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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO

Rezultatele deosebit de rodnice ale convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito marchează un nou și important moment in dezvoltarea relațiilor 
de colaborare strinsă, frățească dintre P.C.R. și U.C.I., dintre țările și popoarele noastre

Duminică, 4 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele U-. 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
au semnat, în cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Palatul Republicii, 
Declarația comună a Republicii So
cialiste România și Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

La solemnitate au participat tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
ftobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
cȘ-Xistantin Dăscălescu, Ion Dincă, 

"U, Petre 
Gheorghe 

Pățan, 
Rădu- 

Voitec, 
Mihai

E 1 Drăgănescu, Ion Ioniță, 
LujSu, Paul Niculescu, 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
lescu, Virgil Trofin, Ștefan 
Ștefan Andrei, Ion Coman, _____
Dalea, Ludovic Fazekas, Nicolae Gio- 
san. Ion Iliescu. Dumitru Popa, Uie 
Radulescu. Marin Vasile, precum și 
membri ai guvernului, alte persoane 
oficiale române.

Au luat parte tovarășii Petar Stam- 
bolici, membru al Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Branko Mikulici. mem
bru al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Vrhoveț, secretar 
federal pentru afacerile externe. Me
tod Rotar, secretar federal pentru 
comerțul exterior, Berislav Baduri- 
na, șeful Cabinetului președintelui 
republicii, alte persoane oficiale 
iugoslave.

Erau prezehți ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Nicolae Mihai, șl am
basadorul Iugoslaviei în țara noas
tră, Trifun Nikolici.

A fost adoptat, totodată. Comuni
catul comun privind vizita oficială 
de prietenie pe care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat-o în țara 
noastră tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din- Iugoslavia.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Celtușescu și Iosip Broz Tito s-au 
fțMdiAt reciproc, și-au strîns cu căl
cări.' miinile. s-au îmbrățișat.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au rostit apoi scurte alocuțiuni.

La încheierea ceremoniei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Iosip Broz Tito au ciocnit o cupă de 
șampanie pentru întărirea continuă 
a prieteniei tradiționale româno-iu- 
goslave, pentru dezvoltarea tot mai 
intensă a colaborării rodnice dintre 
țările noastre, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, în interesul 
cauzei păcii, securității și cooperării 
in Balcani, in Europa și în întreaga 
lume.

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR OFICIALE

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului
Iosip Broz Tito

Conferințe
ale organizațiilor

județene 
de partid

Intr-o deplină unanimitate au fost aprobate 
proiectele de documente ale CongresuJui 
și adoptate hotărîri privind susținerea 
realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar generai al partidului, 
au fost alese organele județene de 
conducere, delegații ia Congres și desemnați 
candidații pentru organeie centrale ale 

partidului

Dragă tovarășe Tito.
Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim satisfacția con

ducerii partidului și statului nostru, 
a mea personal pentru rezultatele 
deosebite ale vizitei dumneavoastră 
in România, ale convorbirilor pe 
care le-am avut in aceste zile.

Semnarea Declarației comune, in 
care sint cuprinse rezultatele aces
tor convorbiri, constituie un eveni
ment important și deschide noi per
spective dezvoltării colaborării dintre 
partidele și țările noastre.

Sint convins că înțelegerile la care 
am ajuns cu privire la extinderea 
cooperării în producție, la realizarea 
unor noi forme organizatorice care 
să asigure continuitatea acestei coo
perări vor avea o importanță deose
bită pentru relațiile noastre economi
ce, tehnico-științifice 
meniile.

Am discutat multe 
naționale. Aș dori să 
tă satisfacție identitatea de 
pozițiile foarte apropiate in toate 
problemele și hotărirea comună de

și în toate do-

probleme ințer- 
remarc cu mul- 

păreri,

a intensifica eforturile pentru o po
litică de independență, de destindere 
și de pace.

De comun acord, am considerat că 
trebuie să se facă totul pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare în Europa și in întreaga lume, 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase pe calea tratative
lor, în scopul asigurării unei 
mai drepte și mai bune.

Iată de ce se poate spune că 
vorbirile și declarația pe care 
semnat-o reprezintă un moment im
portant in relațiile roinâno-iugoslave, 
că întîlnirea noastră și de această 
dată servește deopotrivă intereselor 
poporului român și popoarelor iugo
slave, cauzei socialismului, colaboră
rii și păcii in lume.

V-aș ruga să duceți cu dumnea
voastră sentimentele de prietenie ale 
poporului român pentru popoarele 
iugoslave, urarea de succese în în
treaga activitate de construcție socia
listă, de bunăstare și fericire. (Aplau
ze).

lumi

con- 
am

Ceaușescu.Dragă tovarășe 
Dragi tovarăși. 
Vă mulțumesc 

cordiale și calde_ ________ .
adresat. în legătură cu vizita noastră 
in tara dumneavoastră, cred că noi 
toți putem fi foarte mulțumiți de 
tot ceea ce am realizat în cursul a- 
cestei vizite. Spun aceasta în numele 
meu, cît și al delegației noastre. în 
cele două zile noi am realizat mult, 
am consolidat relațiile noastre in 
toate privințele. Am hotărît să ex
tindem colaborarea noastră ne mul
tiple planuri. Avem multe lucruri 
comune si in domeniul colaborării pe 
plan international.

în ceea <. __
laterală, dispunem 
tați. Am hotărît 
ceasta colaborare 
oarece sîntem țări 
militudini în ceea 
melc economice interne.

Privitor Ia situația internațională.

pentru cuvintele 
pc care ni le-ati

-pațional.
ce privește colaborarea bi

de mari posibili- 
să extindem a- 

si mai mult, de- 
care au multe si
ce privește siste-

și România și Iugoslavia au interesul 
comun să lupte in continuare pentru 
pace, independentă și integritatea 
fiecărei țări.

Eu sint mulțumit și pentru faptul 
că noi am purtat convorbirile noas
tre in atmosfera celei mai înalte 
prietenii, atmosferă in care fiecare 
a putut să prezinte tot ceea ce este 
de natură să întărească această prie
tenie. într-un cuvint. au fost con
vorbiri între reprezentanții a două 
țări socialiste care tind spre același 
țel, adică spre pace, spre indepen
dență și integritatea țărilor lor.

în numele delegației mele, exprim 
mulțumiri pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat atit din partea 
tovarășului Ceaușescu, cit si din 
partea guvernului și a cetățenilor 
orașului București.

Revenind acasă, vom fi purtătorii 
sentimentelor exprimate, interpretii 
a tot ceea ce am văzut și auzit.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

în 17 orașe, reședințe de 
ale țării, au avut loc. luni, 
rințele de dare de seamă și 
ale organizațiilor județene 
partid.

La lucrările conferințelor au par
ticipat membrii comitetelor de 
partid și ai comisiilor de revizie 
ale organizațiilor județene de 
partid respective, delegații aleși în 
adunările si conferințele organiza
țiilor de partid din întreprinderi și 
instituții, in conferințele organiza
țiilor de partid comunale, orășe
nești și municipale. Au luat parte, 
de asemenea, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, ai organelor locale 
de stat, ai organizațiilor obștești, 
cadre de conducere din întreprin
deri, șantiere, instituții, oameni de 
știință, artă si cultură.

La conferințe au participat tova
rășii : la Alba — Leontc Răutu ; 
la Arad — Nicolae Constantin ; la 
Bacău — Paul Niculescu ; la Bihor 
Janos Fazekas ; Ia Bistrița-Nă- 
săud — Richard Winter ; la Boto
șani — Lina Ciobanu ; la Brașov 
— Constantin Dăscălescu ; la Brăi
la — Virgil Trofin ; la Buzău — 
Emil Drăgănescu ; la Caraș-Seve- 
rin — Ion Ursu ; la Constanța — 
Gheorghe Oprea ; la Covasna — 
Iosif Banc ; la Dîmbovița — Ma
nea Mănescu ; la Gorj — Vasile 
l’atilineț : la Harghita — Iosif 
Uglar ; la Ilfov — Ilie Rădulcscu ; 
la Mehedinți — Ion Ioniță.

într-un spirit de Înaltă respon
sabilitate partinică, conferințele au 
dezbătut și aprobat proiectele do
cumentelor Congresului al XII-lea 
al partidului si au dat o înaltă 
apreciere contribuției directe, ine
stimabile ■ a. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea si funda
mentarea acestor istorice docu
mente.

Conferințele au scOs in evidentă, 
ca trăsătură esențială, aprobarea 
totală de către comuniști, de către 
toți oamenii muncii de la orașe si 
sate — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — a preve
derilor și sarcinilor cuprinse in 
aceste documente istorice, care, 
prin direcțiile principale și orien
tările lor fundamentale, asigură 
infăptuirea neabătută a Programu
lui partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Reafirmind- voința întregului 
partid, a întregului popor, confe-

.iudet 
confe- 
alegeri 

de

rin tele județene au adoptat una
nim, cu toată căldura, . intr-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
hotărîri prin care se dă glas voin
ței organizațiilor respective ca to
varășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre socia
liste. conducătorul încercat al 
partidului și tării, să fie reales 
secretar general al partidului la 
Congresul al XII-lea. ca o garanție 
a realizării cu succes și integrale a 
mărețului Program al partidului, a 
hotăririlor ce vor fi adontate de 
apropiatul forum al comuniștilor.

într-un pronunțat spirit de lucru, 
conferințele au analizat activitatea 
desfășurată de organizațiile jude
țene de partid pentru înfăptuirea 
hotăririlor- Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., a 
hotăririlor conducerii partidului, a 
.indicațiilor secretarului general al 
partidului, precum și a propriilor 
hotărîri, stabilind planuri concrete 
de măsuri menite să asigure per
fecționarea continuă a întregii ac
tivități politico-organizatorice. în
tărirea rolului politic conducător al 
organizațiilor de partid.

în strinsă concordanță cu obiec
tivele viitorului cincinal, prevăzute 
de proiectul de Directive ale celui 
de-al XII-lea Congres, participants 
la discuții au examinat în mod te
meinic planurile de dezvoltare 
economico-socială a județelor res
pective în anii 1981—1985. în mod 
unanim, participanții au subliniat 
că prevederile lor asigură conti
nuarea politicii de dezvoltare ar
monioasă a țării, de creștere in 
ritm susținut a tuturor zonelor și 
localităților rămase in urmă, valo
rificarea mai intensă a resurselor 
de care dispune fiecare județ.

Din dezbateri și din hotărlrile 
adoptate au rezultat sarcinile orga- 

■ nizațiilor de partid, ale comuniști- . 
lor, ale tuturor oamenilor muncii 
in direcția valorificării 
potențialului economic 
fiecărui județ, pentru 
planului și realizarea
eficiente în întreaga activitate eco
nomică. S-au stabilit, de asemenea, 
măsuri pentru 
conducător al 
partid în viața 
cialiste. Un loc
dezbaterilor l-au ocupat problemele 
legate de ridicarea continuă a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii, de perfecționarea în continuare 
a cadrului organizatoric de parti-

integrale a 
și uman al 
îndeplinirea 
unei înalte

creșterea rolului 
organizațiilor de 

fiecărei unități so- 
important în cadrul

(Continuare în pag. a IV-a)

In pagina a ll-a relatări din județele: Alba, Arad, 
Bacău și Bihor

(C'ontinuare în pag. a IlI-a)

tovarășii 
Broz Tito.

Plecarea din Capitală
Duminică, 4 noiembrie, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie pe care, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a efec
tuat-o în tara noastră tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Noua • întâlnire dintre 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
convorbirile pe care le-au purtat și 
înțelegerile importante stabilite cu 
acest prilej au relevat. încă o dată, 
cu pregnantă, rolul determinant al 
dialogului fructuos, tradițional', dintre 
cei doi conducători de partid si de 
stat in amplificarea și întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării româ- 
no-iugoslave.

Ceremonia plecării înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni. 
împodobit sărbătorește. Pe frontișpi-4 
ciul aerogării se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip 

' Broz Tito, încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări, în limbile 
română și sirbă erau înscrise urări-

DECLARAȚIA COMUNA
Secretarul general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și prer 
ședințele Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul Iosip Broz Tito, au avut, 
cu prilejul vizitei oficiale de prietenie efectuate 
de tovarășul Iosip Broz Tito în Republica So
cialistă România, în perioada 2—4 noiembrie 
1979, un schimb cuprinzător și rodnic de păreri, 
intr-o atmosferă de prietenie și în spirit de 
respect reciproc, asupra stadiului și perspecti
velor de dezvoltare continuă a relațiilor de 
bunăvecinătate și colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, precum și asupra problemelor 
actuale ale situației internaționale și mișcării 
comuniste și muncitorești din lume ; ei s-au in
format, de asemenea, asupra direcțiilor princi
pale ale dezvoltării socialiste a celor două țâri 
și asupra activității Partidului Comunist Român 
și Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

ROMÂNO-IUGOSLAVĂ

I
Constatînd înaltul grad de coincidență a pozi

țiilor exprimate asupra tuturor problemelor 
abordate, dei doi președinți au reafirmat însem
nătatea trainică și actualitatea principiilor și 
obiectivelor conținute in Declarația comună 
semnată la 10 septembrie 1976, la Belgrad, pen
tru dezvoltarea cu succes a raporturilor și co
laborării prietenești multilaterale dintre Româ
nia și Iugoslavia.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito își exprimă deplina satisfacție 
pentru dezvoltarea necontenită în spiritul soli
darității și respectului reciproc a relațiilor fruc
tuoase de prietenie și colaborare dintre cele 
două partide și țări pe plan bilateral și inter
național. Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia au edifi
cat relații exemplare, ceea ce constituie și o 
contribuție la stabilitatea, încrederea și colabo
rarea Pe bază de egalitate in această regiune și 
in lume. în acest context, ambele părți eviden
țiază importanța deosebită a intilnirilor și con
vorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito, care, de fiecare 
dată, dau noi impulsuri dezvoltării cu succes a 
relațiilor dintre cele două partide și țări, în con-

fermitate cu interesele fundamentale ale po
porului român și popoarelor iugoslave, ale cau
zei generale a păcii, progresului și socialismului.

Cei doi președinți apreciază că experiența 
dezvoltării relațiilor româno-iugoslave con
firmă importanța istorică a respectării stricte a 
principiilor care trebuie să fie aplicate consec
vent in raporturile dintre toate statele, ca și in 
raporturile dintre țările socialiste. Acestea sint 
principiile suveranității, independenței naționa
le, integrității teritoriale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, avantajului 
reciproc, respectării dreptului inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî liber și independent 
calea dezvoltării. Această experiență confirmă 
cu putere, de asemenea, că varietatea formelor, 
soluțiilor și metodelor edificării societății socia
liste, determinată de diversitatea condițiilor is
torice și sociale ale fiecărei țări, nu numai că 
nu îngreunează dezvoltarea unei largi colabo
rări reciproc avantajoase, dar constituie, in 
condițiile respectării principiilor menționate ale 
raporturilor reciproce, o sursă de îmbogățire a 
acestor relații, ceea ce reprezintă un factor im
portant al progresului și dezvoltării gîndirii și 
practicii revoluționare contemporane.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito au subliniat și cu acest prilej importanța 
și utilitatea întăririi și promovării în continuare 
a contactelor și colaborării, la diferite niveluri, 
dintre reprezentanții parlamentelor, guvernelor, 
republicilor, regiunilor, județelor, orașelor, în
treprinderilor și cetățenilor celor două țări in 
toate domeniile de interes reciproc.

Cei doi președinți au apreciat rezultatele ob
ținute pină in prezent in cooperarea economică, 
evidențiind in mod deosebit rezultatele bune 
obținute in realizarea in comun și exploatarea 
sistemului hidroenergetic Porțile de Fier I și 
desfășurarea cu succes a construcției in colabo
rare a noului sistem hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier II.

Cei doi președinți au subliniat că nivelurile de 
dezvoltare economică a celor două țări permit 
obținerea unor rezultate mai bune in coopera
rea și specializarea in producție, precum si in 
schimburile comerciale.

Subliniindu-se necesitatea unei creșteri mai 
dinamice a cooperării economice și a schimbu
lui de mărfuri, s-a convenit perfecționarea in 
continuare a formelor de colaborare.

în acest scop, cei doi președinți au convenit

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

de lucru corespunză-să se constituie organe 
toare.

S-a exprimat interesul 
țări de a colabora strins 
și al materiilor prime de 
complexitatea acestor 
elaborarea de programe de lungă durată pentru 
efectuarea de cercetări și investiții in comun, 
asimilarea și folosirea de noi surse de energie 
și materii prime de bază.

S-a convenit intensificarea cooperării pe ter
men lung in domeniul agriculturii, acordindu-se 
o atenție deosebită activității comune in apli
carea științei și tehnologiei moderne in produc
ția agricolă.

Țiriind seama de potențialele economice ale 
României și Iugoslaviei, precum și de relațiile 
lor internaționale, s-a convenit intensificarea 
activității, in domeniul cooperării pe terțe țări. 
In acest scop se va studia posibilitatea consti
tuirii unei organizații mixte.

Cei doi președinți au apreciat că existența 
minorităților naționale sirbă și croată în Repu
blica Socialistă România și a minorității ro
mâne in Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia este rezultatul dezvoltării istorice, al ve
cinătății multiseculare.

Soluționarea justă a problemei naționale in 
cele două țări, asigurarea drepturilor egale și 
de dezvoltare multilaterală a naționalităților 
constitoie un factor important in edificarea so
cialismului în România și Iugoslavia, in întă
rirea relațiilor de prietenie dintre ele. Cele 
două părți consideră că o astfel de rezolvare 
este și in spiritul normelor internaționale adop
tate dc O.N.U. privind promovarea și apărarea 
drepturilor minorităților naționale.

Pornind de la principiile egalității in drepturi, 
respectului suveranității, integrității teritoriale 
și neamestecului in treburile interne, cei doi 
președinți consideră că soluționarea problemei 
naționalităților, cetățeni ai țărilor respective, 
constituie o chestiune internă a fiecăreia dintre 
cele două țări. EI consideră, in același timp, că 
naționalitățile celor două state vecine trebuie să 
devină, intr-o măsură tot mai mare, punți de 
apropiere și consolidare continuă a prieteniei 
dintre poporul român și popoarele iugoslave.

Cei doi președinți au constatat cu satisfacție 
rezultatele importante realizate in colaborarea 
in domeniul culturii, artei, invățămintului, ști-

și hotărirea ambelor 
in domeniul energetic 
bază. Avind în vedere 

probleme s-a stabilit

(Continuare în pag. a III-a)

IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

t
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ALBA
încununînd ampla dezbatere 

desfășurată în organizațiile de 
partid, de masă și obștești, Con
ferința organizației județene de 
partid Alba a supus unei ana
lize exigente activitatea depusă 
de organele și organizațiile de 
partid pentru unirea si mobili
zarea oamenilor muncii în vede
rea îndeplinirii exemplare a po
liticii partidului. La începerea 
lucrărilor conferinței, tovarășul 
Leonte Răutu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a adresat dele- 
gaților și invitatilor, membrilor 
de partid pe care îi reprezintă, 
tuturor cetățenilor județului un 
călduros salut din partea Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru rea
lizările de seamă obținute în 
ultimii ani, urarea ca si în pe
rioada următoare, prin punerea 
deplină în valoare a energiilor 
și capacității creatoare a oame
nilor muncii din județ, fără 
deosebire de naționalitate, să se 
asigure înflorirea și dezvoltarea 
multilaterală a străvechilor me
leaguri ale Albei.

în darea de seamă prezentată 
de tovarășul Nicolae Hurbean, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, au fo^t eva
luate cu exigentă înfăptuirile de 
pînă acum, mutațiile produse în 
structura economiei și în viata 
oamenilor : azi, bunăoară, pro
ducția industrială a anului 1938 
se realizează doar în 6 zile, iar în 
actualul cincinal au fost date în 
folosință 10 000 de apartamente, 
16 000 mp noi spatii comerciale. 
S-au reliefat, totodată, critic și 
autocritic, neajunsurile existen
te, stabilindu-se căile pentru 
înlăturarea lor.

