea centrelor 
urbane.

REUNIUNE. Secretariatul Comi
tetului pentru reunificarea pașnică 
a patriei a organizat, joi. la Phe
nian. o reuniune la care au fost 
dezbătute probleme privind propu
nerile R.P.D. Coreene asupra con
vocării unei conferințe comune 
Nord-Sud. După cum transmite 
agenția A.C.T.C.. s-a subliniat ne
cesitatea realizării unei astfel de 
conferințe încă în acest an.

LIGA ARABA SALUTA ACOR
DUL ETIOPIANO-SOMALEZ. La 
sediul Ligii Arabe din Tunis a fost 
dat publicității un document în care 
se exprimă satisfacția față de re
centul acord vizînd normalizarea 
relațiilor dintre Etiopia și Somalia. 
Liga Arabă consideră că acordul 
între cele două țări vecine va con
tribui in mod cert la întărirea re
lațiilor afro-arabe șl va fi un fac
tor de impulsionare a cooperării 
între națiunile arabe și cele afri
cane.

Secvență din Sydney, cel mal mare 
oraș australian

valoarea mineralelor extrase s-a ri
dicat la 10,5 miliarde dolari austra
lieni, ponderea cea mai importantă 
revenind cărbunelui (32 la sută), mi
nereului de fier (12 la sută), țițeiu
lui și gazelor naturale (19 la sută), 
argintului, plumbului și zincului (7 
la sută). Evoluția viguroasă a mine
ritului și-a pus amprenta pe înfăți
șarea orașelor, a modificat conside
rabil compoziția profesională a 
populației, a condus la diversifica
rea partenerilor externi și a deschis 
o amplă perspectivă industriilor pre
lucrătoare și manufacturiere.

Deși dezvoltate cu o oarecare în- 
tîrziere, acestea furnizau la începu
tul anilor ’80 aproximativ 20 la sută 
din valoarea produsului național 
brut, in cadrul căreia 19 la sută re
veneau produselor agroalimentare, 
băuturilor și tutunului, 15 la sută — 
lemnului și subproduselor acestuia ; 
9 la sută — articolelor chimice, pe
troliere și cărbunelui ; 4 la sută — 
confecțiilor și Încălțămintei ; 3 la 
sută — produselor textile. Australie
nilor le este însă limpede că, in con
textul dezvoltării uimitoare a zonei 
Pacificului, industriei prelucrătoare 
— inclusiv sectoarelor ei de vîrf — 
li este dat să ocupe o poziție frun
tașă în economia țării : iar materiile 
prime le stau din abundență la in- 
demînă.

Performanțele ridicate nu se rezu
mă desigur numai la aceasta. Socio
logii australieni evidențiază ca fe
nomene pozitive cifra relativ mică 
a șomerilor în totalul populației ac
tive, precum și faptul că veniturile 
marii majorități a membrilor socie
tății sînt apropiate.

Dezvoltată este și viața spirituală. 
Nimic, nici „campus“-urile universi
tare. cu iz de cetăți medievale, ce 
ocupă un spațiu apreciabil in fiecare 
oraș-capitală, nici elegantele galerii 
de artă din Melbourne, nici Biblio
teca Națională din Canberra nu dez
văluie mai sugestiv decît complexul 
cultural „Sydney Opera House" efor
tul autorităților de a integra Austra
lia în circuitul internațional de va

PLENARA. La Bogota s-a des
fășurat plenara C.C. al P.C. din Co
lumbia consacrată dezbaterii re
zultatelor alegerilor municipale și 
convocării celui de-al XV-lea Con
gres al partidului. în declarația a- 
doptată se subliniază necesitatea 
intensificării activității partidului 
in mase si declanșării luptei pen
tru apărarea procesului democra
tic.

CONFERINȚA A F.A.O. La Bru
xelles se desfășoară lucrările Con
ferinței mondiale a alimentației; 
convocată din inițiativa F.A.O. 
Luind cuvîntul. președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, a relevat că 
este imperios necesar ca țările in
dustrializate să pună capă» protec- 
ționismului comercial și să des
chidă piețele lor pentru exportu
rile țărilor în curs de dezvoltare. 
Vorbitorul a afirmat că lupta pen
tru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. juste, 
pentru dezvoltare și eliminarea fe
nomenului subnutriției este inse
parabilă de lupta pentru consoli
darea păcii mondiale.

LA SEDIUL DIN NEW YORK 
AL NAȚIUNILOR UNITE conti
nuă lucrările Comisiei O.N.U. pen
tru corporațiile transnaționale. în 
luările de cuvînt. reprezentanții 
multor state au subliniat necesi
tatea de a se adopta măsuri care 
să limiteze și să elimine impac
tul negativ al activității corpora
țiilor transnaționale asupra vieții 
economice mondiale. în special a- 
șupra intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare.

ALEGERI. în Iran s-au desfă
șurat vineri alegeri pentru ocupa
rea celor 270 de locuri in Aduna
rea Națională Consultativă (Mai- 
lis), pe listele electorale figurînd 
1 600 de candidați. în întreaga 
țară au fost amplasate aproxima
tiv 30 000 de centre de votare. 

lori spirituale, expresie a ambiției 
de a situa Sydneyul la nivelul 
marilor centre culturale mondiale.

Sydney Opera House este conce
pută de arhitectul danez Joern Ut
zon ; diversificarea serviciilor, mai 
ales a celor alimentare, este cu pre
cădere opera italienilor și grecilor ; 
dezvoltarea podgoriilor pe Barrossa 
Valley este cu deosebire lucrarea 
germanilor. Britanici, italieni, greci 
germani sînt astăzi cu toții austra
lieni, lor adăugindu-li-se descendenți 
ai altor 97 grupuri naționale. Din 
întreaga populație, care se ridică la 
aproximativ 16 240 000, circa 70 la 
sută este de origine britanică (mai 
cu seamă irlandeză), restul fiind 
constituită din imigranți, care au 
început să populeze Australia cu 
deosebire din 1947, și urmașii lor, 
precum și din cei 41 000 de aborigeni. 
Cu toții sînt făuritorii unei civiliza
ții distincte, ce conferă identitate 
proprie continentului devenit acum 
larg cunoscut.

Relațiile României cu Australia 
au evoluat de-a lungul anilor 
în contextul legăturilor româno- 
britanice. Afirmarea personalității 
distincte a Australiei conduce la 
confirmarea oficială a existenței re
lațiilor diplomatice între România și 
Australia (18 martie 1968). Eveni
mentul este precedat și mai' ales ur
mat de importante momente ale 
unui dialog româno-australian ce 
abordează o tematică din ce în ce 
mai largă. Intre cele două țări se 
deplasează delegații guvernamentale, 
parlamentare, de partid, sindicale și 
de tineret etc. ; printre cei, ce au vi
zitat România se numără și Robert 
Hawke, pe atunci (1975) președinte 
al Consiliului Australian al Sindi
catelor. în prezent lider al Partidu
lui Laburist și prim-ministru al U- 
niunii Australiene.

Concomitent s-au dezvoltat și 
schimburile comerciale, ca și cola
borarea economică, ambele avînd ca 
temei juridic acordul comercial și 
de cooperare industrială și tehnică 
pe termen lung, ce prevede aplica
rea reciprocă a clauzei națiunii ce
lei mai favorizate, acordarea de taxe 
vamale preferențiale etc. Schimburi
le și colaborarea au fost favorizate 
și de activitatea constantă a Comi
siei mixte guvernamentale. Româ
nia importă din Australia cărbune 
cocsificabil, minereu de fier ca și 
Jînă și piei, livrînd în schimb trac
toare, autocamioane, alte articole ale 
construcției de mașini, ca și produ
se textile și agroalimentare. Cifra 
de afaceri a crescut an de an, apre- 
ciindu-se însă că există în continua
re posibilități considerabile de spo
rire a schimburilor economice.