în cuvîntul lor. cei 27 de vor
bitori și-au exprimat sentimen
tele de recunoștință profundă 
fată de grija deosebită pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
acordă dezvoltării social-econo- 
mice a județului, ca și întregii 
țări, hotărîrea lor de a răs
punde acestei preocupări prin 
noi fapte de hărnicie. Referin- 
du-se la preocupările organelor 
și organizațiilor de partid în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
economice, tovarășii Veronica 
Sandu, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea 
„Porțelanul", inginer loan Giu- 
ra, directorul întreprinderii mi
niere Baia de Arieș, inginer 
Octavian Feneșan, secretar al 
comitetului județean de partid, 
au subliniat că realizările obți
nute în economia județului se 
datoresc în bună măsură folosirii 
judicioase a pîrghiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii muncito
rești. atragerii colectivelor de 
oameni ai muncii la elaborarea 
și fundamentarea deciziilor, la 
(stabilirea căilor de înfăptuire a 
ăceătora — un accent deosebit 
punîndu-se pe .imperativul mai 
bunei organizări a muncii, in
troducerii largi a progresului 
tehnic, reducerii continue a con
sumurilor. a cheltuielilor mate
riale, utilizării cu maximă efi
cientă a dotărilor tehnice exis
tente. Tovarășii loan Sicoie, 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Blaj, Viori
ca Văduva, secretara comitetu
lui de partid de la întreprinde
rea „Sebeșul", și alții au stăruit 
asupra necesității perfecționării 
muncii de partid, amplificării 
contribuției sale la înlăturarea 
unor neajunsuri criticate în ca
drul conferinței, cum sînt ri
sipa de timp, volumul de pro
duse necorespunzătoare calitativ 
din unele unități industriale, ca 
întreprinderea mecanică Alba 
Iulia, întreprinderea de acceso
rii pentru mașini-unelte Blaj, 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului Sebeș, neîncadrarea 
în consumurile planificate de 
materii prime, de combustibil 
sau de energie la întreprinderea

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Conferința organizației |udețene de partid Alba, în numele 

comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din cuprinsul |ude- 
țului — români, maghiari, germani — hotărăște ca delegații 
săi la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român 
să susțină în unanimitate, prin votul lor, realegerea în funcția 
de cea mal mare răspundere de secretar general al gloriosului 
nostru partid a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit con
ducător de partid șl de stat, eminentă personalitate a vieții 
politice internaționale. în acest act de înaltă responsabilitate 
comunistă noi vedem garanția sigură a continuării statornice 
a politicii interne și externe a partidului șl statului nostru, 
politică activă ce corespunde aspirațiilor vitale ale oamenilor 
muncii, ale întregului nostru popor, ferm hotărît să-și sporească 
eforturile pentru a îndeplini întocmai, la cote calitative supe
rioare, grandioasele obiective cuprinse in proiectele de docu
mente ale Congresului ai XII-lea, spre mîndria, gloria șl feri
cirea patriei noastre, România socialistă. Nobila și viguroasa 
sa personalitate, virtuțile de strălucit și consecvent revoluțio
nar, de om politic și bărbat de stat, popularitatea și imensul 
prestigiu pe care le-a cîștlgat secretarul nostru general pe 
toate meridianele lumii, îi conferă cu putere calitatea de cel 
mai vrednic, destoinic șl iubit fiu al poporului nostru. Exem
plul său de muncă șl viață, ridicat la rang de simbol, con
stituie un far călăuzitor în entuziasta și grandioasa muncă 
de zidire a unei Românii prospere, înfloritoare și demnă între 
națiunile lumii.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Iuliana Bucur, Iosif Burian, Marin Capisizu, Ion Cosma, 
Gheorghe Fulea, Nicolae Hurbean, Elisaveta Jicărean, Gheorghe 
Mărginean, Constantin Mitea, Leonte Răutu, loan Retegan, 
Nicodim Roșea, Veronica Sandu, Elena Cindea-Szappanyas, 
Iulian Topliceanu.

ARAD
în climatul de efervescentă 

creatoare, muncă rodnică si an
gajare revoluționară caracteris
tic. acestor zile premergătoare 
Congresului al XII-lea al P.C.R.. 
s-a desfășurat, în orașul de ne 
Mures — important centru eco
nomic și cultural cu vechi tra
diții revoluționare — Conferința 
organizației județene de partid 
Arad. Deschizind lucrările, to
varășul Nicolae Constantin, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a transmis parti- 
cipantilor, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din iudet 
un salut căldurbs din _ partea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a secretarului 

de prelucrare a lemnului Cîm- 
peni, I.F.E.T. Sebeș, Fabrica de 
nutrețuri combinate Sintimbru, 
întreprinderea de industrializare 
a laptelui etc.

Tovarășii loan Milaciu, pre
ședintele C.A.P. Șard, Carol 
Lutsch, președintele Consiliului 
unic agroindustrial Cunța, și alți 
vorbitori au subliniat că trebuie 
acționat mai perseverent pentru 
valorificarea deplină a posibili
tăților oferite de noul cadru or
ganizatoric creat .în agricultură, 
ca și pentru înlăturarea neajun
surilor care se mai manifestă 
intr-o serie de unități agricole, 
arătîndu-se că obținerea unor 
recolte sub posibilități se dato- 
rește întreținerii necorespunză
toare a culturilor, slabei cali
tăți a unor lucrări, folosirii ne- 
judicioase a zestrei tehnice.

A fost adoptată Hotărîrea con
ferinței județene de partid, care 
prevede, printre altele : în in
dustrie, construcții, transporturi, 
comerț — întreaga muncă a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești să 
fie consacrată îndeplinirii exem
plare a sarcihilor de producție 
pe acest an, a celor ale anului 
1980, creării condițiilor pentru 
înfăptuirea prevederilor Pro- 
gramului-directivă de dezvoltare 
economico-socială în perioada 
1981—1985 ; în agricultură — 
folosirea rațională a pămintului, 
continuarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare în luncile Mu
reșului, Tîrnavelor și Secașului, 
extinderea suprafețelor viticole 
și pomicole, construcția de noi 
sere șl solarii, modernizarea lu
crărilor în zootehnie.

Cu viu entuziasm a fost 
aprobată o TELEGRAMA 
ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care dele
gații Ia conferința organizației 
județene de partid, in numele 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor ■ muncii de pe cuprinsul 
județului Alba, dau glas celor 
mai alese sentimente de dra
goste și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimindu-și intreaga adeziu
ne față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru — al cărei promotor 
neobosit este secretarul general 
al partidului — politică menită 
să asigure inflorirea și prospe
ritatea continuă a patriei noas
tre socialiste. Este exprimată, 
de asemenea, încrederea nestră
mutată în viitorul tot mai fe
ricit și luminos al poporului 
nostru pe care îl va contura 
Congresul al XII-lea al parti
dului, voința fermă de a face 
totul pentru a da viață hotăriri- 
lor Congresului.

Dînd expresie sentimentelor 
șl voinței unanime a celor peste 
73 000 de comuniști, a tuturor 
oamenilor muncii din această 
parte a țârii — români, ma
ghiari, germani și de alte na- 
ționalitâți — participanții la con
ferință și-au manifestat deplina 
aprobare față de documentele 
Congresului al XII-lea, au dat 
glas convingerii câ înfăptuirea 
prevederilor acestora va marcă 
o etapă nouă, superioară în 
mersul ascendent al țării pe 
calea progresului și civilizației.

intr-o atmosferă de emoțio
nant elan patriotic, indeplinln- 
du-și mandatul ce le-a fost în
credințat de către recentele 
adunări șl conferințe de dare 
de seamă și alegeri, participan
ții la conferință au stabilit, in 
unanimitate, ca delegații la 
Congres să voteze pentru re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului. Cu a- 
plauze și ovații a fost adoptată 
în acest sens o Hotărire, ca do
cument special al conferinței.

său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. felicitări pentru re
zultatele bune obținute în toate 
sectoarele vieții materiale și 
spirituale, urînd organizației ju
dețene de partid, tuturor celor 
ce muncesc pe plaiurile arădene 
noi succese în dezvoltarea jude
țului. in sporirea aportului său 
la propășirea patriei noastre so
cialiste.

în darea de seamă prezentată 
de tovarășul Pavel Aron, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, au fost înfățișate 
realizările dobîndite prin mun
ca infrătită a locuitorilor acestor 
meleaguri — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— evldențiindu-se, între altele, 

obținerea unei producții indus
triale cu 1,7 miliarde lei peste 
prevederile cincinalului actual, 
asimilarea unor tipuri noi. cali
tativ superioare, de mașini si 
utilaje, unei game largi de țe
sături destinate nevoilor interne 
și exportului. Totodată, au fost 
relevate, în spirit critic și auto
critic, neîmplinirile care mai 
persistă in diferite domenii. În
deosebi importantele restante 
privind producția fizică, inves
tițiile și sarcinile de export, 
subliniindu-se că se depun 
eforturi intense pentru reme
dierea acestor lipsuri.

în cadrul discuțiilor ce au ur
mat, cei 24 de vorbitori au 
abordat. intr-un spirit de 
profundă maturitate politică si 
responsabilitate comunistă, pro
blematica amplă si complexă a 
județului în lumina activității 
desfășurate în ultimii ani. pre
cum și a noilor obiective, cali
tativ superioare, ce se vor des
prinde din documentele progra
matice ale Congresului al 
XII-lea. Subliniind in cuvinte 
emoționante valoarea inesti
mabilă a indicațiilor primite cu 
prilejul vizitelor tovarășului
Nicolae Ceausescu în ju
deț. ecoul profund mobilizator
al acestor întîlniri în inimile
tuturor cetățenilor de oe aceste 
meleaguri, fără deosebire de 
naționalitate, cei ce au luat cu
vîntul au evidențiat progresele 
obținute de colectivele pe care 
le reprezintă si cu care acestea 
se mindresc cu deplin temei. 
Mai multi vorbitori. între care 
Nicolae Iosif, director general 

• „Aprobăm ferm, pe deplin documentele Congresului, 
care trasează in mod științific și cutezător căile înfloririi mai 
departe a națiunii noastre socialiste, înaintării României 
spre comunism".

• „Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta 
funcție de secretar general al partidului este chezășia unui, 
nou avint al dezvoltării neabătute a României pe calea pro
gresului, bunăstării și fericirii poporului".

• „Strins uniți in jurul partidului, vom face totul pentru 
realizarea exemplară a tuturor sarcinilor actualului cincinal, 
pentru a asigura trecerea cu succes la înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea!".

al întreprinderii de vagoane. 
Cornelia Dumbrăvan, secretara 
Comitetului de partid al orașu
lui Ineu, loan Babău. director 
al întreprinderii textile Arad. 
Ana Dumitru, secretara comi
tetului de partid de la I.J.G.C.L., 
s-au referit în spirit critic și 
autocritic la neajunsurile care 
mai persistă in activitatea uni
tăților respective, făcînd nu
meroase propuneri pentru crea
rea condițiilor optime in vederea 
îndeplinirii sarcinilor actualului 
cincinal și a celor ce decurg din 
Programele-directivă ale Con
gresului al XII-lea, Ținind sea
ma de ponderea însemnată a 
agriculturii in economia jude
țului. tovarășii loan Dulhasz. 
președintele C.A.P. Siriana, din 
Siria, Honoriu Hartmann, pre
ședintele consiliului unic agro
industrial Arad. Pantelimon No
vac. directorul trustului S.M.A. 
Arad, și alții au menționat rea
lizările obținute în creșterea 
producției agricole vegetale si 
animale, sugerînd căi de soluțio
nare a problemelor legate de 
perfecționarea conducerii acti
vității în agricultură.

Arătînd că deplina egalitate 
tn drepturi a tuturor cetățenilor 
tării, fără deosebire de naționa
litate. constituie o realizare pri
mordială a politicii partidului, 
a orinduirii noastre socialiste, 
tovarășii Livius Berzovan. pre
ședintele comitetului județean 
de cultură si educație socialistă. 
Kocsik Iosif, președintele consi
liului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră. Petru Reingruber. președin
tele consiliului județean al oa
menilor muncii de naționalitate 
germană, si alții au relevat in- 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general ai partidului
Conferința organizației județene de partid hotărăște susți

nerea propunerii ca în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român să fie reales cel mal strălucit fiu 
al clasei muncitoare, al națiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această hotărire constituie o expresie a gindurilor 
și năzuințelor comuniștilor, tuturor locuitorilor județului nostru 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități — o ex
presie a unității șl coeziunii lor în jurul partidului nostru co
munist, al secretarului său general, a hotărîrii de a înfăptui 
neabătut Programul partidului de edificare a socialismului și 
comunismului. Hotărîrea reprezintă o recunoaștere, pornită din 
adîncul ființei noastre, a calităților remarcabile pe care le în
mănunchează personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
conducător de partid și om politic cu însușiri excepționale, gîn- 
ditor profund și multilateral, neabătut promotor al patriotismu
lui șl Internaționalismului socialist, eminent militant al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, exponent autentic al 
celor mai înalte năzuințe ale poporului nostru, al voinței sale 
de a cuceri culmile civilizației comuniste. Realegerea în func
ția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român 
este o garanție sigură a înfăptuirii cu succes a măreței opere 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare neabătută a României spre comunism.

CANDIDAȚI! PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Pavel Aron, Ioan Blăgăilă, Ion Brad, Gheorghe Brehuescu, 
Nicolae Constantin, Gheorghe Costea, loan Florea, Nicolae Iosif, 
Gheorghe Pușcău, Ion Țîrlea, Szanda Antal-Vincze.

semnătatea desfășurării unei in
tense activități politico-educa
tive pentru Înrădăcinarea tot 
mai puternică in conștiințe a 
patriotismului socialist.

A fost adoptată în unanimi
tate Hotărîrea conferinței jude
țene de partid, care, între al
tele. prevede : în industrie — 
asigurarea realizării integrale a 
sarcinilor pe acest an. funda
mentarea judicioasă a indicato
rilor de olan pe 1980. moderni
zarea tehnologiilor de fabrica
ție. reducerea cu cel puțin 10 la 
sută a consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, 
creșterea competitivității produ
selor destinate exportului : în 
agricultură — sporirea continuă 
a producției agricole vegetale și 
animale. îndeosebi prin gospo
dărirea si folosirea mai raționa
lă a pămîntului. prin concen
trarea și specializarea produc
ției.

Angajamentul ferm al comu
niștilor, al oamenilor muncii 
din județul Arad de a acționa 
neobosit pentru împlinirea sar
cinilor ce le revin și-a găsit 
expresie concludentă în TELE
GRAMA ADRESATĂ C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. în care 
se relevă faptul că toate 
succesele obținute de oame
nii muncii din județul Arad 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
sînt rodul aplicării ferme, 
neabătute a politicii partidului 
nostru, al sprijinului nemijlocit 
primit din partea secretarului 
general al partidului cu prilejul 

vizitelor de lucru în județ. Co
muniștii de pe meleagurile ară
dene își exprimă hotărîrea ea. 
militind cu răspundere comu
nistă pentru perfecționarea con
tinuă a stilului și metodelor 
muncii de partid, pentru creș
terea necontenită a rolului con
ducător al organelor și organiza
țiilor de partid, să nu precupe
țească nici un efort in lupta 
pentru îndeplinirea neabătută 
a istoricelor hotăriri ce vpr fi 
adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R.

Dînd glas încrederii nețărmu
rite a comuniștilor, a tuturor lo
cuitorilor județului în profunda 
justețe a politicii partidului, 
participanții la conferință și-au 
manifestat cu însuflețire depli
na aprobare față de proiectele 
de documente ale Congresului 
al XII-lea, exprimindu-și convin
gerea că acestea — atît în an
samblu, cît și prin prevederile 
specifice în profil teritorial — 
deschid minunate perspective 
dezvoltării social-economice a 
județului Arad.

într-o Impresionantă atmosfe
ră de vibrant entuziasm, toți cei 
de față — împllnlndu-șl cu vie 
satisfacție mandatul încredințat 
de organizațiile de partid și co
lectivele de muncă din care fac 
parte — au stabilit ca delega
ții la Congres să voteze pen
tru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidu
lui. Cu îndelungi aclamații a fost 
adoptată în acest sens o Hotă
rire ca document special al 
conferinței.

BACĂU
Conferința organizației jude

țene do partid Bacău a dezbătut 
cu exigentă și responsabilitate 
comunistă activitatea organelor 
și organizațiilor de partid de la 
alegerile precedente șl pînă în 
prezent. în deschiderea lucrări
lor conferinței a luat cuvîn
tul tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care 
a transmis participantilor la 
conferință, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii din județul 
Bacău un cald salut din partea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felicitări 
pentru rezultatele obținute în 
înfăptuirea sarcinilor si obiecti
velor actualului cincinal. pre
cum și urări de noi succese în 
întimpinarea. Congresului parti
dului. in dezvoltarea multilate
rală a județului, în creșterea 
contribuției sale materiale și 
spirituale la înflorirea patriei.

Darea.de seamă, prezentată 
de tovarășa Alexandrina Gă
inușe, prim-secretar al comite
tului județean de partid, a relie
fat faptul că s-au creat condiții 
ca. pină la finele anului, să se 
realizeze o producție suplimen
tară industrială de circa 4.8 mi
liarde lei. Pe harta economico- 
socială a județului au aoărut. in 
anii cincinalului actual. 80 de ca
pacități noi de producție indus
triale și agricole. 20 000 de apar

tamente. S-a arătat, de aseme
nea. că. pînă la deschiderea lu
crărilor conferinței, toate uni
tățile agricole cooperatiste au 
livrat integral cantitățile de po
rumb la fondul de stat.

Cei 30 delegați care au luat 
cuvintul la dezbateri s-au refe
rit la numeroase aspecte ale 
muncii politice desfășurate de 
organizațiile de partid pentru 
creșterea rolului lor conducător 
în întreaga viață economico-so- 
cialâ, în organizarea activității 
tuturor oamenilor muncii în ve
derea îndeplinirii integrale a 
sarcinilor trasate de Congresul 
al XI-lea. Astfel, maistrul Mi
hai Caraiman. secretarul comi
tetului de partid de la între
prinderea „Metalurgica", a ară
tat că. în ziua conferinței, meta- 
lurgiștii de aici au elaborat pri
ma șarjă de otel din istoria ju
dețului Bacău, iar Ecaterina Ră- 
gălie, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
postav Buhusi, a raportat con
ferinței că harnicii textiliști de 
la această unitate și-au înde
plinit angajamentul asumat în 
întrecere pe întregul cincinal, 
dînd o producție suplimentară 
de 1,7 miliarde lei. Abordînd 
problemele dezvoltării econo
mice prin prisma perfecționării 
muncii de partid, alti vorbitori, 
ca tovarășii Agurița Alexandres- 
cu. prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Zamfir Stancu. direc
torul Combinatului petrochimic 
Borzești. minerul Gheorghe Ti- 
mofte, de la mina Vemesti. au 
arătat că economia județului 
înregistrează încă restante fată 
de plan, datorită unor deficien
te manifestate în activitatea u- 
nor organe si organizații de 
partid, a consiliilor oamenilor 
muncii în pregătirea din timp a 
investițiilor, aprovizionarea cu 
materii prime si materiale, în
treținerea si exploatarea insta
lațiilor și utilajelor. Vorbitorii 
au cerut noului comitet jude
țean să acționeze eu mai multă 
fermitate, pentru crearea unei 
puternice opinii de masă' împo
triva risipei de orice fel. pentru 
utilizarea cît mai completă a re
surselor secundare si introduce
rea în circuitul economic a ma
teriilor prime si materialelor 
reciclabile. Relevînd rezultatele 
bune obținute în agricultura ju
dețului. ing. Gheorghe Antochi, 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar generai al partidului
Conslderînd că iși face o datorie de onoare susțlnind reale

gerea in cea mai înaltă funcție a partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conferința noastră exprimă gratitudinea și admi
rația tuturor oamenilor muncii din județ față de activitatea 
multilaterală a secretarului general al partidului, apreclindu-i 
calitățile excepționale de eminent conducător comunist, de om 
politic și de stat, de mare patriot și revoluționar, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, care și-a consacrat întreaga 
capacitate creatoare prosperității poporului, progresului și păcii 
in lume.

împreună cu întregul partid și popor, comuniștii, oamenii 
muncii din |udețul Bacău au ferma convingere că realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului reprezintă 
suprema garanție a întăririi necontenite a rolului conducător 
al partidului în toate domeniile vieții, a înaintării neabătute

directorul general al direcției a- 
gricole, Vasile Butnaru, pre
ședintele C.A.P. Parincea, Petre 
Plăcintă, directorul I.A.S. „A- 
vicola", au scos în evidență re
zervele mari existente pentru 
creșterea producției agricole, 
prin extinderea suprafețelor iri
gate, efectuarea unor lucrări de 
îmbunătățiri funciare.

In cadrul dezbaterilor, nume
roși vorbitori, între care Vasile 
Petrache, primarul comunei 
Sascut, prof. univ. Mihai Mer- 
fea. ing. Silvia Irofte, președinta 
consiliului județean al sindica
telor, și-au exprimat acordul 
deplin față de propunerile fă
cute de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la întă
rirea rolului Frontului Unității 
Socialiste în viața poljtică a 
țării.

Substanțialele propuneri făcu
te de participant! în cadrul 
dezbaterilor se regăsesc în Ho- 
tărirea conferinței județene de 
partid, din care desprindem : 
în industrie — mobilizarea în
tregului potențial material și 
uman în scopul valorificării de
pline a rezervelor de care dis
pune județul, astfel ca în fie
care an să se realizeze o depă
șire a volumului producției in
dustriale planificate cu 500 mi
lioane lei. O atenție deosebită 
se va acorda descoperirii și pu
nerii în valoare de noi cîmpuri 
de hidrocarburi, zone carboni

fere și saline în vederea lărgirii 
bazei de materii prime ; în 
agricultură se va acționa, în 
continuare, pentru folosirea in
tensivă a fondului funciar și 
sporirea capacității de producție 
a pămintului ; se va dezvolta 
și diversifica producția legumi
colă, asigurîndu-se în totalitate 
legumele din prima apariție 
din producția județului ; pon
derea zootehniei în totalul pro
ducției agricole va ajunge, în 
1985, la 49 la sută.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm a fost adoptată o 
TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. 
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care, in numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Bacău, par- 
ticipanții la conferință exprimă 
angajamentul și hotărîrea fer
mă de a acționa cu totală dă
ruire si abnegație pentru în
făptuirea neabătută a istoricelor 
documente ce vor fi adoptate de 
cel mai înalt forum al comuniș
tilor români, a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

în numele celor 77 000 de co
muniști, al tuturor locuitorilor 
de pe acest tot mai înfloritor 
colt de țară, participanții la 
conferință au dat glas adeziu
nii fierbinți față de prevederile 
și conținutul profund științific al 
documentelor ce vor fi supuse 
spre aprobare Congresului al 
XII-lea al partidului, documente 
tare dimensionează cu clarita
te progresul accelerat, multila
teral ai patriei noastre socialis
te în viitorul cincinal, mersul 
nostru neabătut pe drumul so
cietății comuniste.