Distanța impietează, desigur, asu
pra legăturilor culturale,, dar radioul, 
televiziunea, editurile, presa âu mij
locit o oarecare circulație de infor
mație și in acest domeniu. în acest 
sens acționează și Asociația de prie
tenie australiano-română ce funcțio
nează la Canberra. Cele cîteva mii 
de cetățeni australieni originari din 
România, statorniciți cu multe de
cenii în urmă la Sydney, Melbour
ne șl Adelaide, îșl aduc și ei contri
buția, prin menținerea tradițiilor de 
viață speciile românească, la comu
nicarea spirituală dintre România 
și Australia.

Și, neîndoios, apropiatul dialog la 
cel mai înalt nivel româno-austra
lian, cu prilejul vizitei oficiale a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
marcind o „premieră" absolută în 
istoria legăturilor dintre cele două 
țări aflate la antipozi, va contribui, 
dincolo de deosebirile de sistem po
litic și social, la și mai buna cunoaș
tere și mai strînsa lor apropiere, la 
dinamizarea - ansamblului colaborării, 
în folosul reciproc și spre binele 
cauzei generale a păcii și înțelegerii.

Romulus BUDURA

COOPERAREA ÎN CADRUL 
S.A.A.R.C. La Dhaka s-au deschis 
lucrările reuniunii Asociației Asiei 
de sud pentru cooperare regională 
(S.A.A.R.C.). în discursul inaugu
ral. președintele Bangladeshului, 
Hussain Mohammad Ershad. a făcut 
apel la dezvoltarea cooperării între 
țările membre în direcția dezvol
tării. La rîndul său, secretarul ge
neral al S.A.A.R.C., Abul Ahsan, 
s-a pronunțat pentru aplicarea de 
programe in comun în interesul 
tuturor celor șapte țări membre 
(Bhutan, India, Maldive. Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka și Bangladesh).

CAMPANIA ÎMPOTRIVA FU
MATULUI. Pe străzile Beijingului 
au apărut, la 7 aprilie, pancarte 
viu colorate în care erau înscrise 
lozinci împotriva fumatului — re
latează agenția China Nouă. Prin 
intermediul megafoanelor s-a făcut, 
în repetate rînduri, apel la fumă
tori să renunțe la aoest obicei deo
sebit de nociv, explicîndu-se de
taliat implicațiile sale pentru starea 
sănătății. în prezent, eforturile 
oficialităților din Beijing și din 
alte mari orașe ale Chinei se în
dreaptă împotriva deprinderii obi
ceiului fumatului de către tineri.

EXPERIENȚA NUCLEARA. în 
poligonul din Nevada a fost efec
tuată o experiență nucleară sub
terană. cu o putere ce nu a depășit 
20 kilotone, a anunțat un purtător 
de cuvînt al Ministerului Energiei 
al Statelor Unite. Experiența a fost 
efectuată în scopuri militare și este 
cea de-a doua de acest fel de la 
începutul anului. ,

DEMONSTRAȚII. în preajma 
poligonului din statul Nevada, unde 
au loc experiențele nucleare sub
terane ale S.U.A.. au fost organi
zate mal multe acțiuni ale militan- 
ților pentru dezarmare nucleară. 
Au luat parte peste 8 000 de per
soane din diferite state ale S.U.A. 
în cele zece zile cît au durat ac
țiunile de protest, poliția a operat 
2 065 de arestări.

DEMISIE. Președintele Adunării 
Constituante a Sudanului (parla
mentul). Muhammad Ibrahim Kha-

GENEVA 8 (Agerpres). — Repre
zentantul personal al secretarului 
general al O.N.U., Diego Cordovez, a 
anunțat încheierea negocierilor in- 
direote afgano-pakistaneze. Toate 
documentele care reprezintă „pache
tul de la Geneva" și care constituie 
părțile componente ale reglementării 
politice a situației din jurul Afga
nistanului sînt gata pentru a fl sem
nate, a anunțat Cordovez, citat de 
agenția T.A.S.S.

GENEVA 8 (Agerpres). — La în
cheierea rundei de vineri a convor

IN TERITORIILE ARABE OCUPATE

Poporul palestinian continuă lupta 
pentru drepturile sale inalienabile

în Cisiordania și Gaza situația 
continuă, să fie încordată ca urmare 
a unor noi ciocniri între populația 
palestiniană și forțele de ocupație 
ale Israelului, soldate cu victime 
omenești. în localitatea Beita. ’ de 
lîngă Nablus, autoritățile israeliene 
au deschis focul împotriva demon
stranților, împușcînd trei persoane. 
Forțele israeliene au operat arestări 
în rîndul demonstranților. (Agerpres).

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a avut loc o reuniu
ne a Comitetului O.N.U. pentru e- 
xercitarea drepturilor inalienabila 
ale poporului palestinian. Partlcipan- 
tii la reuniune au trecut în revistă 
rezultatele diferitelor conferințe și 
seminarii internaționale care au a- 
vut ca temă problema palestiniană 
si situația populației palestiniene din 
teritoriile arabe ocupate. în cadrul 
reuniunii, observatorul permanent al 
O.E.P. la O.N.U., Zehdl Labib Terzi, 
a prezentat poziția Organizației pen
tru- Eliberarea Palestinei față de 
hotărirea autorităților americane de 
a închide misiunea observatorului 
permanent al O.E.P. pe lîngă Na

CONFLICTUL IRANIANO-IRAKIAN

Escaladare continuă a „războiului orașelor”
Teheranul ți Bagdadul ținta unor noi atacuri cu rachete

TEHERAN 8 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă iraniene au bombardat, 
joi. Bagdadul, iar vineri au fbst lan
sate două rachete sol-sol asupra u- 
nor obiective militare din capitala 
ifakiană. informează comunicate ira
niene citate de agenția IRNA. Au 
fost efectuate bombardamente ae
riene și asupra unor concentrări .da 
trupe irakiene din regiunile ĂI- 
Amara si Fakkeh.

Agenția IRNA relevă, de aseme
nea. că în urma bombardamentului 
irakian cu ‘ rachete, de joi. asupra 
Teheranului și a mal multor orașe 
au fost uciși sau răniți civil!.

SITUAȚIA DIN AMERICA CENTRALĂ

Nicaragua denunță sprijinul din afară 
acordat forțelor „contras*4

MANAGUA 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega 
Saavedra, a denunțat „politica de 
ingerințe și violare a acordurilor de 
la Sapoa dintre guvernul sandinist 
și forțele „contras" pe care o prac
tică Hondurasul, prin facilitarea a-

lil, și-a prezentat demisia. Potrivit 
agenției M.E.N.. el și-a argumentat 
această hotărire prin divergentele 
care au apărut în ultima vreme 
între partidele care constituie 
poaliția guvernamentală.

RETRAGEREA UNEI CANDIDA
TURI. Senatorul democrat Paul 
Simon a anunțat că își „suspendă" 
participarea la campania pentru 
obținerea învestiturii Partidului 
Democrat în vederea alegerilor 
prezidențiale din toamna acestui 
an. El a declarat că hotărirea defi
nitivă o va lua după ultimele ale
geri preliminare din S.U.A.. de la 
7 iunie. în acest fel. numărul pre- 
tendențildr la învestitură din partea 
Partidului Democrat s-a redus Ia 
trei : Michael Dukakis. Jesse 
Jacksson și Albert Gore.

EPIDEMIE DE GRIPA. în S.U.A. 
bîntuie o epidemie de gripă, con
siderată una dintre eele mai pu
ternice din ultimii ani. Potrivit da
telor Centrului național pentru 
controlul maladiilor. în săptămîna 
care a trecut, din cauza gripei și 
a afecțiunilor pulmonare. într-un 
număr de 121 de orașe ale țării 
și-au pierdut viața 861 de persoane. 
La începutul lunii martie, cînd 
epidemia de gripă a atins propor
țiile maxime, intr-o singură săptă- 
mînă s-au înregistrat 991 de decese.