Indeplinlndu-șl mandatul în
credințat de organizațiile de 
partid, de colectivele de muncă 
pe care le reprezintă, delegații 
la conferință au adoptat, prin 
puternice ovații, cu entuziastă, 
o Hotărire privind susținerea 
propunerii ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales, la 
Congresul al XII-lea, in inalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

a României pe calea socialismului multilateral dezvoltat, a co
munismului. Cutezanța sa revoluționară, capacitatea sa excep
țională de analiză, sinteză și decizie vor conferi și în conti
nuare partidului nostru capacitatea necesară îndeplinirii misiunii 
sale istorice de forță politică conducătoare a întregii na
țiuni. Conferința dă mandat delegaților la Congresul al XII-lea 
al partidului să consfințească, prin votul lor, realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general 
al partidului, exprlmînd astfel voința noastră ca cel mai iubit 
fiu al poporului, aflat in fruntea partidului, să ne conducă cu 
aceeași fermitate, devotament și clarviziune spre piscurile în
sorite ale comunismului.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Agurița Alexandrescu, Dumitru Bejan, Ion Cumpănașu, 
Alexandrina Găinușe, Catinca Gălățeanu, Gheorghe Lazăr, Radu 
Manoliu, Stan Măgureanu, Nicolae Militaru, Paul Niculescu, 
Petre Preoteasa, Ecaterina Răgălie, Mircea Refec, Zamfir 
Stancu, Gheorghe Tănase.

BIHOR
Conținutul pronunțat de lucru, 

ațmosfera de puternic entuziasm 
— iată trăsăturile dominante, 
dublate de o înaltă responsabi
litate partinică, care au carac
terizat desfășurarea lucrărilor 
Conferinței organizației județene 
de partid Bihor. în deschiderea 
conferinței a luat cuvintul tova
rășul Janos Fazekas. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a transmis 
participantilor la conferință, tu
turor comuniștilor și oamenilor 
muncii — români, maghiari si 
de alte naționalități — de pe cu
prinsul județului un cald salut 
tovărășesc din partea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. felicitări organizației 
județene de partid pentru suc
cesele repurtate în perioada 
scursă din actualul cincinal, in 
îndeplinirea sarcinilor din pla
nul de stat și a angajamentelor 
suplimentare asumate, precum 
și urarea de a obține noi suc
cese în îndeplinirea obiectivelor 
pe care le va stabili Congresul 
al XII-lea al partidului.

Darea de seamă, prezentată 
de ■ tovarășul Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a adus în fata 
participantilor la conferință, 
în spirit critic și autocritic, 
problemele majore extrase din 
marea diversitate de preocupări 
privind activitatea organelor si 
organizațiilor de partid angre
nate în întrecerea ce se desfă
șoară pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. S-a arătat că, 
în perioada care a trecut din ac
tualul cincinal, industria jude
țului a dat peste prevederi pro
duse în valoare de 3,8 miliarde 
lei, iar în agricultură s-a reali
zat în primii patru ani ai cinci
nalului actual o producție mai 
mare cu 28.6 la sută fată de cea 
obținută în perioada anilor 
1971—1975.

Pe parcursul dezbaterilor — 
în cadrul Cărora au luat cuvîn
tul 25 de vorbitori — s-a ana
lizat cu înaltă exigentă comu
nistă activitatea desfășurată de 
comitetul județean de partid, de 
organizațiile de partid, eviden*  
țiindu-se rezultatele obținute in 
direcția creșterii rolului de con
ducător politic al organelor și 
organizațiilor de partid. Tot
odată, mai mulți vorbitori, 
printre care Gh. Groza, secre
tar al comitetului de partid de 
la întreprinderea „înfrățirea". 
Eva Fodor, secretar al comite
tului județean de partid. Gheor
ghe Bulinschi. directorul Com
binatului de lianți și azbociment 
Aleșd, și alții au scos în eviden
tă cu răspundere comunistă ne
ajunsurile ce mai persistă atît 
în realizarea ritmică a sarcini
lor de plan. în utilizarea poten
țialului tehnico-material și 
uman. în domeniul eficientei e- 
conomice, în Investiții, cît si in 
ce privește perfectionarea sti
lului si metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de 
partid.

S-au formulat, pe bună drep
tate. serioase critici în ceea ce 
privește insuficienta preocupare 
a unor organe și organizații de 
partid pentru formarea si edu
carea omului nou. pentru pro
movarea în viata si activitatea 
de fiecare zi a principiilor eti
cii și echității socialiste, a nor
melor vieții si muncii comuniș
tilor. Așa cum apreciau vorbito
rii Maria Ghiuca, secretar al Co
mitetului județean de partid Bi
hor, Vladimir Oros, directorul 
Combinatului de prelucrarea 
lemnului Oradea, și alții, fără a 
nega existenta unor greutăți 
reale în desfășurarea activității 
de producție, nu s-a făcut totul 
pentru a mobiliza eforturile co
muniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii în realizarea cifre
lor de plan stabilite, această 
stare de lucruri fiind determi
nată și de faptul că organele si 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Conferința organizației |udețene de partid Bihor — se spune 

In hotărire — dînd glas voinței unanime a celor peste 77 000 
de comuniști, dorinței șl sentimentelor tuturor oamenilor mun
cii, români, maghiari și de alte naționalități — hotărăște in 
unanimitate susținerea propunerii ca, la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit 
șl stimat fiu al poporului român, eminentă personalitate a vieții 
politice contemporane, militant neobosit pentru cauza păcii, 
progresului șl socialismului in lume, să fie reales in funcția 
de secretar general al Partidului Comunist Român.

Noi vedem in personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
dăruirea nemărginită pentru prosperitatea continuă a României 
socialiste, un măreț exemplu de omenie, cinste și demnitate, 
pasionat apărător al dreptății șl echității sociale, luptător neobo
sit pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste șl muncitorești 
Internationale, pentru menținerea șl consolidarea păcii în lume. 
Ne exprimăm convingerea nestrămutată că realegerea dum
neavoastră, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general al partidului constituie ga
ranția sigură a promovării ferme șl neabătute a politicii știin
țifice, realiste șl clarvăzătoare interne șl externe a partidului 
șl statului nostru, a înfăptuirii cu succes a hotărîrilor pe care 
le va adopta Congresul al XII-lea al partidului.

CANDIDAȚII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Gheorghe Blaj, Czege Alexandru, Aurel Duca, Janos Fazekas, 
Eva Feder, Gheorghe Gomoiu, Gheorghe Groza, Constantin If- 
tode, Viorica Piscol, Nicolae Popovici, Titus Viorel Popovici, 
Orest Straciuc, Szabo Emeric, George Vaida, Andrei Vela, Gheor
ghe Vlad.

organizațiile de partid nu au 
urmărit operativ, cu cea mai 
mare răspundere, indeplinirea 
sarcinilor de plan la producția 
fizică. în agricultură, rezulta
tele bune obținute de unele 
unități cooperatiste, cum sînt 
cele din Vadul Crișului. Drăgă- 
nești, Rieni, Beiuș și Aștileu. de
monstrează existenta unor posi
bilități reale în vederea redre
sării economico-financlare a tu
turor unităților agricole din ju
deț — au arătat, printre alti 
vorbitori, Szabo Emeric. direc
torul I.A.S, Valea lui Mihai, și 
Gheorghe Laza, directorul di
recției agricole județene.

Pornind de la sarcinile ce re
vin județului din documentele 
pregătitoare pentru Congresul al 
XII-lea al P.C.R., in unanimita
te a fost aprobată Hotărîrea 
conferinței județene de partid, 
din care redăm : în indus
trie — comitetul județean ya 
mobiliza toate organele și orga
nizațiile de partid pentru a sta
bili cele mai eficiente măaj.ri 
politico-organizatorice care să 
asigure realizarea integrală a 
planului și a angajamentelor 
suplimentare asumate pe acest 
an, precum și pregătirea condi
țiilor optime pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor pe anul 
1980, in vederea traducerii neîn- 
tirziate în practică a hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de Congresul 
al XII-lea al P.C.R. ; în agri
cultură — pină în anul 1985 se 
va reda în circuitul agricol o 
suprafață de peste 7 000 hectare ; 
în activitatea de propagandă se 
va acționa prin toate formele 
muncii politico-educative pen
tru cultivarea spiritului revolu
ționar. cunoașterea și aplicarea 
politicii științifice a partidului 
și statului, afirmarea cu fermi
tate a concepției științifice des
pre lume și viată.

Prin vii și Îndelungi ovații, con
ferința a adoptat o TELEGRA
MA ADRESATA C.C. AL P.C.R. 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care se rea
firmă deplinul atașament al co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii bihoreni la politica ști
ințifică, clarvăzătoare a parti
dului și statului nostru, hotă- 
rirea nestrămutată de a milita 
pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective economico-sociale ce 
stau in fața oamenilor muncii 
din județ in această etapă hotă- 
ritoarc în mersul inainte al 
României. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată in 
telegramă — de angajarea ple
nară a bihorenilor la perfecțio
narea propriei activităț, și la 
îndeplinirea intocmai a pre'.î-- 
rilor mobilizatoare ce revin ju
dețului in cincinalul viitor, pen
tru realizarea mărețului pro
gram de dezvoltare multilatera
lă a patriei. România socialistă.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și de alte na
ționalități — de pe străvechile 
plaiuri bihorene, participanții la 
conferință și-au exprimat ade
ziunea totală la documentele 
Congresului al XII-lea, apreciind 
că obiectivele luminoase cuprin
se în aceste documente repre
zintă chezășia ridicării tuturor 
ludețelor țării pe noi trepte su
perioare ale dezvoltării materia
le și spirituale.

Aducind la îndeplinire manda
tul încredințat de organizațiile 
de partid șl, totodată, de colec
tivele de oameni ai muncii pe 
care le reprezintă, ca dovadă a 
unității de monolit dintre po
por, partid și secretarul său ge
neral, participanții la conferin
ță au stabilit ca delegații la 
Congres să voteze pentru re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului. Cu 
ovații puternice a fost adoptată, 
în acest sens, o Hotărire.

Darea.de
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITOÎncheierea convorbirilor dintre tovarășiiNicoiae Ceaușescu și Iosip Broz Tito -IUGOSLAVA
(Urmare din pag. I)
inței, informațiilor și turismului și au recoman
dat ca posibilitățile, incă insuficient folosite din 
aceste domenii ale colaborării, să fie cit mai 
deplin și curînd valorificate. In acest sens, s-a 
relevat în mod deosebit semnificația manifestă
rilor „Zilele culturii popoarelor și naționalități
lor din Republica Socialistă Federativă Iugosla
via în Republica Socialistă România" și „Zilele 
culturii românești in Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia", care au avut loc in acest an 
sub înaltul patronaj al președinților Nicoiae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

S-a subliniat că lărgirea permanentă a co
laborării in aceste domenii, adincirea procesului 
cunoașterii reciproce a valorilor spirituale și 
realizărilor celor două popoare au un rol esen
țial in intărirea relațiilor prietenești dintre 
România și Iugoslavia.

Președinții Nicoiae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito au reafirmat și cu acest prilej hotărirca 
de a depune in continuare eforturi in scopul 
promovării colaborării multilaterale dintre cele 
două țări, cu convingerea că dezvoltarea relații
lor româno-iugoslave corespunde nu numai in
tereselor fundamentale ale popoarelor țărilor 
lor, ci reprezintă o contribuție importantă Ia 
afirmarea principiilor democratice in raporturile 
internaționale, la intărirea destinderii, colaboră
rii egale in drepturi și securității in Europa și 
în lume, la lupta pentru pace, progres social și 
socialism.

teritoriale, contribuie la transformarea Balcani
lor intr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, pre
cum și la edificarea securității și dezvoltarea 
cooperării in Europa. Cele două părți și-au ex
primat satisfacția pentru acordul realiza*  de a 
se organiza o reuniune privind colaborarea 
multilaterală in domeniul comunicațiilor si tele
comunicațiilor și au evidențiat hotărirca celor, 
două părți 
reuniuni și 
laterale in 
comun, in 
Helsinki.

Președinții Nicoiae Ceaușescu si Iosip Broz 
Tito au subliniat 
premisă esențială 
ritatea in Europa 
aceea este necesar

de a acționa pentru succesul 
promovarea colaborării bi si 
Balcani, in alte domenii de 
conformitate cu Actul final

acestei 
multi- 
interes 
de Ia

II

Duminică dimineața s-au încheiat 
x convorbirile dintre tovarășul Nicoiae 
' Ceaușescu, secretar general al Parti- 
țalui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Iosip Broz Tito. președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au exprimat satisfacția de
plină fată de rezultatele rodnice ale 
convorbirilor purtate, pentru hotă
rârile convenite, cu acest prilej, sub
liniind că acestea vor stimula și mai 
mult extinderea și adîncirea relații
lor de strânsă prietenie si colabora

re activă dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
-Iugoslavia, dintre România și Iugo
slavia, dintre poporul român și 
popoarele iugoslave.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au reafirmat h oțărî- 
rea de a acționa și in viitor pen
tru transpunerea in viată a măsuri
lor stabilite in cadrul acestui nou 
dialog româno-iugoslav la nivel înalt, 
măsuri care corespund intereselor 
fundamentale ale celor două popoare 
vecine și prietene, cauzei generale a 
socialismului și păcii in lume.

A fost exprimată, de asemenea, 
voința României si Iugoslaviei de a

conlucra tot mai strins pe arena in
ternațională pentru a-și aduce o 
contribuție și mai importantă la so
luționarea în interesul popoarelor, a 
marilor probleme ale contemporanei
tății. la consolidarea climatului de 
destindere, bace și colaborare in 
întreaga lume, la afirmarea idealu
rilor de progres ale tuturor națiu
nilor.

Convorbirile s-au desfășurat în a- 
ceeași atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, in spiritul 
relațiilor de bună vecinătate și 
strinsă colaborare intre țările, parti
dele si popoarele noastre.

COMUNICAT
La invitația tovarășului Nicoiae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Iosip Broz. Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a.efectuat 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Socialistă România in perioa
da 2—4 noiembrie 1979.

Tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
s-a bucurat, in timpul vizitei, de o 
primire caldă, plină de ospitalitate, 
expresie a sentimentelor de profun
dă prietenie și stimă pe care și le 
nutresc reciproc poporul român și 
popoarele iugoslave vecine.
I Țovarășul Nicoiae Ceaușescu. se- 
trețar general al Partidului Comu- 
’ ,t Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, s-au informat reciproc 
asupra principalelor preocupări și di
recții ale dezvoltării interne din cele 
două țări, asupra activității Partidu
lui Comunist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia au purtat 
ample convorbiri privind raporturile 
și colaborarea dintre cele două parti
de și țări și au făcut un rodnic schimb 
de păreri in legătură cu situația in
ternațională și problemele actuale ale 
mișcării comuniste și muncito
rești.

La convorbirile dintre cei doi con
ducători, desfășurate intr-o atmosferă 
cordială, de prietenie, de deplină în
țelegere și stimă reciprocă, au parti
cipat :

Din partea română tovarășii : 
Hie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,1 
prim-ministru al guvernului. Con
stantin Dăscălescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi-

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nislru al guvernului. președiftteae 
părții române în Comisia mixtă r6- 
mâno-iugoslavă de colaborare econo
mică, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Birlea. mem
bru al C.C. al P.C.R., directorul Ca
binetului secretarului general al 
partidului și președintelui republicii, 
Constantin Mitea. membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al partidului și președintelui 
republicii, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apără
rii naționale. Vasile Șandru, direc
tor in Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicoiae Mihai, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Belgrad.

Din partea iugoslavă tovarășii 
Petar Stambolici, membru al Prezi
diului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Brapko 
Mikulici, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. Iosip Vrhoveț, 
secretar federal pentru afacerile ex
terne, Metod Rotar, secretar federal 
pentru comerț exterior, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă 
iugoslavo-română de colaborare eco
nomică. Berislav Badurina, șeful 
Cabinetului președintelui ‘ republicii, 
Ianko Șușnar, general-colonel, și 
Trifun Nikolici, ambasadorul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia în Republica Socialistă Româ
nia.

Concomitent. colaboratorii celor 
doi președinți au purtat convorbiri 
privind relațiile și colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, relațiile 
economice bilaterale și conlucrarea 
celor două țări pe plan internațional.

în încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii So
cialiste Romania, și tovarășul Iosip 
nroZ Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, au semnat ț,,i>șetarația 
comună romano-iugosiâvâ".

In timpul vizitei, tovarășului.. Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, i s-a înminat, intr-un ca
dru festiv. „Diploma de cetățean de 
onoare al municipiului București", 
împreună cu placheta cu însemnele 
acestei distincții.

în numele tovarășului Iosip Broz 
Tito, tovarășul Petar Stambolici, 
membru al Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, mem
bru al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a depus*  o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Președintele Nicoiae Ceaușescu și 
președintele Iosip Broz Tito au dat 
o înaltă apreciere convorbirilor pe 
care le-au purtat și au subliniat cu 
satisfacție rezultatele lor rodnice, 
care reprezintă o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea și adin- 
cirea relațiilor de prietenie, de cola
borare multilaterală și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, in interesul poporului ro
mân și popoarelor iugoslave, al cau
zei păcii, socialismului și cooperării 
în Europa și in întreaga lume.

Tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a invitat pe tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. să facă o vizită oficială de 
prietenie în Iugoslavia.

Invitația a fost acceptată cu multă 
satisfacție.

București, 4 noiembrie 1979,

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)
le : „Să se dezvolte continuu relațiile 
de prietenie trainică si colaborare 
rodnică dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, spre binele co
mun al popoarelor noastre, al socia
lismului și păcii în lume !“. „Trăias
că lupta unită a popoarelor pentru 
pace și colaborare, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună !“.

La aeroport erau prezent! tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu. Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheor- 
ghe Pană. Gheorghe Radulescu. Vir
gil Trofin. Ștefan Voitec. Ștefan An
drei. Ion Coman. Nicoiae Giosan, 
precum și membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, generali.

Erau de față ambasadorul României 
la Belgrad. Nicoiae Mihai, și amba
sadorul Iugoslaviei la București, Tri
fun Nikolici.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România. în semn de salut au foșt 
trase 21 de salve de artilerie.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito au trecut in revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Iosip Broz Tito si-a luat, 
apoi, rămas bun de la persoanele 
oficiale române venite ,.să-l conducă.

Un grup de pionieri a oferit buche
te de flori celor doi conducători de 
partid'și de stat.

Numeroși oameni ai muncii bucu-

resteni, aflați pe aeroport, au acla
mat îndelung pe tovarășii Nicoiae 
Ceaușescu si Iosip Broz Tito. expri- 
mindu-și profunda satisfacție fată 
de rezultatele deosebit de rodnice ale 
noului dialog româno-iugoslav la ni
vel inalt, care se înscrie ca un eve
niment politic de profundă semnifi
cație în dezvoltarea conlucrării fră
țești. multilaterale. dintre Partidul 
Comunist Român si Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre țările

și popoarele noastre vecine și 
prietene.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au răspuns cu prietenie mani
festărilor entuziaste ale locuitorilor 
Capitalei.

La scara avionului, tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
s-au imbrățișat cu prietenie, luîn- 
du-și un călduros rămas bun.

La ora 10, aeronava prezidențială 
a decolat.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România
Acum, cind părăsim teritoriul Republicii Socialiste România, doresc, dragă 

tovarășe Ceaușescu. să vă mulțumesc încă o dată cu căldură pentru ospitali
tatea excepțională de care ne-am bucurat, eu si colaboratorii mei, in cursul 
vizitei noastre.

în timpul acestei vizite la București, am avut prilejul să constat cu multă 
satisfacție marile realizări pe care poporul român prieten le-a obținut in con
strucția socialistă. Am fost deosebit de impresionat de rezultatele care, cu 
eforturile excepționale ale oamenilor muncii și ale cetățenilor Bucureștiului, 
au fost obținute in refacerea și construcția frumoasei dv. capitale, lovită de 
recentul cutremur catastrofal.

Convorbirile pe care le-am purtat cu acest prilej și care, la fel ca toate 
intilnirile noastre de pină acum, s-au desfășurat într-o atmosferă de deplină 
Încredere și înțelegere reciprocă, vor aprofunda și mai mult, sint convins, 
prietenia tradițională'a celor două tari vecine ale noastre și vor impulsiona 
colaborarea rodnică pe care Iugoslavia și România, precum și Uniunea Comu
niștilor dm Iugoslavia și Partidul Comunist Român o dezvoltă multilateral. 
Noi acordăm o mare importanță dezvoltării multilaterale, continue a relațiilor 
noastre de bunăvecinâtate. convinși că prin acbasta cele două țări socialiste 
ale noastre vor contribui intr-o mare măsură la colaborarea. înțelegerea, pacea 
și progresul general in lume.

Folosesc si acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, pentru prosperitatea continuă a poporului român 
prieten.

IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugoslavia, tovară
șul Iosip Broz Tito, au efectuat un amplu 
schimb de păreri cu privire ia problemele in
ternaționale actuale și procesele care au loc in 
lumea contemporană. Ei au constatat că evoluția 
raporturilor internaționale confirmă justețea a- 
precierilor conținute in documentele comune 
româno-iugoslave.

Cei doi președinți au subliniat din nou im
portanța profundelor transformări și frămintări 
sociale care au loc in lume, a mutațiilor in ra
portul de forțe pe plan mondial, relevind că Ia 
baza acestora se află afirmarea tot mai puterni
că a voinței de libertate și independență a po
poarelor și țărilor, lupta lor pentru progres so
cial și edificarea unor relații internaționale de
mocratice. Popoarele sint hotărite să pună capăt 
oricărei dominații străine, să dispună în mod 
de sine stătător de bogățiile naționale, să-și 
aleagă in mod liber căile dezvoltării sociale și 
să conviețuiască în condiții de pace, securitate 
și colaborare pe bază de egalitate in drepturi.

Cei doi președinți au constatat, totodată, că 
perpetuarea focarelor de criză și crearea altora 
noi, intensificarea cursei inarmărilor. menține
rea bazelor militare și prezența trupelor străine 
pe teritoriile altor state, stagnarea negocierilor 
asupra problemelor relațiilor economice inter
naționale și înrăutățirea continuă a situației e- 
conomice mondiale, îndeosebi a țărilor in curs 
de dezvoltare, amenință procesul destinderii, 
provoacă instabilitate în lume. Un pericol de
osebit reprezintă accentuarea luptei pentru 
sfere de interese și zone de influentă si do
minație, recurgerea la forță și la intervenții 
din afară și mai ales încercările de a se solu
ționa diferendele dintre state prin mijloace mi
litare. Toate acestea creează primejdia unor noi 
conflicte internaționale cu urmări imprevizibile 
pentru pacea lumii, peptru suveranitatea și 
securitatea statelor .'si popoarelor

Cei doi președinți consideră că în aceste con
diții este necesară lupta hotărită împotriva im
perialismului, colonialismului, neocolonialismu- 
lui și a tuturor formelor de dominație si hege
monie, pentru eliminarea din relațiile interna
ționale a politicii de forță, intervenție si amestec 
in treburile altor popoare. Se impune transfor
marea profundă a relațiilor internaționale și 
democratizarea lor consecventă, asigurarea res
pectării stricte a independenței, suveranității si 
egalității in drepturi a tuturor popoarelor. 
Acesta este singurul mod de a se împiedica a- 
pariția unor noi conflicte și de a se asigura o 
pace trainică in lume. Aceasta reclamă angaja
rea activă a celui mai larg cerc de țări, a tu
turor forțelor progresiste si democratice din 
întreaga lume, care prin lupta si acțiunea lor 
pot să asigure condițiile pentru o pace stabilă 
și progresul tuturor popoarelor. Apărarea si 
respectarea independenței naționale a tuturor 
popoarelor este un factor hotăritor pentru afir
marea deplină a unei politici de pace. înțelegere 
și colaborare internațională.

Președintele Nicoiae Ceaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito au subliniat importanta majoră 
pe care cele două țări o acordă întăririi pro
cesului destinderii in Europa, edificării secu
rității și dezvoltării colaborării pe continent, 
traducerii in viață, ca un tot unitar, a princi
piilor și prevederilor Actului final de la Hel
sinki in țoale domeniile. Evidențiind uncie re
zultate pozitive obținute in relațiile dintre sta
tele semnatare ale Actului final, cele două părți 
subliniază că acestea nu sint nici pe departe 
suficiente pentru înfăptuirea corespunzătoare a 
obiectivelor stabilite de Conferința pentru secu
ritate și colaborare în Europa. Fenomenul cel 
mai ingrijorător îl constituie faptul că pe con
tinent continuă cursa inarmărilor, se acumu
lează neincetat arme tot mai distrugătoare.

Cei doi președinți și-au exprimat convingerea 
că sporirea înarmărilor în Europa provoacă 
daune destinderii, climatului de colaborare. în
credere și securitate. Ei salută toate inițiativele 
și măsurile îndreptate spre realizarea dezesca- 
ladării inarmărilor nucleare si clasice, precum 
și a forțelor militare pe continentul european, 
in acest sens, ei apreciază pozitiv propunerile 
prezentate de președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Leonid Ilici Brejnev. la 
Berlin. Cei doi președinți și-au exprimat spe
ranța că acestea vor fi urmate de măsuri care 
să ducă nu la intensificarea cursei inarmărilor 
rac.heto-nucleare, oi la reducerea armamentelor 
nucleare și clasice in Europa.

Cele două părți consideră că este necesar să 
se intensifice eforturile pentru înfăptuirea in
tegrală a Actului final, pentru aplicarea si ex
tinderea măsurilor de întărire a încrederii, pen
tru adoptarea de măsuri de dezangajare militară 
și dezarmare în Europa, Singura cale pentru 
edificarea securității in Europa constă in opri
rea acumulării de arme și deschiderea procesu
lui reducerii efective a forțelor armate si înar
mărilor pe continent, in toate părțile sale, ceea 
ce ar reprezenta un pas important către întări
rea păcii și securității in întreaga 
apreciază pozitiv toate propunerile 
îndreptate in această direcție.

România si Iugoslavia acordă o 
tanță reuniunii de Ia Madrid din 
trebuie să se adopte măsuri și 
concrete pentru consolidarea destinderii, intări
rea securității, dezangajarea militară si deschi
derea procesului dezarmării, precum si pentru 
dezvoltarea largă a colaborării în toate dome
niile pe continentul european. Ele consideră că 
este necesară pregătirea temeinică a acestei 
reuniuni, prin consultări bilaterale și multilate
rale intre țările participante. Pregătirea sub
stanțială si desfășurarea reuniunii de la Madrid 
la nivel ministerial ar aduce o contribuție în
semnată la înfăptuirea cu succes a telurilor 
Conferinței pentru securitate si cooperare in 
Europa.

Cei doi președinți au subliniat că securitatea 
in Mediterana este inseparabilă de securitatea 
în Europa și au menționat că la reuniunea de 
Ia Madrid ar trebui să se adopte măsuri co
respunzătoare care să stimuleze colaborarea 
generală și să ducă la intărirea securității in 
bazinul Mării Mediterane.

Cei doi președinți au reafirmat hotărirea ță
rilor lor de a acționa în continuare pentru dez
voltarea relațiilor și intensificarea colaborării 
bilaterale și multilaterale intre statele balcani
ce. Ei consideră că această colaborare, în
temeiată pe principiile egalității în drepturi, in
dependentei. suveranității, neamestecului in 
treburile interne și respectării integrității

lume. Părțile 
și inițiativele

mare impor- 
1980. la care 
recomandări

că destinderea reprezintă o 
pentru colaborarea și secu- 
și în întreaga lume si de 

să se depună noi eforturi in 
direcția înviorării și stimulării destinderii, 
cesul destinderii nu trebuie să fie limitat 
la anumite regiuni ale lumii. Destinderea 
o necesitate a întregii omeniri și trebuie să 
un caracter universal, să cuprindă toate regiu
nile lumii și să asigure participarea pe bază de 
egalitate la viata internațională a tuturor sta
telor. O componentă și o premisă esențială a 
consolidării procesului destinderii o constituie 
reglementarea pașnică a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, exclusiv pe calea tratati
velor și a înțelegerilor.

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Iosip Broz Tito, consideră că o problemă 
dintre eele mai acute pentru pacea și securitatea 
lumii este lichidarea subdezvoltării și înfăptui
rea unei noi ordini economice internaționale. Ei 
constată că in negocierile desfășurate oină in 
prezent, inclusiv. în cadrul U.N.C.T.A.D. V de 
la Manila, nu numai că nu s-au înregistrat pro
grese semnificative, ci, dimpotrivă, s-au adincit 
inegalitățile economice, au sporit dificultățile 
economice și financiare ale statelor in curs de 
dezvoltare, care se agravează in continuare ca 
urmare a crizei economice, precum și a crizei 
in domeniul materiilor prime si energiei.

Cele două părți apreciază că in lichidarea 
subdezvoltării. în depășirea greutăților existente 
in economia mondială și in relațiile economice 
internaționale sint interesate toate statele, in
clusiv cele dezvoltate, că soluționarea echita
bilă a acestor probleme este posibilă numai cu 
participarea egală in drepturi a tuturor țărilor. 
Considerind că O.N.U. este forul cel mai adec
vat pentru negocieri și găsirea unor soluții co
respunzătoare, România și Iugoslavia acordă o 
mare importanță pregătirii temeinice a sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980, 
care trebuie să adopte un program de măsuri 
care să ducă la lichidarea subdezvoltării, asi
gurarea unui progres mai rapid al țărilor in 
curs de dezvoltare și înfăptuirea noii ordini eco
nomice internaționale.

Cele două țări dau cea mai mare însemnătate 
întăririi solidarității și colaborării țărilor nea
liniate, a tuturor țărilor în curs de dezvoltare Ș*  
iși exprimă hotărirea de a acționa și in conti
nuare impreună cu celelalte state membre ale 
Grupului 77, cu toate țările lumii, pentru so
luționarea problemelor economice internaționale.

Președinții Nicoiae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito și-au exprimat deosebita îngrijorare față 
de continuarea tot mai intensă a cursei înarmă
rilor care amenință iot mai grav pacea și secu
ritatea lumii, provoacă o risipă uriașă de resurse, 
ceea ce constituie o povară insuportabilă pentru 
toate popoarele luutii. țlț. au evidențiat că in- 
c.etarea neintirziată a cursei înarmărilor și în
treprinderea unor măsuri concrete de dezarmare 
atit nucleară, cit și clasică au o importanță fun
damentală pentru securitatea in lume și promo
varea relațiilor internaționale in ansamblu.

Cei doi președinți au reafirmat importanța 
hotărîrilor adoptate de sesiunea specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, 
prin care organizația mondială s-a angajat in 
soluționarea politică, pe baze democratice, 
problemelor dezarmării și au subliniat că se 
impune conjugarea eforturilor tuturor statelor 
pentru oprirea neintirziată a cursei înarmărilor 
și trecerea la adoptarea și traducerea în viată 
a unor măsuri efective de dezarmare. S-a sub
liniat necesitatea ca O.N.U. să aibă rolul esen
țial in negocierile de dezarmare. în asigurarea 
participării tuturor statelor la edificarea securi
tății internaționale.

Cei doi președinți au apreciat că acordul pri
vind limitarea armelor nucleare strategice ofen
sive SALT II, ca și alte măsuri care s-ar adopta 
pe bază de acord sau de către unele state și care 
corespund intereselor edificării încrederii și de
zangajării militare, pot reprezenta o contribuție 
reală la destindere și edificarea securității in
ternaționale. Ei au subliniat necesitatea de a se 
trece neintirziat la reducerea cheltuielilor, efec
tivelor militare și armamentelor, încetarea pro
ducției și perfecționării armelor nucleare si 
clasice, precum și Ia alte măsuri.

Examinind problema situațiilor conflictuale 
din diferite regiuni ale lumii, cei doi președinți 
s-au pronunțat din nou pentru excluderea fo
losirii forței și a amenințării cu folosirea forței 
din relațiile internaționale, pentru soluționarea 
exclusiv pe calea tratativelor a diferendelor din
tre state, pentru respectarea strictă a dreptului 
popoarelor de a-și hotări in mod independent 
destinele, fără intervenții și presiuni din afară. 
Ei consideră că recurgerea la mijloace mili
tare pentru soluționarea diferendelor dintre 
state reprezintă o încălcare gravă a principiilor 
Cartei O.N.U. și nu poate fi justificată sub nici 
un pretext.

Cele două părți salută și sprijină propunerile 
privind dezbaterea și adoptarea unor măsuri, 
in cadrul Organizației Națiunilor Unite, care să 
ducă la creșterea rolului și eficacității organi
zației mondiale in prevenirea folosirii forței și 
amestecului in treburile interne și reglemen
tarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre 
state, precum și la promovarea relațiilor de bună 
vecinătate intre țări.

Președinții Nicoiae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito și-au exprimat îngrijorarea in legătură cu 
situația din Orientul Apropiat și au apreciat că 
se impune intensificarea eforturilor in direcția 
găsirii unei soluții globale, pe cale politică, a 
conflictului. Ei consideră că instaurarea unei 
păci juste și durabile in Orientul Apropiat se 
poate realiza numai prin retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, Înfăptuirea dreptului la autode
terminare al poporului arab din Palestina, inclu
siv dreptul la un stat propriu, asigurarea in
dependenței, suveranității, integrității teritoriale 
și securității tuturor statelor din zonă. Aceasta 
reclamă recunoașterea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei ca unic reprezentant legitim 
al poporului palestinian și participarea sa pe 
bază de egalitate Ia rezolvarea acestei probleme.

Cele două părți s-au pronunțat din nou pen
tru soluționarea grabnică a problemei cipriote, 
pe baza respectării independenței, suveranității, 
integrității teritoriale și nealinierii 
Cipru. în conformitate cu rezoluțiile 
prin negocieri intre cele două 
priote.

Președintele Nicoiae Ceaușescu 
Iosip Broz Tito și-au reafirmat 
de inițiativele și propunerile constructive. ale 
R.P.D, Coreene pentru reunificarea pașnică, in
dependentă și democratică a Coreei, fără nici un 
amestec străin, ceea ce este in interesul națiu
nii coreene, al păcii și stabilității în Asia și in 
întreaga lume.

România și Iugoslavia își reafirmă solidaritatea 
și sprijinul lor activ și hotărit față de lupta 
justă a popoarelor din Namibia și Zimbabwe 
pentru independență națională, se pronunță ferm 
pentru lichidarea definitivă a politicii de dis
criminare rasială și apartheid din Africa de 
Sud și condamnă atacurile agresive ale regi
murilor rasiste împotriva statelor independente 
din Africa. Ele consideră necesar ca Organizația 
Națiunilor Unite să acționeze in mod energic 
pentru eliberarea popoarelor din sudul Africii, 
pentru a se pune capăt cu desăvirșire oricărui
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atentat la libertatea și drepturile lor legitime Ia 
independență, suveranitate și egalitate.

Președintele Iosip Broz Tito a prezentat pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu o informare cu 
privire Ia rezultatele și însemnătatea celei de-a 
VI-a Conferințe la nivel inalt a țărilor neali
niate de la Havana. Președintele Nicoiae 
Ceaușescu a dat o înaltă apreciere, contribuției 
remarcabile a R.S.F. Iugoslavia și personal a 
tovarășului Iosip Broz Tito la succesul Confe
rinței de Ia Havana, la afirmarea și creșterea 
continuă a rolului politicii și mișcării de neali
niere în viața internațională. Cei doi pre
ședinți au apreciat că această nouă reuniune Ia 
nivel inalt a țărilor nealiniate, care a reconfirmat 
rolul de factor de pace de sine stătător al miș
cării de nealiniere, principiile și orientările sale 
politice fundamentale, reprezintă un eveniment 
de mare importanță în viața lumii contempo
rane, in lupta, generală pentru libertate 
și independență națională, pentru des
tindere, colaborare și progres. România și Iugo
slavia acordă o mare insemnătate contribuției 
țărilor nealiniate la evoluția pozitivă a relațiilor 
internaționale, la afirmarea principiilor democra
tice in raporturile dintre state, la lupta pentru 
lichidarea politicii imperialiste și colonialiste, 
împotriva oricăror forme de amestec străin și 
presiune, a oricărei politici de inegalitate, do
minație și hegemonie, pentru dreptul popoarelor 
de a fi deplin stăpine pe bogățiile naționale, la 
asigurarea unei colaborări rodnice intre toate 
țările, fără deosebire de orinduire socială.

Conducătorii celor două țări apreciază că Or
ganizația Națiunilor Unite este forul cel mai 
potrivit pentru dezbaterea aprofundată și solu
ționarea trainică cu participarea tuturor state
lor a tuturor problemelor care confruntă ome
nirea și se pronunță pentru întărirea continuă a 
rolului organizației mondiale, pentru democra
tizarea O.N.U. și a organelor sale, îmbunătăți
rea activității acestora și adaptarea organizației 
și a Cartei la realitățile și cerințele vieții inter
naționale contemporane. Ei atribuie cea mai 
mare insemnătate participării mai active la via
ța internațională, in condiții de deplină egalitate, 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate și 
in curs de dezvoltare, care reprezintă marea 
majoritate a populației globului și sint vital in
teresate in instaurarea unei politici de egalitate 
in drepturi și independență a fiecărei națiuni, 
de pace și colaborare internațională.

III
Secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tova
rășul Iosip Broz Tito, au relevat cu satisfacție 
dezvoltarea cu succes a relațiilor și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, precum și dintre ce
lelalte organizații social-politice din cele două 
țări și au evidențiat marea insemnătate a aces
tei colaborări pentru dezvoltarea in ansamblu a 
raporturilor româno-iugoslave. Pornind de la 
experiența pozitivă de pină in prezent, ei au 
reliefat, de asemenea, însemnătatea și necesita
tea continuării și Îmbogățirii schimburilor dc 
păreri, deschise și de conținut, in spiritul res
pectului și încrederii reciproce, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia asupra căilor și practicii dezvoltării 
socialiste, asupra raporturilor și colaborării din 
cadrul mișcării comuniste și muncitorești, cola
borării forțelor democratice, progresiste și iubi
toare de pace, asupra tuturor problemelor im
portante ale luptei pentru socialism, pace și 
progres in lume.

Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân,’ tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tova
rășul Iosip Broz Tito, au salutat cu satisfacție 
succesele obținute în diverse țări de partidele 
comuniste și muncitorești, mișcările revoluțio
nare și progresiste in intărirea poziției și in
fluenței lor in viața națională și internațională. 
Acesta este rezultatul orientării lor spre o po
litică independentă, al abordării creatoare a pro
blemelor luptei pentru progres și socialism și 
elaborării unor soluții corespunzătoare condiți
ilor concrete din fiecare țară, al colaborării largi 
cu toate forțele muncitorești, progresiste și de
mocratice pcntni asigurarea dezvoltării demo
cratice a societății pe calea progresului econo
mic și social. Ei au subliniat că bogăția și di- 

căilorversitatea experiențelor, cuceririlor și ____
luptei pentru socialism și ale construcției socia
liste reprezintă o realitate și o trăsătură de bază 
a creșterii și iniăririi socialismului in lume. 
Aceasta reclamă forme și conținuturi noi de re
lații și colaborare in mișcarea comunistă și mun
citorească și intre toate forțele democratice și 
progresiste din lume.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, subliniind necesitatea dezvoltării colaboră
rii și solidarității tuturor partidelor și mișcărilor 
progresiste, au reafirmat hotărirea Partidului 
Comunist Român și Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia de a acționa pentru afirmarea și res
pectarea consecventă in relațiile din mișcarea 
comunistă, muncitorească și alte mișcări progre
siste și democratice a principiilor independen
ței, egalității in drepturi, neamestecului in tre
burile interne, respectării deosebirilor de poziții 
și interese, a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător politica internă și ex
ternă, pornind de la răspunderea in fața pro
priei clase muncitoare și a propriului popor, de 
a-și alege căile luptei pentru transformarea re
voluționară a societății in conformitate cu con
dițiile din țara sa. De ambele părți, s-a eviden
țiat că respectarea strictă a acestor principii 
este o premisă necesară a înaintării socialismu
lui in lume, reprezintă singura bază corespun
zătoare pentru relațiile de colaborare și solida
ritate dintre partidele comuniste și muncitorești, 
partidele socialiste și social-democrate, mișcările 
de eliberare și celelalte partide și mișcări pro
gresiste și democratice din lume. Este necesar 
ca principiile și cuceririle democratice ale rela
țiilor din mișcarea muncitorească internațională 
să fie îmbogățite și dezvoltate in continuare, să 
se depună o activitate politică intensă pentru 
afirmarea deplină a acestor principii in toate 
domeniile relațiilor și colaborării dintre diferi
tele partide și mișcări.

Pornind de Ia faptul că profundele transfor
mări sociale și politice din lumea contemporană 
au generat idei și teze noi. aprecieri și concluzii 
diferite intre unele partide, conducătorii Parti
dului Comunist Român și Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia consideră că acestea nu trebuie 
să impieteze asupra bunelor relații dintre ele și 
se pronunță pentru dezvoltarea permanentă a 
unui dialog principial, a schimbului de păreri 
și experiență, intr-un spirit constructiv, pe baza 
egalității și respectului reciproc, fără amestec 
și impunerea punctelor de vedere și a pozițiilor. 
Aceasta este in interesul îmbogățirii teoriei și 
practicii revoluționare, al promovării colaboră
rii egale intre partidele comuniste și muncito
rești. intre toate partidele și mișcările progre
siste și democratice in lupta pentru pace, demo
crație, progres social și socialism, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și mai bune.