VICTIME ALE SIDA. Sindro
mul imunodeficienței dobîndite 
(SIDA) a fost descoperit în Ita
lia abia în 1985. dar de atunci a 
cunoscut o răspîndire îngrijoră
toare. numărul cazurilor înregistra
te oficia! fiind, în prezent, de 1 478. 
arată Ministerul italian al Sănătă
ții. Anul trecut.. 808 pacienți atinși 
de maladie și-au pierdut viata. Po
trivit statisticilor oficiale italiene. 
60 la sută dintre bolnavii de 
SIDA din această țară sînt con
sumatori de drogurj.

CAPRICIILE VREMII. în noap 
tea de joi spre vineri. în plină pe
rioadă de înflorire a pomilor fruc
tiferi. în Japonia de nord și de 
est a nins, cantitatea precipitații
lor fiind de 90 mm — cea mai a- 
bundentă ninsoare de primăvară din 
ultimii cincizeci de ani.

birilor afgano-pakistaneze Indirecte 
de la Geneva, ministrul afacerilor 
externe al Afganistanului, Abdul 
Wakil, a declarat că acordurile pen
tru reglementarea situației în jurul 
Afganistanului sînt gata pentru a fi 
semnate, relatează agenția T.A.S.S.

La rîndul său, Zaid Noorapi, mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne al Pakistanului, a făcut o de
clarație asemănătoare, exprimindu-ți 
satisfacția în legătură cu aceasta, 
precizează agenția.

țiunile Unite, arătînd că Statele Uni
te au datoria de a respecta acor
dul privind desfășurarea activităților 
organizației mondiale pe teritoriul 
american.

NICOSIA 8 (Agerpres). — Secreta
rul de stat al S.U.A.. George Shultz, 
s-a întilnit în cadrul unei escale 
efectuate în Cipru, cu președintele 
Libanului. Amin Gemayel. Au fost 
trecute în revistă ultimele evoluții 
din Orientul Mijlociu, intre care și 
situația din Liban.

BEIRUT 3 (Agerpres). — în sudul 
Libanului au continuat să fie semna
late noi lupte intre grupări de mili
ții rivale. Ciocnirile cele mai puter
nice au fost înregistrate în zone din 
jurul orașelor Saida și Tir. părțile 
aflate în conflict folosind arme gre
le. inclusiv rachete. Ca urmare a 

•atfestor incidente grave, la 7 aprilie 
11 persoane și-au pierdut viața, iar 
peste 40 au fost rănite.

Primul-ministru interimar. Salim 
AI-Hoss. a condamnat ciocnirile și a 
cerut părților să înceteze imediat 
luptele.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Joi. Ira
kul a bombardat în trei rînduri Te
heranul cu rachete, precum și alte 
patru orașe Iraniene — informează 
agenția I.N.A., citind un comunicat 
militar Irakian. De asemenea, relevă 
comunicatul, avioane de luptă ira
kiene au efectuat raiduri asupra u-

• nor concentrări de trupe iraniene din 
zona central^ a frontului și a zonei 
operaționale de la est de Tigru.

Agenția I.N.A. precizează că racheta
• Iraniene sol-sol au explodat la Bag

dad. intr-o zonă rezidențială a ca
pitalei. provocînd victime. Artileria 
iraniană a bombardat și alte locali
tăți, înregistrindu-se. de asemenea, 
victime si pagube materiale.

jutoarelor S.U.A. către grupările 
mercenare contrarevoluționare anti- 
sandiniste — transmite agenția nica- 
raguană de presă ANN.