★
Secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul Iosip Broz Tito, și-au exprimat satis
facția deplină pentru rezultatele vizitei și pen
tru convorbirile pe care le-au avut cu acest pri
lej, și convingerea că această intilnire repre
zintă o nouă contribuție importantă și un nou 
impuls extinderii și întăririi relațiilor priete
nești, colaborării multilaterale și solidarității 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre cele două 
țări vecine socialiste, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor României și Iugoslaviei, inte
reselor dezvoltării socialismului și progresului, 
precum și întăririi păcii și colaborării egale in 
Europa și in lume.

București, 4 noiembrie 1979
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pregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

Conferințe
ale organizațiilor județene 

de partid
(Urmare din pag. I)
cipare a clasei muncitoare, a în
tregului popor la conducerea so
cietății, adîncirea democrației so
cialiste în toate sferele vieții eco
nomice și sociale. Participanții la 
conferințe au abordat pe larg pro
blemele activității politico-ideolo- 
gice, de ridicare a conștiinței socia
liste a maselor, de educare revo
luționară a poporului, de formare 
a omului nou.

într-un deplin consens, conferin
țele județene de partid au expri
mat totala adeziune și aprobare a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, față de politica externă a 
partidului și statului nostru, care 
corespunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre, 
contribuind la consolidarea forțelor 
socialismului, păcii și progresului 
social în întreaga lume.

„Pentru întreprinderea noastră, cei cinci ani 
care au trecut de la Congresul al XI-lea 
al partidului valorează cît douăzeci"

Cu cinci ani in urmă. Victoria 
Stana, proaspăt inginer electronist, 
intra pe porțile întreprinderii de 
aparate electronice de măsură și 
industriale de pe platforma Pipera. 
Întîmplarea a făcut ca tinăra ingi
neră să pășească la început intr-o 
secție nouă, atunci înființată, secția 
a patra de aparate de măsură. O 
coincidență fericită, de care astăzi 
Victoria Stana îsi amintește cu 
emoție și căreia îi acordă semnifi
cații deosebite. Și nu fără temei. 
Drumul ei și al secției respective 
se deschide sub auspiciile insufleți- 
toare create de Congresul al XI-lea 
al partidului, care punea un accent 
deosebit pe dezvoltarea impetuoasă 
a ramurilor de vîrf. moderne ale 
industriei noastre.

— Sint cinci ani care valorează 
cit douăzeci — ne spune ea. Totul 
era nou. Deosebite, cu totul noi, 
erau insă ideile de la care porneam 
cu toții. Iar aceste idei, dincolo de 
faptul că se plasau în sfera tehnicii 
celei mai moderne, purtau in fibra 
lor spiritul de cutezanță propriu ■ 
comuniștilor. încrezători în forța 
noastră creatoare. Conștiința acestui 
fapt ne-a dat tuturor aripi.

Așa a și fost. Febra cercetării, 
dorința de a pătrunde mult mai 
adine în orizonturile unei științe de 
o mare complexitate și de un mare 
viitor i-au făcut pe toți acești tineri 
electronisti — de la muncitor la in
giner — să se depășească perma
nent pe ei înșiși. Cinci ani în care 
producția întregii întreprinderi a 
fost în întregime reînnoită. Cinci 
ani în care s-a izbutit ca produc
ția să fie in întregime de concepție 
românească, să se diversifice necon
tenit și să fie tot mai solicitată aco
lo unde electronica dirijează proce
se industriale de anvergură.

— A fost un entuziasm de adîn- 
cime. tenace — remarcă directorul 
întreprinderii, inginerul Ștefan 
Dincă. Dovadă : la sfîrșitul luniioc- 
tombrie. acest colectiv foarte tînăr 
— virsta medie este de 24 de ani — 
și-a îndeplinit toate angajamentele 
luate pentru depășirea planului ne
anul 1979. Grăitor act in întîmpina- 
rea celui de-al XII-lea Congres al 
partidului.

Astfel, dezbaterea sarcinilor de 
plan pe anul 1980 în adunarea ge
nerală a oamenilor muncii — care 
s-a desfășurat vineri seara — a por
nit de la' „ștacheta" unei etape

în scopul creșterii ritmului livră
rilor in bazele de recepție și în
cheierii grabnice a transportării can
tităților de porumb aflate pe cimp. 
la indicația comitetului județean de 
partid, in cursul zilei de du
minică în județul Dolj au ve
nit in sprijinul unităților agricole 
râmase in urmă — Zănoaga, Pe
rișor. Drăgotești. Radovan. Rast și 
Plopșor — peste 1 000 de oameni ai 
muncii si un număr mare de _ auto
camioane din întreprinderile indus
triale. Ca rezultat al acestor măsuri, 
în cursul zilei de duminică s-au 
transportat la fondul de stat si FNC 
3 985 tone porumb. întreprinderea de 
industrializare a sfeclei de zahăr a 
primit 4 100 tone sfeclă și s-au eli
berat de coceni 898 hectare. Si ieri 
s-a înregistrat o activitate intensă pe 
oboarele doljene. transportindu-se 
peste 5 000 tone porumb. (N. Băbălău).

La această dată, in unitățile agri
cole din județul Ialomița mai este 
de cules porumbul de pe o su
prafață de 15 000 hectare. De aseme
nea, trebuie transportate din cimp 
peste 200 000 tone de știuleți. Mii de 
țărani cooperatori participă, zi de zi, 
la recoltarea porumbului, la încăr
carea și descărcarea acestuia la ba
zele de recepție. Munca este mai 
anevoioasă pe frig, dar nimeni nu-și 

în conformitate cu prevederile 
Statutului partidului și criteriile 
stabilite de plenara Comitetului 
Central, conferințele organizațiilor 
județene de partid au ales noile 
organe conducătoare ale organiza
țiilor respective și delegații pentru 
Congres, desemnînd, în același 
timp, candidați! pentru organele 
centrale de partid.

în funcția de prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid au 
fost aleși tovarășii : la Alba — 
Nicolae Hurbcan ; la Arad — Aron 
Pavel ; la Bacău — Alexandrina 
Găinușe ; la Bihor — Gheorghe 
Blaj ; la Bistrița-Năsăud — Mihai 
Marina ; la Botoșani — Alexa Ha- 
ralambie ; la Brașov — Gheorghe 
Dumitrache ; la Brăila — Ion Ca- 
trinescu; la Buzău — Vasile Potop: 
la Caraș-Sevcrin — Nicolae Bușui: 
la Constanța — Ion Stoian ; la Cu- 
vasna — Ferdinand Nagy ; la Dîm
bovița — Florea Ristache ; la Gorj

parcurse cu succes. O etapă care 
și-a avut exigențele ei. dar care 
sint acum sporite în climatul de 
puternică efervescentă politică din 
preajma marelui eveniment al celui 
de-al XII-lea for al comuniștilor. în 
acest spirit, discuțiile — numeroase,

In aceste zile la întreprinderea 
de aparate electronice din Capitală

„Ideile tehnice noi sînt generatoare de avînturi de conștiință I" — ne 
spune ing. Victoria Stana, secretara organizației de partid a secției 

a IV-a de la I.E.M.I. Foto : Eugen Dichiseanu

dar concise la maximum — au scos 
la lumină resurse tehnice și știin
țifice care, pentru viitorul an. sînt 
relevante prin îndrăzneala lor. Si 
mi-am amintit. în clina in care s-a 
dat glas hotărîrii ca 83 la sută din 
produsele anului 1980 să fie noi, 
de felul cum caracterizase comu
nista Victoria Stana ultimii cinci 
ani de muncă : „idei tehnice noi. 
generatoare de avinturi de conști
ință".

Ce reprezintă, practic, acest im- 

Depozitele așteaptă porumbul de pe cîmp
GRĂBIND TRANSPORTUL

EVITĂM PIERDERI DE RECOLTĂ!
cruță eforturile. Producția e bună și 
toți sînt hotăriți ca, indiferent de 
vreme, să muncească fără preget 
pentru ca in cel mai scurt timp în
treaga recoltă să fie în hambare.

Datorită măsurilor luate de organi
zațiile de partid, duminică, în spri
jinul lucrătorilor de pe ogoare au 
fost prezenți la recoltat și transport 
circa 3 000 de oamerti ai mun
cii din întreprinderile și institu
țiile municipiilor Slobozia și Călă
rași, orașelor Fetești și Țăndărei. 
Deși a fost destul de frig, ei au reu
șit să recolteze porumbul de pe 280 
hectare, să depănușeze 500 de tone 
și să transporte la bazele de recepție 
peste 800 tone.

Pentru încheierea lucrărilor, co
mandamentul județean agricol a tri
mis activiști de partid și de stat nu 
numai în unități, ci și în ferme unde 
există porumb necules sau depozitat 
în cimp, pentru a organiza acțiuni 
în vederea transportării lui grabnice 
la baze sau în pătulele proprii ale 
unităților agricole. Toate remorcile 
și alte mijloace de transport sint

— Nicolae Gavrilescu : la Harghita
— Iosif Szasz ; la Ilfov — Vasile 
Mușat : la Mehedinți — Iulian 
Ploștinaru.

în încheierea lucrărilor, conferin
țele au adresat telegrame Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se exprimă 
voința fermă a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de a acțio
na cu toată răspunderea și price
perea pentru întîmpinarea înaltului 
forum al comuniștilor cu noi și în
semnate succese în muncă, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor istorice ce vor fi adop
tate de Congresul al XII-lea al 
partidului.

portant procent de înnoire ? în
seamnă zile și nopți de cercetare, 
de experimentare, de luare în Stăpî- 
nire a unui univers tehnico-știintific 
de o mare complexitate. Aparate 
care, cu un termen modern, sînt nu
mite „sofisticate" — osciloscoape, 

tensometre. frecventometre nume
rice cu 6 cifre sau multimetre nu
merice : unele, incluzînd pînă la 
16 000 de părți componente, tranzis- 
tori. relee, circuite integrate etc. 
Aparate de mare finețe, destinate 
să ia pulsul liniilor de comandă au
tomată sau electronizată din indus
trie. Ele veghează, verifică, con
trolează gigantii siderurgici de la 
Galați, de la Hunedoara și de la 
Reșița, sînt prezente ne marile ma
gistrale energetice ale tării, ajută

— RELATĂRI DE LA CORESPONDETII NOȘTRI —

folosite acum in schimburi prelun
gite de cite 14 și 16 ore. La bazele 
de recepție trebuie însă să se acțio
neze cu mai mult spirit gospodăresc 
în vederea înlăturării staționării ca
mioanelor și cuplurilor cu remorci. 
Spunem aceasta pentru că la unele 
baze de recepție mijloacele de tran
sport staționează mult, deoarece la 
descărcare știuleții sînt „numărați", 
luați bucată cu bucată, în loc să. fie 
basculați. întreprinderea de valorifi
care a cerealelor și plantelor tehnice 
Ialomița are datoria să trimită toți 
angajații săi la bazele de recepție 
unde treburile nu merg bine. (Mihai 
Vișoiu).

în vederea încheierii recoltării po
rumbului de pe ultimele suprafețe,

Jf
PÎNĂ LA CONGRES - 5500 TONE MINEREU

PESTE PREVEDERI!"
Mai întîi o informație : pe lista uni

tăților fruntașe din județ, ca și din 
industria minieră, de mai multi 
ani se află la loc de cinste numele 
întreprinderii miniere Hunedoara. 
La Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. aflăm că și în acest an colec
tivul minerilor de la Teliuc și Ghelar 
se află printre fruntași. Lucru pe 
deplin justificat dacă ținem segma de 
rezultatele foarte bune obținute în 
zece luni din acest an. Ce spun ci
frele ? Harnicul colectiv de mineri a 
livrat in plus beneficiarilor 5 000 tone 
minereu de fier brut, 4 000 tone talc 
și 142 000 tone dolomită, in condițiile 
depășirii sarcinilor la producția netă 
cu 27 milioane lei.

Am încercat să desprindem o expli
cație a tradiției acestor rezultate de 
prestigiu. Directorul întreprinderii, 
ing. Vasile Golda. se arată zgîrcit la 
vorbă. Ne răspunde simplu : „Așa a 
învățat colectivul nostru să-și facă 
datoria".

Da, „așa a învățat colectivul, să-și 
facă datoria" ; o datorie care în
seamnă preocupare neslăbită pentru 
promovarea tehnicilor moderne de ex
ploatare, a metodelor superioare de 
organizare a producției și a muncii. 
Reporterii nu pot face abstracție de 
aceste realități, chiar dacă enumera
rea măsurilor adoptate spune prea 
puțin unui nespecialist. Este vorba 
de asigurarea — în bună măsură cu 
mijloace proprii, create prin autouti- 
lare — mecanizării operațiilor de 
rambleere, transport și exploatare în 
subteran, extinderea susținerii meta
lice în abataje, săparea suitorilor cu

la descoperirea noului în cele mai 
diverse institute de cercetare știin
țifică. determinind viitoare salturi 
calitative, participind la deschiderea 
altor orizonturi.

O altă hotărire angajantă a colec
tivului : creșterea, în anul viitor, a 
productivității' rfiuncii cu 21 la sută. 
Dincolo de ecranul cifrei se relevă 
un mod de gîndire responsabil., co
munist. Un vorbitor spunea în adu
narea generală că nu totdeauna 
3X3”=9. iar faptul că acești oameni 
ai cifrelor nici măcar nu au zîmbit 
la auzul acestei aparente „enormi
tăți", ci au luat în discuție cum să 
procedeze ca folosind aceleași capa
cități de producție, aceleași mașini, 
aceiași oameni să depășească limi
tele unor procese de producție sta
bilite și așa la cote înalte dovedea 
că ei știu cît de fertilă este compe
tenta aliată cu conștiința înaintată. 
De aceea, soluții practice ca 3X3 
să însemne nu 9 ci... 31 sau 33 sau 
63 s-au conturat rapid în dezbatere. 
Discuțiile dislocau moduri de gin- 
dire valabile pînă la un moment, 
dar pindite de plafonare, plasind in 
locul lor noi puncte de vedere, ori
ginale, . capabile să producă în pei
sajul organizatoric Ăl secțiilor mu
tații . rapide și de esență. Se con
turau noi ponderi creative într-un 
colectiv sau altul, corelindu-le unele 
cu altele în așa fel incit noile so
luții tehnice prefigurate pentru anul 
viitor deveneau certitudini.

Datele de la care pornea gîndul 
fiecăruia pentru anul viitor erau 
foarte concrete si se aflau in ini
ma fiecărui muncitor sau tehnician 
al întreprinderii ; datele pe care le 
scontau depășeau insă anul 1980. îl 
depășeau cu mult, si acest lucru era 
exprimat intr-o unitate de gîndire 
impresionantă, al cărei izvor bogat 
se află in documentele celui de-al 
XII-lea Congres aț partidului. O 
realitate nouă, cu totul nouă, prin
dea forme din spiritul revoluționar 
al acestor muncitori, tehnicieni si 
ingineri — pentru că spirit revolu
ționar se numește efortul de a mo
dela viitorul depășind temerar da
tele prezentului — o realitate de
semnată în acest forum al autocon- 
ducerii muncitorești printr-o expre
sie de o tulburătoare simplitate : 
responsabilitatea fiecărui minut de 
muncă.

Dionisie ȘINCĂN

la întreprinderile agricole de stat 
Brebeni, Drăgănești Olt, Corbu ș.a. 
din județul Olt, au fost mobilizați 
sîmbătă șl duminică peste 5 000 de 
oameni ai muncii din unitățile indus
triale și economice din Slatina, Ca
racal, Drăgănești Olt și Corabia. De 
asemenea, au fost prezenți la cules 
și incărcarea porumbului in mașini 
numeroși elevi de la liceele din mu
nicipiul Slatina. Datorită acestor 
măsuri, duminică au fost transpor
tate la bazele de recepție 7 339 tone 
porumb, s-a eliberat terenul pe 3 156 
hectare și s-au efectuat arături pe 
5 918 hectare. Aceeași mobilizare de 
forțe și ieri : au fost transportate 
peste 12 000 tone porumb. Pe cîmp 
mai sint aproape 18 000 de tone de 
porumb. Pentru transportul acestei 
cantități, sînt folosite toate autoca
mioanele și remorcile, ca și atelajele 

găuri lungi. De asemenea, au fost 
perfecționate procesele tehnologice în 
uzina de preparare a minereurilor de 
fier, în sensul introducerii arderii 
centrale la cuptoarele de prăjire a 
magnezitei, recuperării metalelor 
din gazele rezultate de la prăjire ș.a. 
Totodată, s-a extins metoda de ex
ploatare combinată și s-a introdus 
tehnologia de extracție cu goluri 
remanente. Sînt măsuri care adună

Angajamentul 
harnicului colectiv 

de la întreprinderea 
minieră-Hunedoara

în ele zile șl nopți de căutări inten
se, pasionate ale minerilor și spe
cialiștilor, care și-au făcut din dorin
ța de a da țării cît mai mult mine
reu un crez al profesiei lor.

Desigur, aplicarea perfecționărilor 
tehnice nu era cu putință în condițiile 
clasice de activitate a sectorului me
canic. Oamenii de aici trebuiau să 
facă fată unor sarcini cantitative si 
calitative noi privind atît realizarea 
prin autodotare a unor utilaje și dis
pozitive. cît si buna funcționare a 
niijloacelor tehnice din subteran și 
din preparații. Ei înșiși, mecanicii, 
nu erau întru totul convinși că vor 
face fată noilpr cerințe. Și atunci s-a 
adoptat o măsură radicală : activita
tea sectorului mecanic a fost integra
tă organic în activitatea de bază a 
minei ; s-a trecut la executarea cen
tralizată a reparării utilajelor minie
re și a confecționării utilajelor și 
pieselor de schimb, s-au introdus cer
tificate de calitate pentru fiecare lu
crare efectuată.

Cu aceeași unitate de măsură a 
consecvenței și pasiunii de perfec
ționare a acționat colectivul și atunci 
cînd a decis să ridice pe o treaptă 
superioară organizarea științifică a 
producției și a muncii. Dialogul per
manent al cohducerii minei cu spe
cialiștii. consultarea colectivului în 
toate problemele producției au avut 
ca efect punerea mai bună în valoare 
a rezervelor interne, a posibilităților 
de sporire a productivității muncii, 
a producției ; studiile elaborate sub 
îndrunjarea comitetului de partid, cu 
participarea largă a minerilor’si' pre- 
parațorjlor, ,au relevat soluții de îm
bunătățire a structurii personalului, 
pe de o parte, prin trecerea unor ca
dre tehnice din compartimentele 
funcționale în secțiile de producție, 
iar. pe de altă parte, prin asigurarea 
unui raport optim între personalul 
direct si indirect productiv. Pe aceas
tă bază s-a extins acordul direct la 
toate locurile de muncă din subteran 

Combinatul petrochimic — Teleajen, importantâ unitate a chimiei românești, 
a cunoscut o puternică dezvoltare în acest cincinal

Foto : E. Dichiseanu

de care dispun unitățile agricole. 
Deoarece mașinile nu pot intra pe 
unele tarlale, porumbul este scos din 
cimp cu atelajele și apoi Încărcat in 
autocamioane și dus la bazele de re
cepție. Așa se procedează, de exem
plu, la cooperativele agricole din 
Coteana, Izvoarele, Vîlcele, Mărun
ței, Radomirești și în multe alte 
locuri.

Ca urmare a măsurilor luate de 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură, a muncii harnice a lucră
torilor de pe ogoare și a sprijinului 
primit din partea oamenilor muncii 
de la orașe, transportul porumbului 
s-a intensificat. Cantitatea livrată la 
fondul de stat și la fondul F.N.C. a 
ajuns, pe ansamblul județului, la 70,5 
la sută față de prevederi. Dacă s-ar 
organiza mai bine operațiile de în
cărcare și descărcare a mijloacelor 
de transport, în numai două zile toată 
recolta ar putea fi pusă la adăpost. 
Tocmai în acest sens trebuie luate 

si a fost generalizat acordul global la 
celelalte activități economico-produc- 
tive. Și. pentru ca mersul producției 
să poată fi condus și controlat per- 
«nanent. oră cu oră, schimb cu schimb, 
a fost imbunătățit sistemul informa
tional și de dispecerat, care conec
tează unitar la nivelul întreprinderii 
toate abatajele. Totodată, în scopul 
îmbunătățirii calității minereurilor de 
fier s-au stabilit modalități de urmă
rire a conținutului de metal în mine
reul extras pînă la nivelul fiecărei 
echipe.

Eficiența aplicării acestor studii: 
s-a imbunătățit 'substanțial ritmicita
tea extracției în subteran, a sporit 
operativitatea rezolvării problemelor 
tehnice si organizatorice pe care le 
ridică extracția de minereu.

Nu constituie nici un secret faptul 
că o sursă importantă de sporire mai 
substanțială a producției este darea 
în exploatare în avans a obiective
lor de investiții, care în industria 
minieră sint cunoscute mai ales sub 
denumirea de lucrări de deschideri- 
pregătiri ale fronturilor de extracție. 
Buna organizare a acestei activități 
a avut ca efect creșterea capacită
ților de extracție, transport si prepa
rare. menținerea neîntreruptă a li
niei de front active. Astfel, au intrai 
și vor intra în continuare în produc
ție noi abataje la exploatarea minie
ră Ghelar și tot aici se lucrează in
tens la o nouă instalație de extracție, 
la dezvoltările de capacități Ia linia 
de preparare a dolomite! din Crăciu- 
neasa. la instalația de tratare chimi
că a talcului de la Zlaști și la insta
lația de sfărîmare din uzina de pre
parare Teliuc.

— Dornic sg întîmpine cu realizări 
de p'restigiu mărețul eveniment din 
viata partidului, a întregului popor, 
cel de-al XII-lea Congres — ne-a spus 
tovarășul Doru Toma. secretarul co
mitetului de partid din întreprindere 
— colectivul nostru va adăuga la de
pășirile de pînă acum un milion lei 
la producția netă și 500 tone mi
nereu de fier brut. 7 000 tone 
dolomită și 500 tone talc la produc
ția fizică. în acest scop, întrecerea 
socialistă se desfășoară cu intensita
te la toate locurile de muncă. în frun
te situîndu-se brigăzile conduse de 
Gherasim Mureșan, de la mina Ghe
lar. care în septembrie și octom
brie a extras în medie pe zi 300 tone 
minereu, și de Iordache Scînteie, cu 
270 tone minereu pe zi. în amîndouă 
abatajele se pregătesc condițiile pen
tru extragerea a 350 și. respectiv. 600 
tone minereu. în medie, în fiecare zi.

Sînt angajamente realiste, funda
mentate pe măsuri și acțiuni concre
te. pe care întreg colectivul întreprin
derii este hotărît să le îndeplinească 
exemplar în cinstea Congresului 
partidului.

Corneliu CÂRLAN 
Sabin CERBU

măsuri energice pentru ca mijloace
le de transport să efectueze cel pu
țin trei curse pe zi. (Emilian Rouă).

Duminică, 4 noiembrie a.c., a fost 
o zi plină de lucru pentru agricul
torii tulceni. în ajutorai lor au ve
nit sute de oameni ai muncii din 
unitățile economice ale județului si 
elevi din municipiul Tulcea. Ca si 
în zilele precedente. principalele 
forțe au fost concentrate la trans
portul porumbului din cimp. Dumi
nică, de pildă, au fost livrate la 
fondul de stat și la FNC aproxima
tiv 5 000 tone de porumb. Printr-o 
mobilizare exemplară, oamenii ogoa
relor din consiliul unic Dăieni au 
reușit să pună la adăpost întreaga 
recoltă de porumb. în întreprinde
rile agricole de stat mai sînt pe 
cîmp cantități destul de mari de po
rumb. Cu toate că in ultimele zile 
către unitățile care au mult porumb
— Baia, Mihail Kogălniceanu. Macin
— au fost dirijate camioane supli
mentare, ritmul transportului a fost 
necorespunzător. Prin intervenția 
operativă a biroului comitetului iu
detean de partid s-a reușit ca du
minică . să se intensifice transportul 
porumbului si in aoeste unităti. în 
fermele I.A.S., Mihail Kogălniceanu, 
de pildă, s-a atins ritmul stabilit. 
Pentru a urgenta adăpostirea recol
tei de porumb se impune ca aceste 
ritmuri să fie depășite în fiecare zi. 
(Neculai Amihulesei).

PANOU
DE ONOARE

Au îndeplinit planul 
pe patru ani 
ai cincinalului

SECTORUL 5 
DIN CAPITALĂ

Oamenii muncii din unitățile 
economice ale sectorului 5 din 
Capitală, hotăriți să întîmpine 
Congresul al XII-lea cu noi și 
importante succese în muncă; 
raportează îndeplinirea planului 
la producția industrială pe pri
mii 4 ani ai cincinalului. Ca ur
mare, pină la sfîrșitul anului 
va fi realizată o producție su
plimentară de peste 2.5 miliarde 
lei, concretizată in utilaje teh
nologice pentru industria chimi
că și metalurgică, cazane ener
getice, autobuze, ventilatoare, 
centrale telefonice automate, 
țesături, tricotaje, produse ale 
industriei alimentare. De men
ționat că 50 la sută din produc
ția realizată în acest cincinal a 
fost înnoită și modernizată. (Du
mitru Tîrcob).

ORAȘUL BRAD
Colectivele muncitorești din 

orașul Brad, județul Hunedoara, 
raportează îndeplinirea planu
lui pe primii patru ani ai actua
lului cincinal. în perioada care,, ’ 
a trecut din acest cincinal au 
fost realizate peste prevederi o 
producție globală de 532 milioa
ne lei, o producție-marfă de 
396 milioane lei și o producție 
netă de 237 milioane lei, asigu- 
rindu-se suplimentar economiei 
naționale însemnate cantități de 
produse.

Puternic stimulați de proiec
tele de documente ale Congresu
lui al XII-lea al partidului, oa
menii muncii din orașul Brad 
sînt hotăriți să ridice, pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal, va
loarea producției industriale su
plimentare, pe ansamblul eco
nomiei orașului, la 900 milioane 
lei. (Sabin Qerbu).

Se modernizează 
autoturismele 

românești 
în unitățile industriei de au

toturisme din țara noastră s-au 
inițiat, în ultima vreme, o serie 
de măsuri în scopul ridicării 
performanțelor tehnico-econo- 
mice ale autovehiculelor, îndeo
sebi pentru reducerea consumu
lui de carburanți. în baza unor 
asemenea măsuri, întreprinderea 
din Pitești va produce anul vii
tor noi modele ale automobilu
lui „Dacia" : limuzina „1 310", 
în mai multe variante, și auto- 
camioneța „1 303“. în afara unor 
modificări de ordin estetic, vii-: 
toarele autoturisme vor fi do-j 
tate cu noi dispozitive — econo? J' 
mizor, grup independent moto1- ‘ 
ventilator care reduc consumul 
de carburant cu mal bine de 
0,7 litri la 100 km.

Pe străzile orașului Brașov 
și-a făcut apariția recent auto
mobilul „Tîmpa", care atrage 
atenția prin linia elegantă, dar 
mai cu seamă prin dimensiuni
le sale. Este vorba de prototipul 
unui autoturism de mic litraj, 
conceput și realizat de colectivul 
catedrei de automobile, trac
toare și mașini agricole a Uni
versității brașovene, condus, de 
dr. ing. Vasile Cimpean. Proto
tipul a fost realizat cu sprijinul 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie și este dotat 
cu un motor cilindric, în patru 
iimpi, răcit cu aer, cu un con
sum de benzină de 3,5 litri la 
suta de km și cu o viteză de 
80 km pe oră.

(Agerpres)

SATU MARE 
0 nouă capacitate 

în funcțiune
în cadrul Întreprinderii texti

le „Ardeleana" din Satu Mare a 
intrat in funcțiune noua secție 
de finisaj textil — prima de 
acest fel din județ — cu o ca
pacitate anuală de 35 milioane 
metri pătrați țesături finisate 
chimic și imprimate. Mașinile 
și utilajele de mare randament 
care au fost montate aid sint 

Foto : M. Sarea

in mare majoritate produse în 
țară, la întreprinderea „Metalul 
roșu" din Cluj-Napoca. Noua 
secție asigură valorificarea su
perioară a materiilor prime și 
a țesăturilor produse în între
prindere, fapt care contribuie la 
diminuarea substanțială a chel
tuielilor de transport și aprovi- 
zionare.(Octav Grumeza).
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MĂSURI DE IMPORTANȚĂ EXCEPȚIONALĂ
PENTRU AMPLIFICAREA Șl ADlNCIREA 

DEMOCRAȚIEI ÎN VIAȚA POLITICĂ A ȚĂRII
Înaltă apreciere, adeziunea opiniei publice la propunerile tovarășului Nicolae Ceausescu 

privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste
Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea roiului 

Frontului Unității Socialiste, adoptate la recenta plenară a Consiliului Na
țional al acestui organism, se bucură de înalta apreciere, de adeziunea opi
niei publice, a oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, din ora
șele și comunele țării. Ei văd in această propunere o nouă treaptă su
perioară in amplificarea democrației in viața politică, in stringerea și mai 
puternică a poporului în jurul partidului pentru înflorirea patriei so
cialiste.

Inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
corespunde climatului de autentice 

libertăți democratice din tara noastră
Ieri am fost prezent! în citeva 

secții de fabricație ale celei mai mari 
fabrici de piine din Capitală : „Ti
tan". Georgeta Ciubotaru, lucrătoa
re la secția de franzelărie, și-a ex
primat opinia făcind o demonstrație 
foarte aplicată la locul ei de muncă, 
dar cu atît mai valabilă pentru toate 
celelalte locuri de muncă și locali
tăți. Ea a început astfel :

— Eu, să spunem, am de făcut 
observații sau propuneri în legătură 
cu activitatea de producție. Firește, 
am unde să le fac : fie în adunările 
generale, fie la consiliul de condu
cere al întreprinderii. Același lucru 
pot spune și despre problemele so
ciale, ■ pentru buna gospodărire a 
fabricii. pe care le pot ridica la 
conducere sau in ședințele noastre 
sindicale. Există deci, după cum se 
știe, un cadru de conducere democra
tică, unde. fiecare poate să-și spună 
părerea, să propună, să critice. Pot 
participa. de asemenea, la dezba
terea unor hotărîri, legi, ca orice 
cetățean. Pot participa la adunări 
sau pot să mă adresez în scris cu 
orice problemă organelor de partid, 
de stat, presei. Prin urmare am 
toate posibilitățile să-mi exprim 
opiniile. Dar oare numai la asta se 
limitează preocupările unui om al 
muncii, fie el muncitor sau profesor, 
astăzi cînd există atîta interes 
pentru problemele politice, sociale, 
care privesc localitățile unde tră
iești. tara întreagă ?

Eu. ca și alții, nu sînt membră de 
partid. Și atunci unde să-mi exprim 
aceste păreri, unde să formulez pro
punerile pe care le socotesc ne
cesare ? La aceasta s-a gindit tova
rășul Nicolae Ceaușescu atunci cînd 
a făcut propunerea de a se forma 
organizații proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste, in care și cei care 
nu sint membri de partid să poată 
intra, să poată dezbate problemele 
politice si sociale privind locurile de 
muncă unde lucrează, localitatea 
unde locuiește, activitatea consiliilor 
populare, a deputatilor.

E foarte bine așa cum a propus to
varășul Nicolae Ceaușescu și-i mul
țumesc în numele meu și al tovarăși
lor mei care gindesc ca și mine. Ii 
mulțumesc pentru această mare în
credere, dovedită întotdeauna, pe 
cate o are în capacitatea și responsa
bilitatea politică atît a membrilor de 
partid, cit și a nemembrilor de partid, 
îi mulțumesc pentru că se gindește 
mereu să unească mai strips
intre?' >bf>r. pentru ca toti să pu
tem contribui la bunul mers al tre
burilor din această țară, spre binele 
nostru, al tuturor.

Lecția marii unități
Am crescut în casa părintească de 

la Tg, Mureș, unde criticul Ion Chi- 
nezu, pietonii Aurel Ciupe sau com
pozitorul Zeno Vancea erau socotiți 
confrați ai tatălui meu și slujitori ai 
unei cauze comune, ca și poetul Sa- 
lamon Erno, povestitorul Kos Kâro- 
ly, pictorul Nagy Imre, și anume de 
a sluji, cu credință, pe toți oamenii 
muncii, indiferent de naționalitate. 
Mai tîrziu, ca elev și ca student la 
Tg. Mureș șl Cluj, ascultînd confe
rințele lui Nicolae Iorga sau Nemeth 
Laszlo, Moricz Zsigmond și Ion Agîr- 
bioeanu sau citind operele lor s-a

cinema

Lăcătușul Mircea Dogaru. venind 
în completarea celor spuse de Geor
geta Ciubotaru. a adăugat :

— Da, așa este situația, cum ex
plica colega mea. Am avut și pînă 
acum toate posibilitățile de a ne spu
ne părerea, și nu numai cu privire la 
problemele muncii, ci și cu privire 
la problemele politice generale. Se 
știe doar că toate legile și documen
tele de partid au fost aduse la cu
noștința publicului și are fiecare po
sibilitatea să-și spună părerea despre 
ele. Dar una este să-ți exprimi pă
rerea despre un document sau altul 
într-o adunare special orgartizată și 
cu totul altceva să participi perma
nent la o activitate politică și socia
lă, într-un cadru organizat, făcînd 
parte dintr-o organizație politică așa 
cum vor fi organizațiile Frontului 
Unității Socialiste, în întreprinderi, 
instituții, comune, cartiere.

Aș vrea, totodată, să-mi exprim 
dorința ca la al XII- lea Congres 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales in funcția de secretar general 
al partidului, și bucuria că în această 
calitate va fi și președintele Frontu
lui Unității Socialiste, ceea ce ne dă 
garanția deplină că țara va atinge 
mereu noi culmi de bunăstare și 
progres.

Reproducem și opinia tovarășei 
Constantina Hera, muncitoare la sec
ția de „specialități" :

— Ceea ce mi-a atras cu deosebire 
atenția în legătură cu noua inițiativă 
a secretarului general al partidului a 
fost faptul că i se creează fiecărui ce
tățean, care nu face parte din partid, 
posibilitatea de a se înscrie indivi
dual în F.U.S., că se va lărgi sub
stanțial sfera de cuprindere a între
gului popor în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Va trebui, prin urmare, ca fie
căruia să-i revină o sarcină mai pre
cisă, să pună umărul mai concret la 
efortul general pentru propășirea 
patriei noastre, pentru propria lui 
bunăstare.

Ce înțeleg eu prin participarea la 
întreaga activitate politică internă și 
externă a partidului și statului ? Că 
pot face deschis propuneri, obser
vații, pot aduce sugestii față de a- 
ceastă politică. Nu reprezintă acest 
lucru o adîncă și largă democrație ? 
Pe de altă parte, vom putea participa 
mai activ la discutarea legilor, fle
care dintre noi va putea fi desemnat 
drept candidat pentru a. deveni de
putat. Pentru toate acestea sint de 
acord din tot sufletul cu noua iniția
tivă a celui mai iubit fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului nostru.

Gh. GRAURE

fundamentat în mine ideea frăției șl 
prieteniei între toți oamenii mun
cii. indiferent de naționalitate. Am 
învățat mult de la figurile proemi
nente ale scrisului revoluționar ma
ghiar din România, de la criticul 
Gaăl Gabor sau de la romancierul 
Nagy Istvan. Dar lucrul cel mai im
portant pe care l-am învățat de la 
dascălii mei comuniști este tă viito
rul nostru depinde de păstrarea cu 
orice preț a unității în lupta comună 
pentru progres și civilizație. Am în
vățat că e pierdut acel om sau grup 
de oameni care își pierde încrederea

• Uraganul vine de la Navarone: 
COTROCENI — 15; 17,30: 20. DA
CIA — 8,45; 11,30; 14,15; 17.15; 20, 
FLOREASCA — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30.
• Teatrul cel mare : CENTRAL
— 15; 17,15; 19,30. FLAMURA —
9: 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.15,
• Hoțul din Bagdad : COSMOS
— 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; 11,45, Mihail, cîine de 
circ — 13; 16; 18; 20 : DOINA.
• Nick Carter superdetectiv : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
• Cineva ca tine î FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Deducțiile colonelului Zorin :
EXCELSIOR — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30* *;  15,45; 18: 30,15.

• 39 de trepte : SA.LA PALATU
LUI — 17.15; 20, SCALA — 13,30; 
15.45; 18,15; 20,30, FESTIVAL — 
13,15; 15,45; 18.15; 20,45, FAVORIT 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Intilniri de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45; 19.30.
• Pălărie tare și nas de cartof : 
TIMPURI NOI — 16; 18; 20.
• Knock-out : CAPITOL — 15,30; 
17,45; 20.
• Luca cel sărac : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dacii : aurora — 9: 11,15; 
13,36; 15,45; 18; 20.
e Mi-e teamă : BUCUREȘTI — 
14; 16,45; 19.30, LUCEAFĂRUL — 
14: 16,45; 19,30, MODERN — 9; 
11.30; 14.15; 17; 19.45.
• Omul păianjen : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Găină sau vultur : BUCEGI — 
16; 18; 20.
• Șatra : BUZEȘTI — 14: 16:
18; 20.

• Vacanță tragică î FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămin cu tine : PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 17,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, TO
MIS — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18 ; 
20,15. 

în posibilitatea conviețuirii și conlu
crării tuturor, indiferent de limba 
maternă, de cultura lor națională. 
Noi n-avem motive să ne pierdem 
această Încredere, dimpotrivă. Ca re
dactor și critic literar am socotit 
totdeauna ca firească munca comu
nă a scriitorilor români și maghiari, 
în cadrul Asociației scriitorilor din 
Cluj-Napoca, în celelalte foruri ale 
Uniunii scriitorilor. Am considerat 
totdeauna o cinste să primesc si să 
public în revista noastră „Utunk" 
manuscrise ale confraților mei 
Adrian Marino. Ion Vlad, Mircea Za- 
clu și a altora ; și ori de cîte ori am 
fost solicitat am informat cu plăcere 
pe cititorii revistelor „Tribuna" și 
„Steaua" despre noutățile în arta 
scrisului maghiar din România.

Tocmai de aceea, crescut la marea 
școală istorică a unității noastre, sa
lut din toată inima propunerile se
cretarului general al Partidului Co
munist Român cu privire la crește
rea rolului Frontului Unității Socia
liste, care urmăresc să creeze un ca
dru cit mai larg pentru mobilizarea 
deplină a populației țării la întreaga 
viață social-politică, pentru înfăptui
rea în continuare a grandioaselor 
sarcini care ii stau în față. Ele se în
scriu in procesul de lărgire și adîn- 
cire continuă a democrației socialiste 
in patria noastră comună.

Sînt membru al Uniunii scriitori
lor de trei decenii. M-am simțit în
totdeauna la mine acasă în această 
uniune și am avut întotdeauna drep
turi și sarcini egale cu prietenii mei 
români, maghiari, germani, sîrbi, 
evrei și de alte naționalități. Dar. și 
mai mult, muncind în cadrul acestei 
uniuni, editînd citeva volume și pu
blicând multe sute de articole șl stu
dii m-am simțit totdeauna legat de 
cauza comună a milioanelor de oa
meni ai muncii care desăvârșesc con
strucția socialistă în țara noastră.

Și încă o mărturisire : în anumite 
chestionare am răspuns la o anumită 
întrebare de multe ori cu cuvintele 
„fără partid". M-a jenat totdeauna 
acest răspuns, pentru că eu am simțit 
că aceste cuvinte nu acoperă decît

RĂSPUNS LA O REALITATE EVIDENTĂ

Au crescut mult conștiința 
și responsabilitatea politică a tuturor

categoriilor populației
Propunerile tovarășului Nicolae 

Ceaușescu cu privire la creșterea ro
lului Frontului Unității Socialiste in 
viața social-politică a tării repre
zintă una din modalitățile practice 
de înfăptuire consecventă a concep
ției secretarului general al partidu
lui privind perfecționarea conduce
rii societății, prin participarea di
rectă a oamenilor muncii la elabo
rarea si adoptarea deciziilor. îmi 
amintesc că la plenara din decem
brie 1978 a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu menționa că este necesară 
participarea directă, nemijlocită a 
muncitorilor — și desigur prin 
aceasta tovarășul secretar general 
înțelegea nu numai pe cei din între
prinderi, ci pe toți oamenii muncii — 
la conducerea treburilor obștești, a 
societății in general. 1

Se știe că si acum masele largi 
participă in forme diferite la con
ducerea societății. în fond, toate dez
baterile care au loc, cum este de 
pildă și actuala perioadă cînd se 
află in discuția opiniei publice docu
mentele Congresului al XII-lea al 
partidului, dovedesc că s-au creat în 
decursul anilor numeroase forme de 
participare a cetățenilor la elabo
rarea si adoptarea deciziilor. Dar eu 
cunosc oamenii din întreprinderea 
unde lucrez, din localitatea în care 
trăiesc și îmi dau seama că în ul
timii ani a crescut foarte mult inte- 

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing
10.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoalâ
16,40 Curs de limbă engleză
J.7,00 Din țările socialiste
17,25 Itinerare turistice
17,45 Cîntece de viață nouă
18,00 Din cartea naturii
18.30 Almanah pionieresc
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 AVEȚI CUVÎNTUL... Opinii pe 

marginea propunerilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la creșterea rolului Frontului Uni
tății Socialiste în viața social-po
litică a României

19.40 Țelul suprem : Bunăstarea și fe
ricirea întregului popor. Reportaj- 
anchetă

20.10 Seară de teatru : „Final pentru o 
poveste mai veche"

21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Propunere pentru a opta minune 

a lumii. Eseu TV de Alex. Stark
16.10 Bucuriile muzicii
17,05 Tot înainte !
17.30 Anunțuri și muzică
17.40 Buletin rutier
17.55 Film serial pentru copii : Peripe

țiile lui David Balfour
18,20 Melodii populare românești
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Muzică de cameră
19.55 Viața economică
20.25 Muzică ușoară instrumentală
20.35 Critica societății de consum. Epi

sodul I. Film TV de Eugen Mân
drie

21.05 Tineri interpreți români
21.35 Telejurnal

formal adevărul. în munca mea lite
rară de fiecare zi, niciodată nu m-am 
simțit „fără partid". Prin această 
formulă s-ar putea înțelege că nu te 
interesează viața politică a țării, că 
nu iei parte la ea. Este adevărat că 
eu, ca și alții, nu sînt membru de 
partid. Dar una este că nu sînt 
membru de partid și alta a fi inte
resat de viața social-politică a țării, 
a • participa cu simț cetățenesc ia ea, 
a răspunde vocației și datoriei civice 
de membru al colectivității noastre 
socialiste. Tocmai acestui lucru îi 
răspunde foarte clar propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pro
punere ce izvorăște din concepția sa 
revoluționară despre procesul com
plex al dezvoltării superioare a de
mocrației socialiste în cadrul căreia 
se preconizează atragerea tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de națio
nalitate, la elaborarea politicii inter
ne și externe a partidului și statului. 
In Frontul Unității Socialiste sint 
organizații de masă, obștești care își 
concep politica în domeniul profe
siunii membrilor lor. Prin propune
rile secretarului general al partidului 
este vorba de atragerea fiecărui 
membru al acestor organizații, in
tr-un cadru adecvat, la dezbaterea 
problemelor politice și elaborarea 
deciziilor care hotărăsc prezentul și 
viitorul țării, al nostru, al tuturor. 
Este vorba, practic, de asigurarea 
unui cadru al implicării reale și de
pline a întregului nostru popor în 
viața social-politică. De aceea, salut 
propunerile amintite ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. propuneri a căror 
aplicare asigură posibilitatea fiecărui 
cetățean, care nu este membru de 
partid, de a se înscrie ca membru 
individual în Frontul Unității So
cialiste, îndeplinindu-și astfel rolul 
său politic. Acest cadru politic și or
ganizatoric asigură deci participarea 
nemijlocită a tuturor membrilor so
cietății noastre socialiste la dezbate
rea problemelor politice, a legilor 
țării, la înfăptuirea lor.