Ministrul de externe hondurian, 
Carlos Lopez Contreras, a anunțat 
anterior că ajutoarele. în valoare 
de aproximativ 48 milioane dolari, 
aprobate de Congresul S.U.A. pen
tru forțele „contras", pot trece prin 
Honduras — notează ANN.

MANILA

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA 
PREZENȚEI BAZELOR 
MILITARE ALE S.U.A.

MANILA 8 (Agerpres). — In ca
pitala Republicii Filipine a avut loc 
o demonstrație împotriva prezentei 
bazelor militare ale Statelor Unite 
în această tară. în cadrul căreia ma
nifestanta au cerut desființarea lor. 
informează agențiile A.D.N. și 
D.P.A. După cum s-a anunțat, la 
Manila au loc. în prezent, negocieri 
oficiale cu privire la viitorul aces
tor baze militare, acordul respectiv 
dintre cele două țări expirind in 
septembrie 1991.

NEW DELHI

Sesiunea
Comisiei O.N.U. pentru 

așezările umane
NEW DELHI 8 (Agerpres). — La 

New Delhi se desfășoară lucrările 
celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru așezările umane; la 
care participă 400 de delegat! din 
peste 50 de țări ale lumii. Reuniunea 
are drept obiectiv elaborarea unei 
strategii globale pentru eliminarea 
fenomenului lipsei de locuințe pînă 
în anul 2000.

Intr-un mesaj adresat reuniunii, 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de (Cuellar. cheamă comunita
tea mondială să facă „eforturi co
mune masive" pentru rezolvarea 
lipse! locuințelor pe plan mondial. 
El a arătat că in urma estimărilor 
O.N.U.. numărul celor fără locuință 
va crește in următorul deceniu, o dată 
cu sporirea populației mondiale, 
iar în țările în curs de dezvoltare 
acest fenomen va înregistra o ten
dință de creștere de la peste două 
cincimi în prezent la trei cincimi 
pînă în anul 2000.

BEIJING 8 (Agerpres). — La Bei
jing au continuat, vineri, lucrările 
primei sesiuni a noii legislaturi a 
Adunării Naționale a Poporului 
Chinez — transmite agenția China 
Nouă. In cadrul ședinței, deputății 
au ales pe președintele și vicepre
ședintele Republicii Populare Chine
ze. p.e președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Po
porului Chinez și pe președintele Co
misiei Militare Centrale a R. P. Chi
neze.

în funcția de președinte ai Re
publicii Populare Chineze a fost ales 
tovarășul Yang Shangkun. membru

BEIJING 8 (Agerpres). — Tova
rășul Yang Shangkun s-a născut in 
anul 1907 in județul Tongnan, pro
vincia Sichuan. Este membru al 
Partidului Comunist Chinez din 1926.

In perioada 1925—1927 a partici
pat la acțiunile desfășurate in ca
drul mișcării muncitorilor si stu
denților in provincia Sichuan si la 
Shanghai. După 1931 a fost șef al 
Sectorului de propagandă și secre
tar al organizației de partid din 
Shanghai a Federației Sindicatelor 
din întreaga Chină, șef al Sectoru
lui de propagandă. în cadrul comi
tetului provincial Jiangsu și al Co
mitetului Central al P.C. Chinez. 
A organizat si condus mișcarea 
muncitorilor din Shanghai și miș
carea antijaponeză de salvare na
țională. Ulterior, a fost adjunct al 
șefului Departamentului general 
politic al Armatei Roșii și comisar 
politic al Corpului 3 de armată.

In perioada octombrie 1934—oc
tombrie 1935, a participat la Marșul 
cel lung. A fost șef al Departamen

V

i

ț

*

*

*
*
i-

Pentru eliminarea armelor de distrugere ! 
!
** * i
i J ț
Ț 

modernizării unilaterale a armelor l 
nucleare cu rază scurtă de acțiune ’ 
și a apreciat că este necesar să se ț 
înceapă negocieri în vederea reali- < 
zării unui echilibru stabil de forțe ț 
între cele două alianțe militare.

în masă de pe teritoriul Europei
Declarații, luări de poziție ale unor personalități politice 

vest-europene
BRUXELLES. — Realizarea unei 

„a treia opțiuni zero", adică elimi
narea rachetelor nucleare cu rază 
scurtă de acțiune din Europa, tre
buie să fie inclusă in programul 
viitorului guvern belgian — a de
clarat Hubert van Wambeke. purtă
tor de cuvînt pentru problemele 
externe al Partidului Social-Creștin 
din Belgia, al cărui reprezentant, 
Jean-Luc Dehaene. a fost insăfci- 
nat cu formarea noului cabinet. în- 
tr-o perioadă cînd este evident că 
se poate ajunge la o limitare. con
trolată a înarmărilor nu pot' fi 
aprobate sporirea și modernizarea 
armamentelor, a declarat el într-un 
interviu acordat presei, citat de 
agenția A.D.N. Van Wambeke a 
atras atenția că opinia publică nu 
va accepta să se realizeze moder
nizarea acum, pentru ca peste cinci 
ani să se negocieze din nou elimi
narea acestor arme.

VIENA. — Pentru eliminarea tu
turor rachetelor nucleare cu rază 
scurtă de acțiune, precum și a tu
turor celorlalte arme din Europa, 
s-a pronunțat președintele grupului 
ecologist in parlamentul austriac.

Franța in preajma alegerilor prezidențiale
• Deschiderea campaniei electorale • Anunțarea numelor celor 

nouă candidați
PARIS 8 (Agerpres). — Vineri s-a 

deschis oficial campania electorală 
în vederea scrutinului prezidențial 
din Franța, campanie care se va în
cheia la 22 aprilie. Cele două faze 
ale alegerilor prezidențiale se vor 
desfășura în zilele de 24 aprilie și 
8 mai.

Consiliul constituțional al Repu
blicii Franceze a dat publicității nu
mele celor nouă candidați înscriși pe 
listele electorale pentru primul tur 
de scrutin al alegerilor prezidenția
le de la 24 aprilie. Cei nouă sînt : 
actualul președinte al țării. Francois 
Mitterrand, a cărui candidatură este 
sprijinită de Partidul Socialist, ac
tualul prim-ministru. Jacques Chirac, 
candidat al Adunării pentru Repu
blică. cel mai mare partid din coaliția 
guvernamentală, Raymond Barre,

Să fie salvată viața celor șase tineri 
sud - africani!

Apel al A.N.C. adresat
PARIS 8 (Agerpres). — Congresul 

Național African (A.N.C.) a chemat 
opinia publică mondială să-și inten
sifice presiunile asupra regimului 
rasist de la Pretoria pentru salva
rea celor șase tineri de culoare din 
orașul sud-african Sharpeville. a că
ror viată continuă să fie in pericol. 
La o conferință de presă desfășu-Continuă acțiunile teroriste ale R.S.A. pe teritoriul Mozambicului

MAPUTO 8 (Agerpres). — Agenți 
ai serviciilor secrete din R.S.A. au 
săvîrșit. în capitala mozambicană, 
Maputo, o tentativă de asasinat îm
potriva avocatului alb sud-african 
Albie Sachs, membru de frunte ai 
Congresului Național African (A.N.C.) 
care trăiește in exil — informează 
agenția A.D.N. Agenții regimului 
rasist de la Pretoria au provocat o 
explozie la bordul automobilului în 
care se afla Sachs, deflagrația sol- 
dindu-se cu rănirea gravă a aces
tuia.

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — 
La Brazzaville se desfășoară întîl-

al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte permanent 
al Comisiei Militare a C.C. al P.C. 
Chinez. •

Vicepreședinte ai R.P. Chines* * 
fost ales Wang Zhen.

Președinte al Comitetului Perma
nent al Adunări’ Naționale a Po
porului Chinez a fost ales tovarășul 
WTan Li, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P. C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat. Tova
rășul Deng Xiaoping a fost reales 
președinte al Comisiei Militare Cen
trale a Republicii Populare Chinezo.