Marosi PETER
critic literar din Cluj-Napoca

4br.î» »li

resul cetățenilor pentru toate pro
blemele, nu numai pentru cele strict 
gospodărești, ale locului de muncă 
sau ale localității, ci pentru proble
mele politice care privesc întreaga 
societate. Această creștere a intere
sului si a răspunderii pentru desti
nele localității și ale tării nu se re
feră numai la membrii de partid, ci 
și la nemembrii de partid, la ma
sele largi de oameni ai muncii, la 
toate categoriile populației.

în partid sint primiți, cum se 
știe, cel mai buni dintre cei buni. 
Dar ceilalți oameni ai muncii care 
manifestă un mare interes pentru 
viata politică a țării trebuie să aibă 
organizația, cadrul în care să se ma
nifeste din plin. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are în vedere tocmai 
această necesitate ca toti cetățenii 
să aibă un cadru politic organizat în 
care să-și manifeste spiritul lor de 
inițiativă și responsabilitate poli
tică.

Iată de ce subscriu întru totul 
la propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiind convinsă că pro
blemele societății, ale întreprinderii 
în care lucrez și ale localității în 
care trăiesc vor fi mai bine rezol
vate, în folosul nostru, al tuturor.

Lucica COMANESCU 
muncitoare la întreprinderea 
de încdlțâminte „Hușeana" 
din Huși, județul Vaslui

Primire la primul 
ministru al guvernului

Primul ministru al guvernului, 
tovarășul Ilie Verdeț, a primit, luni, 
pe ambasadorul Republicii Islamice 
Mauritania la București, Mamadou 
Alassane Ba; în legătură cu încheie
rea misiunii sale în țara noastră, 

(Agerpres)

Aide-memoire 
privind colaborarea 
tehnico-economică 
româno - iugoslavă

Duminică dimineață, la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale a avut loc 
semnarea unui aide-memoire cu pri
vire la dezvoltarea colaborării teh- 
nico-economice între Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia.

Documentul a fost semnat de to
varășii Virgil Trofin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române in Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, și Metod Rotar, secretar 
federal pentru comerțul exterior, 
președintele părții iugoslave în co
misia mixtă.

La solemnitatea semnării documen
tului au participat tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, alte persoane oficiale române și 
iugoslave.

Sesiune științifică
Luni s-au desfășurat in Capitală 

lucrările sesiunii științifice cu tema 
„Invățămîntul superior bucureștean
— puternic angrenat in lupta pentru 
o nouă calitate în pregătirea viito
rilor specialiști", manifestare dedi
cată celui de-al XII-lea Congres al 
partidului.

în încheierea sesiunii, particl- 
panții au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care, relevindu-se im
portanta pe care o are integrarea 
organică ă școlii cu viața, cu cerce
tarea științifică și' producția, se 
spune :

Cu deosebit entuziasm ne afir
măm, și pe această cale, deplina 
adeziune la documentele celui de-al 
XII-lea Congres al gloriosului nos
tru partid, susținem cu toată căldura 
și 1 convingerea conștiinței noastre 
comuniste realegerea dumneavoastră
— cel mai devotat și iubit fiu al po
porului nostru, revoluționar încercat, 
luptător infocat pentru progresul și 
înflorirea patriei, pentru promovarea 
păcii și a bunei înțelegeri intre toate 
popoarele lumii — în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

Știri sportive
Handbal. La Varazdin. formația 

'secund^„a,_ Româncei a pierdut cu 
17—20 in fatar Iugoslaviei. această 

' echipă cucerind primul titlu de 
campioană balcanică la handbal 
masculin. La București, în meci re
vanșă, România — Elveția 23—19 
(10-8).

Rugbi. S-a încheiat prima parte a 
campionatului de rugbi. pe locul întii 
situindu-se. fără infrîngeri. echina 
Steaua. în ultima etapă, Steaua — 
Politehnica Iași 45—14.

Gimnastică, lată campionii națio
nali ai anului 19(9 pe aparate : 
K. SziLier — Dinamo și I. Checicheș 
— Steaua (sol) ; S. Cepoi — Steaua 
(cal) ; D. Grecu — Dinamo (inele, 
paralele și bară) ; A. Georgescu — 
Steaua (sărituri). La feminin, in 
„Cupa României", după ce Teodora 
Ungureanu cîștigase la individual 
compus, pe aparate s-au impus alte 
gimnaste : Mirela Barbălată — clu
bul liceului din orașul Gheorghiu- 
Dej (sărituri), Anca Grigoras — Di
namo și Mirela Iordoc — clubul 
sportiv școlar „Triumf" (paralele) ; 
Gabi Gheorghiu — clubul liceului nr. 
4 Galați (birnă) ; Cristina Itu — Di
namo (sol).

Popice. La Viena s-a disputat cea 
de-a doua îritîlnire internațională 
dintre selecționatele de popice ale 
României și Austriei. în meciul fe
minin, sportiveie românce au cîștigat 
cu 2 597—2 466 popice doborite, iar în 
cel masculin victoria a revenit gazde
lor cu 5 349—5 347 p.d.

FOTBAL : în ajunul meciurilor 
din cupele europene

F.C. Argeș, reprezentanta noastră 
în „Cupa campionilor europeni", n-a 
înregistrat noi indisponibilități. Re- 
chperarea lui Radu II rămine impro
babilă. Miercuri va fi prezent în for
mație și Dobrin, iar tînărul centru 
atacant Ralea va fi înscris pe lista 
jucătorilor.

Steaua, reprezentanta noastră în 
„Cupa cupelor", n-are nici ea noi 
accidentați. Se anunță drept sigură 
recuperarea lui Sameș și foarte posi
bilă reintrarea lui C. Zamfir in par
tida cu F. C. Nantes. Poarta Stelei 
va fi apărată de Iordache.

Dinamo : au fost recuperați medi
cal Cheran și Custov, care vor intra 

. probabil în formația de miercuri.
Universitatea Craiova pleacă as

tăzi dimineață din București spre 
Leeds spre a juca miercuri partida 
retur din „Cupa U.E.F.A." cu echipa 
locală. După cum se știe, Tilihoi și 
Crișan nu vor face parte din forma
ția craioveană. Față de meciul pre
cedent, din campionat, o modificare : 
Negrilă va juca fundaș dreapta.

A apărut în broșură:

„SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII ROMÂNO-MOZAMBICANE"
Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, în Republica Populară 
Mozambic

18—21 aprilie 1979
Editura politică

UNIUNEA SOVIETICĂ:

Orașul nou de la Abovian
Durat în anii din urmă pe locul 

fostului sat Elar, in apropierea Ere- 
vanului, Abovian, unul din cele mai 
tinere orașe ale Armeniei sovietice, 
se înfățișează vizitatorului ca o re
prezentativă „carte de vizită" a aces
tei republici, înveșmîntată în zestrea 
unei istorii și culturi milenare, dota
tă cu numeroase bogății naturale și 
cu o industrie modernă, diversifica
tă. Așezarea își trage denumirea 
de la numele scriitorului și peda
gogului Haciatur Abovian, care a 
trăit între anii 1805—1848 șl care, 
prin romanul său „Rănile Armeniei", 
a pus bazele limbii literare naționale 
și ale noii litera
turi armene. Con
strucția orașului 
a fost concepută 
într-un fel origi
nal, după siste
mul inelar, astfel Incit cel mai înde
părtat punct al, localității față de cen
tru să nu fie la o distanță mai mare 
de un kilometru. După un timp pe
trecut aici, îți dai seama cit de armo
nios îmbină orașul cerințele prezen
tului cu tendințele și necesitățile vii
torului. Potrivit planului arhitectural, 
orașul este alcătuit din complexe de 
locuințe (raioane) destinate, fiecare, 
unui număr de circa 2 500 locuitori și 
cuprinzînd grupuri de unități pen
tru servirea populației, zone de 
odihnă și agrement. grădinițe de 
copii, creșe, școli. Blocurile de lo
cuințe. din beton și fier, cu fațade 
căptușite cu tuf — piatră de con
strucție ușoară și rezistentă de care 
Armenia dispune din belșug — au 
înălțimi de la 5 pină la 18 etaje.

într-o clădire cu două etaje exis
tentă pentru fiecare grup de 2 500 de 
locuitori funcționează numeroase u- 
nități care pun la îndemîna locata
rilor din raibnul respectiv servicii 
diversificate : cantină, sală de festi
vități familiale, spălătorie, garaje, 
ateliere pentru diferite reparații și 
altele.

în ce privește zonele de agrement, 
acestea sînt dotate cu bazine de înot, 
terenuri de sport, piste de bi
ciclete pentru copil. Alte posibi
lități pentru petrecerea timpului

NOTE DE CĂLĂTORIE

„Zilele culturii sovietice"
Luni au fost inaugurate în țara 

noastră „Zilele culturii sovietice", 
manifestare organizată cu prilejul ce
lei de-a 62-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Timp de aproape două săptămîni 
vor avea loc, cu acest prilej, în Ca
pitală și în alte 20 de orașe ale ță
rii, concerte, spectacole de balet și 
folclorice, zile ale filmului, expoziții 
de artă plastică, de carte și discuri, 
care vor ilustra laturi semnificative 
ale culturii și artei sovietice contem
porane. Totodată, în această perioadă, 
teatrele și instituțiile muzicale din 
țara noastră vor susține spectacole 
și concerte cu piese de mare popu
laritate din creația rusă și sovietică, 
iar uniunile de creație vor iniția in
tilniri cu oameni de cultură și artă 
din U.R.S.S. Va fi prezentată, de ase
menea, o retrospectivă a filmului so
vietic,-cu pelicule din fondul Arhivei 
naționale de filme, iar A.R.L.U.S., în 
colaborare cu comitetele județene de 
cultură și educație socialistă, va or
ganiza expoziții de fotografii in 
București și în mal multe județe.

„Zilele culturii sovietice" au fost 
deschise prlntr-un concert susținut la 
Ateneul Român de Orchestra simfo
nică academică a Filarmonicii de stat 
din Moscova, sub bagheta lui Dmitri 
Kitaenko.

La concertul inaugural au luat 
parte tovarășii Virgil Cazacu. Ion Pă- 
țan, Suzana Gâdea, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai conducerii unor 
instituții centrale, uniuni de creație, 
personalități ale vieții cultural-artis- 
tice bucureștene, un numeros public. 
Au fost prezenți membrii delegației 
de oameni de artă și cultură din 
Uniunea Sovietică.

Au participat, de asemenea, V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, alți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țâra 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

în alocuțiunea rostită la festivita
tea de deschidere a „Zilelor culturii 
sovietice", Cristea Chelaru, vicepre

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 noiembrie a.c. In țară : Vreme in 
general închisă și umedă. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub formă 
de burniță și ploaie, mai frecvent in 
vestul țării. Vîntul va sufla slab pină 

liber sînt create chiar de forma 
arhitecturală a blocurilor. Astfel, pe 
acoperișurile plate ale imobilelor 
sînt amenajate grădinițe de flori, 
mici cafenele, -estrade pentru artiștii 
amatori. Iar la primul etaj au fost 
proiectate spații libere, în care vara 
— cînd termometrele arată plus 
35—40 grade Celsius și fiecare caută 
locurile răcoroase — locatarii își pot 
petrece timpul. împreună cu priete
nii, în jurul meselor de șah, de tenis 
etc.

Centrul orașului, asemănător unei 
arene, este format din clădiri cu 
două și trei etaje, ale institu

țiilor administra
tive și social-cul- 
turale, construite 
din tuf de dife
rite, culori. Aces
tea, împreună cu 

fîntînile arteziene și cu bogata vege
tație sudică, dau centrului localității 
aspectul unui mozaic viu colorat. Un 
complex format din mai multe imo
bile, construite într-o concepție arhi
tectonică unitară, este destinat Pa
latului orășenesc al culturii. Profilul 
complexului este întregit de săli de 
teatru și de cinema, o aulă pentru 
conferințe, una dintre cele mai mari 
săli de sport din Armenia.

O plăcută impresie lasă transpor
tul în comun, conceput astfel îneît 
să nu polueze atmosfera,. în acest 
scop rețeaua de troleibuze urmînd a 
fi completată treptat cu electrocare. 
Așa cum a fost conceput și cum se 
dezvoltă, Abovian a devenit și rămî- 
ne un oraș fără zgomot și fără fum. 
deși are încă de pe acum o seamă 
de întreprinderi industriale puter
nice. Este orașul in care cei peste 
50 000 de locuitori ai săi, înconjurați 
de întinse oaze de verdeață, respiră 
tot timpul un aer curat. Grija prin
cipală a constructorilor și edililor 
săi este să creeze locuitorilor, al că
ror număr va ajunge spre anul 2000 
la 100 000, maximum de eonfort pen
tru muncă rodnică, odihnă, dezvol
tarea aptitudinilor.

Gheorqhe PIRVAN

ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a evidențiat ro
lul acestor manifestări organizate în 
țara noastră, ca și al celor care au 
avut loc în Uniunea Sovietică, în ca
drul „Zilelor culturii românești", cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și ântiimperia- 
listă și care contribuie la mai buna 
cunoaștere a valorilor spirituale din 
Uniunea Sovietică și România, la 
adîncirea raporturilor cultural-artis- 
tice, a relațiilor de prietenie româno- 
sovietică, subliniind contribuția de
terminantă a întîlnirilor și convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev, 
care au conferit noi valențe colabo
rării și cooperării multilaterale dintre 
țările și partidele noastre.

în cuvîntul său, N.I. Mohov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., conducătorul delegației so
vietice, a relevat caracterul complex 
al manifestărilor din cadrul „Zilelor 
culturii sovietice", bogăția tradițiilor 
de colaborare culturală existente 
între țările noastre, relațiile priete
nești statornicite intre popoarele 
României și Uniunii Sovietice. Vor
bitorul a subliniat, totodată, rolul 
major al culturii în apropierea între 
popoarele noastre, in strîngerea legă
turilor lor reciproce, evidențiind con
tribuția esențială a tovarășilor 
Leonid Ilici Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu la extinderea colaborării 
bilaterale, la întărirea păcii și coope
rării internaționale.

Artiștii oaspeți au prezentat în 
program lucrări de Prokofiev, Hren- 
nikov, Rimski-Korsakov, U. Giorda
no, Scedrin, Bizet, Șostakovici. La 
reușita concertului și-au mai dat 
concursul cunoscuți soliști vocali : 
Zurab Sotkilava, artist al poporului 
al R.S.S. Gruzine, Viktor Pikaizen, 
Tamara Sineavskaia.

★
în aceeași zi, la Consiliul Culturii 

și Educației Socialiste a avut loc o 
conferință de presă în prezența 
membrilor delegației de oameni de 
artă și cultură din U.R.S.S.

la moderat. Temperatura aerului va 
continua să crească ușor la începutul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade. Izolat 
mai coborîte în ultima zi, iar maximele 
între plus 2 și plus 12 grade. Ceață, 
mai ales dimineața și seara. In Bucu
rești î Vreme în general închisă. Vor 
cădea precipitații sub formă de burniță 
și ploaie. Vint slab pînă ia moderat. 
Temperatura în creștere ușoară. Ceață, 
mal ales dimineața și seara.

• CALORII DIN... 
CUPRU. In localitatea vest- 
germană Eslingen se află in 
faza finală construirea unui bloc 
cu cinci etaje prevăzut cu un 
acoperiș din cupru, care va asi
gura locatarilor apă caldă și 
căldură. Acoperișul din cupru 
acumulează căldură și o trans
mite uiiei rețele de conducte 
prin care circulă apă amesteca
tă cu un produs care împiedică 
coroziunea. Lichidul incâlzit este 
depozitat cu ajutorul unei pompe 
in subsolul clădirii, de unde, 
printr-un sistem de țevi, este 
făcut să circule în caloriferele 
din apartamente. Potrivit calcu
lelor făcute de specialiști. in 
felul acesta cheltuielile necesare 
încălzirii locuințelor și a apei 
pentru uzul casnic se reduc cu 
aproximativ 50 la sută.

• REZERVAȚIE IN 
PUSTIU. In partea de sud a 
pustiului Kara-Kum a fost 
construită, pe o suprafață de 
34 600 ha. prima rezervație a 
biosferei din zona de desert a 
U.R.S.S. și unica înființată în
tr-o astfel de zonă climatică de 
pe glob. Creată din inițiativa 
UNESCO, rezervația, denumită 
Repetek, are menirea de a con
serva marea varietate de specii 
de animale si de plante rare 
existente aici. Pentru că, oricit 
ar părea de ciudat, în pustiu) 
Kara-Kum, unde vara termome
trul înregistrează la umbră o 
temperatură de plus 50 de grade 
C. au fost depistate 125 de specii 
de plante cu flori și 20 de specii 
de arbori și arbuști cu flori. 
De asemenea, experții au numă
rat peste o mie de specii de

insecte și 196 specii de păsări, 
inclusiv „vrabia care trăiește 
fără apă". Interesant este și 
faptul că in deserturi s-a înre
gistrat cea mai mare „producti
vitate" biologică.

• AVION MULTI
FUNCȚIONAL. Una din 
marile companii aviatice ame
ricane lucrează la un proiect de 
aparat de zbor, care poate fi 
transformat pentru a căpăta 
multiple întrebuințări — trans
port de călători, de mărfuri 
ușoare sau transportul unor 
mărfuri grele și voluminoase. 
Părțile sale constitutive — un 
modul de bază, alcătuit dintr-un 
post de pilotaj presurizat, aripi 
(pe care sînt instalate motoa
rele) și un ampenaj — sînt fi
xate toate pe o platformă joasă

de care se pot prinde conteinere 
speciale pentru mărfuri. Dacă 
avionul are de transportat obiec
te voluminoase, dar rezistente, 
acestea pot fi fixate prin cabluri 
pe platformă. Posibilitatea de a 
se atribui avionului diferite uti
lizări contribuie la o sensibilă 
ieftinire a transportului aerian.

® DISPOZITIV DE E- 
CONOMISIRE A CON
SUMULUI DE BENZINĂ. 
Specialiști iugoslavi au pus la 
punct un dispozitiv care per
mite reducerea cu 10 pînă la 22 
la sută a consumului de benzină

la autoturisme. în funcție de 
capacitatea cilindrică a acestora. 
Instalat intre carburator si țeava 
de eșapament, dispozitivul per
mite o mai bună combustie a 
amestecului carburant. Testele 
efectuate pînă acum au de
monstrat. după cum relatează 
presa iugoslavă, că puterea și 
„nervozitatea" motorului rămîn 
intacte.