Lucrările sesiunii continuă.

tului politic al Armatei terestre. In 
1937 a îndeplinit funcția de secre
tar al Biroului din Nord al C.C. al 
P.C. Chinez. După 1945 a fost se
cretar general al Comisiei Militare 
a C.C. al P.C. Chinez.

După crearea Republicii Populare 
Chineze in 1949, i s-au încredințat 
funcții de mare răspundere in ca
drul conducerii partidului.
'După 1978 a avut responsabilități 

in cadrul unor comitete de partid de provincie.
In 1980 a fbst ales vicepreședinte 

și secretar general al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Poporului Chinez. In același an a 
devenit secretar general al Comi
siei Militare a C.C. al P.C. Chinez, 
iar in 1981 — vicepreședinte per
manent al acestei comisii.

A fost realei membru al C.C. al 
P.C. Chinez la congresele al XII-lea 
și al XIII-lea ale partidului.

Tovarășul Yang Shangkun a fost 
ales in 1982 membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez.

Freda Meissner-Blau. în cadrul 
unei conferințe de presă la Viena, 
ea a relevat că un prim pas în 
direcția eliberării Europei de arme
le nucleare ar fi crearea unui 
coridor liber de asemenea arme In 
Europa centrală.

BONN. — Ministrul de externe 
al R.F. Germania, Hans-Dietrich 
Genscher, a adresat o notă Con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva. în care relevă „necesitatea 
imperioasă" a convenirii unui acord 
asupra interzicerii generale si to
tale a armelor chimice, informează 
agenția D.P.A. în mesaj se exprimă 
convingerea guvernului vest-ger- 
man că un acord este posibil, in
clusiv in problema delicată a mo
dalităților de verificare 
viitoare convenții privind 
cerea armelor chimice.

Pe de altă parte. într-un 
radiodifuzat, șeful diplomației vest- 
germane s-a ’ pronunțat împotriva

a unei 
lnterzi-

interviu

candidat al celuilalt partid al coali
ției guvernamentale — Uniunea pen
tru Democrația Franceză. Andrâ La- 
joinie, candidat al Partidului Comu
nist. Antoine Waechter, din partea 
Partidului Ecologist. Jean-Marie La 
Pen. din partea organizației de ex
tremă dreaptă. Frontul Național, și 
alți trei candidați — Arlette La- 
guiller. Pierre Juquin și Pierre 
Boussel.

La Paris s-au desfășurat lucrări
le plenarei C.C. al P.C.F., care’ a dis
cutat desfășurarea pregătirilor pen
tru alegerile prezidențiale din Fran
ța și situația politică din tară. în
tr-un apel se relevă^ că toți membrii 
partidului trebuie sa aducă un aport 
maxim la asigurarea sprijinului pen
tru candidatul Partidului Comunist 
în alegerile prezidențiale.

opinieî publice mondiale
rată Ia sediul UNESCO din Pa
ris. James Stewari. membru al Co
mitetului Executiv Național al 
A.N.C.. și alți conducători ai orga
nizației au lansat guvernelor occi
dentale apelul de a institui sanc
țiuni economice cuprinzătoare îm
potriva regimului minoritar sud-a
frican.

nirea reprezentanților partidelor de 
guvernămînt din Angola. Congo șl 
Mozambic. consacrată extinderii co
operării dintre aceste țări, supuse 
unor agresiuni continue din partea 
regimului rasist de la Pretoria Si a 
bandelor de contrarevoluționari înar
mate de acesta. Arătînd 'că R.S.A. 
continuă amestecul în treburile In
terne ale acestor țări, reprezentan
tul Moz»mbicului la întilnire. Ma
riano de Araujo, membru al Birou
lui Politic al C.C. al FRELIMO. 
a chemat la întărirea solidarității, in 
interesul consolidării suveranității 
si extinderii cooperării dintre ele.
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