• PERICOLELE ABU
ZULUI DE TRANCHILI
ZANTE. Permanenta utilizare 
a tranchilizantelor (valium, li
brium) poate antrena, in a-

fara obișnuinței, și efecte se
cundare extrem de dăunătoare, 
cum sînt pierderea memoriei șl 
a simțului de orientare, au de
clarat experți americani in fața 
Subcomisiei pentru problemele 
sănătății a Senatului S.U.A. Ei 
afirmă că în Statele Unite con
sumul de valium a atins pro
porții dramatice : în 1978 au fost 
prescrise 44 milioane de rețete 
pentru administrarea valium- 
ului, ceea ce face din acesta me
dicamentul cel mai uzitat din 
S.U.A. Același grup de experți 
a conchis că așa-2isele tranchi
lizante minore provoacă o obiș
nuință în decurs de numai cinci 
săptămini. Pe de altă parte, tes
te efectuate pe un eșantion de 
pacienti care consumă valium și 
librium au demonstrat că 75 la 
sută dintre ei suferă de tulbu
rări ale memoriei și diverse

manifestări de dezechilibru psi
hic.

• UN TEATRU PE 
VREMEA ROMANILOR, 
în cursul săpăturilor arheolo
gice efectuate in fostul oraș 
Phillpopolis (Plovdivul de azi), 
au fost date la iveală fragmen
te de imobile, galerii boltite, 
echipamente de fortificații, pre
cum și un amfiteatru roman. 
Specialiștii consideră că aceas
tă ultimă construcție datează 
din secolul I sau II e.n., 32 rin- 
duri de scaune din marmură, in 
perfectă stare, spațiile de acces 
dintre ele și o parte din scenă 
au și fost degajate. Conser
vat foarte bine, amfiteatrul va 
fi redat slujitorilor Thaliei pes
te doi ani, cu prilejul festivită
ților ce vor marca împlinirea a

13 secole de la fondarea statu
lui bulgar.

• UZINE DE DESALI
NIZARE A APEI. Anual in 
lume sînt investiți peste 10 mi
liarde de dolari pentru constru
irea de uzine de apă potabilă — 
s-a anunțat în cadrul Congresu
lui internațional asupra desali
nizării și tratării apei care a 
avut loc la Nisa între 22 și 26 
octombrie a.c. Unele dintre cele 
mai mari obiective de acest gen 
sint realizate în Orientul Mij
lociu. In Arabia Saudită, de 
pildă, ca urmare a construirii 
uzinei de Ia Jubail, producția de 
apă dulce a acestei țări se va 
ridica la sfîrșitul anului 1980 la 
aproape 400 milioane litri pe zi.
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„Relațiile prietenești cu România
- exemplu de bună vecinătate"

Reprezentantul P. C. R. primit 
de secretarul general al P. C. Peruan

Conferinței mondiale de solidaritate 
cu popoarele arabe de la lisabona

Declarația președintelui Iosip Broz Tito, 
la întoarcerea din țara noastră

BELGRAD 5 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că, la întoar
cerea din vizita întreprinsă în Republica Socialistă România, președintele 
Iosip Broz Tito a făcut următoarea declarație :

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Partidului 
Comunist Român, al poporului român și al meu personal, 
să transmit participanților la lucrările acestei conferințe 
un salut cordial și cele mai bune urări de succes, îm
preună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate cu 
idealurile de libertate, independență, progres social, de
mocrație, prosperitate și pace ale popoarelor dumnea
voastră.

Pornind de la sentimentele de profundă simpatie și 
prietenie pe care poporul român le nutrește față de po
poarele arabe, de la relațiile sale tradiționale cu acestea, 
țara mea urmărește cu viu interes și manifestă solidari
tatea sa activă cu lupta popoarelor arabe pentru asigu
rarea și întărirea independenței lor politice și economice, 
pentru dezvoltarea lor nestînjenită pe calea progresului 
economic și social, pentru o pace dreaptă și durabilă în 
Orientul Apropiat.

După cum este cunoscut. România s-a pronunțat în
totdeauna pentru o soluționare globală, politică, a conflic
tului din Orientul Apropiat, a militat consecvent pentru 
realizarea acestui obiectiv. Noi am pornit și pornim de la 
faptul că orice război, orice conflict deschis în această 
zonă — ca dealtfel în orice parte a lumii — nu face decît 
să înrăutățească condițiile de viață și de muncă ale fie
cărui popor și, desigur, să agraveze situația internațională, 
să pună în pericol pacea și stabilitatea în lume.

în prezent, considerăm că este imperios necesar să fie 
intensificate eforturile pentru realizarea unei soluții glo
bale, juste și durabile în această zonă, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967 
și, îndeosebi, la rezolvarea problemei poporului palesti
nian, pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv 
prin constituirea unui stat propriu, independent. Doresc 
să menționez și cu acest prilej că România a fost printre 
primele țări care s-au pronunțat, cu mulți ani în urmă, 
pentru edificarea unui stat palestinian independent. După

părerea noastră, aceasta reprezintă o condiție esențială 
pentru asigurarea unei vieți demne, libere, suverane pen
tru poporul palestinian, care a avut atit de mult de su
ferit, pentru dezvoltarea sa nestingherită, în conformitate 
cu drepturile sale inalienabile.

Apreciem că această perspectivă este astăzi realizabilă, 
că trebuie făcut totul pentru ca aceasta să devină o 
realitate. Considerăm că întărirea unității și solidarității 
de acțiune a tuturor țărilor arabe are o mare importanță 
în realizarea acestui scop.

în actualele împrejurări, sîntem de părere că în efor
turile pentru realizarea unei reglementări globale a si
tuației din această parte a lumii ar avea o’ mare însem
nătate convocarea unei conferințe internaționale, sub e- 
gida sau cu participarea activă a Organizației Națiunilor 
Unite, ,1a care să ia parte toate țările implicate în con
flictul din Orientul Apropiat, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei — reprezentant autentic și recunos
cut al poporului palestinian — precum și copreședinții 
Conferinței de la Geneva — Uniunea Sovietică și Statele 
Unite — iar, dacă apare necesar, și alte state. Dealtfel, 
indiferent de forma care se va găsi, noi considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se ajunge la tratative care 
să conducă Ia o soluție globală, în măsură să asigure 
o pace trainică, dezvoltarea liberă, independentă a tutu
ror statelor din zonă, suveranitatea și integritatea lor te
ritorială. Sint convins că o astfel de reglementare cores
punde pe deplin necesităților Vitale ale tuturor țărilor și 
popoarelor din Orientul Apropiat, precum fci cauzei păcii, 
colaborării și destinderii internaționale.

Reafirmînd, și cu acest prilej, sentimentele de solida
ritate militantă ale Partidului Comunist Român, ale po
porului român față de cauza dreaptă a poporului pales
tinian, a tuturor popoarelor arabe, în eforturile pentru 
realizarea aspirațiilor lor de pace, bunăstare și progres, 
urez suoces deplin lucrărilor conferinței dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
f Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste, România

CONFERINȚA MONDIALĂ DE SOLIDARITATE CU POPOARELE ARABE

„Vizita noastră de prietenie in 
România socialistă reprezintă o 
continuare a intilnirilor regulate 
care au loc la cel mai inalt nivel 
și care constituie de acum o tradi
ție intre cele două țări vecine ale 
noastre. Am avut un schimb foarte 
larg de păreri cu gazda noastră, 
președintele Ceaușescu, și cu cola
boratorii săi, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, priete
nească. Tovarășii care m-au însoțit 
in vizita in România au avut, de 
asemenea, convorbiri separate cu 
colegii lor români. Rezultatele aces
tor convorbiri sint conținute in 
Declarația comună.

Doresc să subliniez în mod deo
sebit hotărîrea celor două tari ale 
noastre de a dezvolta și mai mult 
colaborarea bilaterală in toate do
meniile. Vom continua să promo
văm colaborarea — care se desfă
șoară cu foarte mare succes — pe 
plan politic, cultural, științific șl pe 
alte planuri.

O atenție specială am consacrat 
dezvoltării in continuare a relații
lor economice. Am constatat îm
preună că există mari posibilități 
pentru cooperare, pentru prezenta 
in comun pe terțe piețe și pentru 
alte forme moderne de colaborare. 
Am hotăriț să trecem fără intirzie- 
re la realizarea lor.

Subliniez cu satisfacție că și de 
această dată s-a confirmat caracte
rul cu adevărat prietenesc al rela
țiilor noastre cu România, relații 
animate de deplinul respect reci
proc și de încredere. Relațiile iugo- 
slavo-române pot să servească in 
orice direcție drept exemplu de re
lații de bună vecinătate. Aceasta 
prezintă importanță nu numai pen
tru cele două țări ale noastre, ci și 
pe plan mai larg, pentru securita
tea și colaborarea in Europa, dar in 
special in Balcani.

Am convenit să colaborăm strins 
și să ne aducem contribuția la tra
ducerea cu succes in viață a Actu
lui final de la Helsinki, și in spe
cial să colaborăm in pregătirea re
uniunii C.S.C.E. de la Madrid, de 
anul viitor.

Am subliniat, de asemenea, hotă
rârea de a depune eforturi în așa 
fel incit să se pună capăt o dată 
cursei înarmărilor în lume, in ge
neral, și in special in Europa. Sa
lutăm toate inițiativele care duc in 
această direcție.

Schimbul de păreri in multe pro
bleme actuale ale relațiilor inter
naționale, precum și referitor la 
activitatea in cadrul mișcării mun
citorești internaționale, a dovedit
— ca și cu alte prilejuri anterioare
— că punctele noastre de vedere 
coincid in mare măsură sau sint 
apropiate. Aceasta prezintă impor
tanță cu atit mai mult cu cit este 
vorba de două tari socialiste care 
dețin poziții diferite pe plan inter
national și care au forme specifice 
de dezvoltare internă.

Doresc ca de aici să exprim mul
țumiri președintelui Ceaușes'-u 
pentru primirea deosebit de caldă 
și pentru atenția cu care am fost 
înconjurați in timpul vizitei.

Am simțit această căldură și pe 
străzile Bucureștiului, unde locui
torii acestui oraș frumos ne-au fă
cut o primire cu adevărat cordia
lă. Ne-am putut convinge de sen
timentele de prietenie nutrite față 
de popoarele iugoslave și de apro
pierea profundă care există intre 
popoarele noastre. Aceste senti
mente sint reciproce și ele repre
zintă o bază prețioasă și un stimu
lent pentru dezvoltarea multilate
rală in continuare a prieteniei 
iugoslavo-române și a colaborării 
de bună -vecinătate".

LIMA 5 (Agerpres). — Tovarășul 
Jorge del Prado, secretar general al 
Partidului Comunist Peruan, l-a pri
mit pe tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al Partidului Co
munist Român, reprezentantul parti
dului nostru la Congresul al VII-lea 
al Partidului Comunist Peruan.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Jorge del Prado un 
mesaj de prietenie și solidaritate, 
sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de succese in desfășura
rea lucrărilor congresului și în apli
carea hotărîrilor ce se vor adopta.

La rîndul său, secretarul general 
al Partidului Comunist Peruan a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros me
saj de prietenie, sănătate și fericire 
personală, sincere mulțumiri pentru 
reprezentarea partidului nostru la 
Congresul P.C.P., urări de prosperi
tate și fericire poporului român, de 
noi și tot mai mari succese în opera 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

A fost evidențiată evoluția asceh- 
dentă a relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Peruan, subliniindu-se rolul hotărî-

tor al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jorge del Prado in dezvoltarea si 
adincirea solidarității dintre ceie 
două partide.

★
Tovarășul Mihai Gere s-a întîlnit, 

de asemenea, cu președintele Parti
dului Socialist Revoluționar. Leoni
das Rodriguez Figueroa, cu secreta
rul general al Partidului Acțiunea 
Populară Socialistă din Peru, Ma
rio Villaran, cu responsabilul națio
nal 'al partidului Avangarda Revolu
ționară, Ricardo Letts Colmenores, 
precum și cu alți reprezentanți . ai 
partidelor de stingă progresiste și de
mocratice din Peru, aliate ale Parti
dului Comunist Peruan. In cadrul in
tilnirilor s-a efectuat un larg schimb 
de informații și experiență asupra 
preocupărilor actuale ale Partidului 
Comunist Român și ale partidelor 
respective.

LIMA 5 (Agerpres). — La Lima 
s-au Încheiat lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului Comu
nist Peruan. Au fost adoptate pro
gramul și tezele ideologice ale parti
dului. unele modificări ale statutului, 
au fost alese noile organe de con
ducere.

în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Peruan a fost 
reales tovarășul Jorge del Prado.

Vizita premierului Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze în Italia

ROMA 5 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Sandro Pertini, a con
ferit astăzi la palatul Quirinale din 
Roma cu Hua Guofeng, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
aflat în vizită oficială in Italia. După 
cum transmit agențiile China Nouă

și A.N.S.A., la convorbiri au luat 
parte, din partea italiană, ministrul 
afacerilor externe, Franco Maria 
Malfatti. iar din partea chineză — Yu 
Qiuli, vicepremier al Consiliului de 
Stat, și Huang Hua, ministrul afaceri
lor externe.

ilUȚIILE DE PRESA
- pe scurt c

Deosebit interes față de mesajul președintelui României
LISABONA 5 (Agerpres). — In ca

pitala Portugaliei au continuat lu
crările Conferinței mondiale de soli
daritate cu popoarele arabe. In șe
dința plenară a luat cuvîntul tova
rășul Mihnea Gheorghiu, șeful dele
gației române, care a prezentat me
sajul adresat conferinței de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Au fost 
subliniate sentimentele de profundă 
simpatie și prietenie pe care poporul 
român le nutrește față de popoarele 
arabe, poziția consecventă de solida-

i; Intilnirea șefului delegației române cu președintele 
Comitetului Executiv al 0. E. P.

LISABONA (Agerpres). Tovarășul 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice, 
șeful delegației române la Conferința 
mondială de solidaritate cu popoarele 
arabe, s-a întîlnit cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Mulțumin4 pentru mesajul pe 
care secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. l-a adre
sat conferinței, Yasser Arafat a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de 
caldă prietenie și profundă gratitu-

România și Iugoslavia și-au reafir
mat în mod solemn voința de a 
adinei relațiile de colaborare, a extin
de multilateral conlucrarea lor fră
țească în opera de construcție socia
listă, de a-și spori contribuția la afir
marea pe plan internațional a idealu
rilor de pace, independență și progres 
ale tuturor popoarelor. Aceasta este 
semnificația majoră a noii întîlniri 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito, prile
juită de vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a înaltului sol al po
poarelor iugoslave. Rezultatele rod
nice ale dialogului la cel mai înalt 
nivel de la București conferă actua
lei întîlniri valoarea unui eveniment 
de cea mai mare însemnătate in 
cronica prieteniei româno-iugoslave.

A constituit o mare bucurie pen
tru întregul nostru popor de a saluta 
din nou pe pămîntul românesc pe 
tovarășul Iosip Broz Tito, conducător 
încercat al popoarelor iugoslave, 
vechi și apropiat prieten al Româ
niei, a cărui personalitate remarca
bilă de militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești este bine 
cunoscută și apreciată în țara noastră, 
un nou semn de cinstire și omagiu 
constituindu-1 înmînarea cu prilejul 
actualei vizite a „Diplomei de cetă
țean de onoare al municipiului Bucu
rești". Sint sentimente ce-și găsesc 
corespondentul în multiplele dovezi 
de stimă șl considerație de care se 
bucură în Iugoslavia vecină și prie
tenă secretarul general al partidului 
nostru, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, între ateste 
dovezi fiind și conferirea, cu ocazia 
precedentei întîlniri de anul trecut, 
de la Belgrad, a înaltei distincții 
iugoslave de „Erou al Muncii So
cialiste".

Manifestările entuziaste, uralele și 
ovațiile cu care locuitorii Bucu
reștiului i-au salutat, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au dat o semnificativă expresie sim- 
țămintelor de înaltă prețuire și recu
noștință nutrite deopotrivă, de po
poarele noastre pentru contribuția 
de excepțională importanță, ca 
arhitecți ai actualelor raporturi 
dintre cele două țări, care oferă 
astăzi un atît de elocvent exemplu 
de rodnică conlucrare în opera de 
construcție socialistă.

Desfășurate în ambianța de caldă 
prietenie și înțelegere deplină, defi
nitorie pentru raporturile dintre cele 
două partide, țări și popoare, noua 
întilnire, convorbirile ce au avut loc 
au adăugat la marele bilanț al co
laborării noastre hotăriri de amplă 
semnificație, menite să contribuie 
la adincirea continuă a prieteniei 
româno-iugoslave. Dind o înaltă 
apreciere convorbirilor purtate la 
București. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia : „Aș dori să 
exprim satisfacția conducerii parti
dului și statului nostru, a mea per

ritate militantă a Partidului Comu
nist Român, a poporului român față 
de cauza justă a poporului palesti
nian, față de lupta sa pentru dobin- 
direa drepturilor sale legitime, in
clusiv a dreptului de a-și crea un 
stat propriu, independent și suveran.

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU A FOST 
URMĂRIT CU INTERES DEOSEBIT 
ȘI SALUTAT CU VII APLAUZE DE 
PARTICIPANT!.

dine pentru sprijinul permanent și 
multilateral primit din partea condu
cătorului partidului și statului român 
și a evocat fructuoasele convorbiri 
avute in acest an cu președintele 
țării noastre.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații existente între 
P.C.R. și O.E.P., între poporul român 
și poporul palestinian. Președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. a re
levat cu acest prilej faptul că pre
ședintele României socialiste a fost 
primul șef de stat care a susținut 
dreptul poporului palestinian la 
autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat propriu, independent 
și, de asemenea, cel dinții care a re

sonală pentru rezultatele deosebite 
ale vizitei dumneavoastră în Româ
nia, ale convorbirilor pe care le-am 
avut în aceste zile... Se poate spune 
că convorbirile și Declarația pe care 
am semnat-o reprezintă un moment 
important în relațiile romăno-iugo- 
slave, că intilnirea noastră și de 
această dată servește deopotrivă in
tereselor poporului român și po
poarelor iugoslave, cauzei socialis
mului, colaborării și păcii in lume". 
Este' o apreciere pe deplin împărtă
șită de tovarășul IOSIP BROZ TITO, 
care, în telegrama adresată de la 
bordul avionului, a relevat : „Convor
birile pe care le-am purtat cu acest 
prilej și -care, la fel ca toate intil
nirile noastre de pină acum, s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de de

Noua întilnire la nivel înalt româno-iugoslavă— eveniment de amplă semnificație 
politică pentru dezvoltarea colaborării multilaterale frățești

CALEA PRIETENIEI TRAINICE
plină încredere și Înțelegere reci
procă, vor aprofunda și mai mult, 
sint convins, prietenia tradițională a 
celor două țări vecine ale noastre și 
vor impulsiona colaborarea rodnică 
pe care Iugoslavia și Romănia, pre
cum și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist Ro
mân o dezvoltă multilateral".

Schimbul aprofundat și rodnic de 
păreri prilejuit de noua întilnire de 
la București a pus în evidentă con
cluzii de o deosebită însemnătate 
politică, sintetizate în DECLA
RAȚIA COMUNA ROMANO-IU- 
GOSLAVA, ce poartă semnătu
rile celor doi conducători de partid 
și de stat. Reafirmînd liniile că
lăuzitoare ale relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări și popoare, definind obiectivele 
dezvoltării pe mai departe a acestor 
raporturi. Declarația se înscrie ca un 
document ce prezintă o deosebită 
însemnătate deopotrivă pe planul 
raporturilor bilaterale, cit si pe pla
nul general al vieții internaționale.

O primă concluzie reliefată in De
clarația comună o constituie subli
nierea cursului fructuos al relațiilor 
dintre cele două țări vecine și prie
tene. „Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia — se arată în document 
— au edificat relații exemplare, 
ceea ce constituie și o contribuție la 
stabilitatea, încrederea si colaborarea 

cunoscut Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei ca reprezentant le
gitim, unic, al poporului palestinian, 
militind pentru cauza poporului pa
lestinian în relațiile politice interna
ționale și in forurile internaționale.

★

Generalul Francisco da Costa Go
mes, președintele Conferinței mon
diale de solidaritate cu popoarele 
arabe, vicepreședinte al Consiliului 
Mondial al Păcii, fost președinte al 
Portugaliei, a avut o întrevedere, la 
Lisabona, cu Mihnea Gheorghiu.

Generalul Francisco da Costa Go
mes a rugat să se transmită mulțu
mirile sale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru mesajul adresat 
conferinței, exnrimindu-si. totodată, 
sentimentele sale de stimă și priete
nie față de conducătorul partidului 
și statului român. A fost dată o 
înaltă apreciere poziției juste și ac
tivității constructive a României so
cialiste și personal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru a se 
ajunge la o reglementare politică glo
bală în Orientul Mijlociu, pentru 
soluționarea problemei palestiniene, 
inclusiv crearea unui stat palesti
nian independent, pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile în regiune.

în Sala sporturilor din Lisabona 
s-a desfășurat un mare miting de 
solidaritate cu poporul palestinian.

pe bază de egalitate in această re
giune și în lume". Experiența 
României și Iugoslaviei confirmă 
întru totul însemnătatea istorică a 
respectării consecvente în raportu
rile dintre toate statele lumii, ca si 
în raporturile dintre țările socialiste, 
a principiilor suveranității, indepen
denței naționale, integrității terito
riale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, respectării dreptului 
inalienabil al fiecărui popor de ă-SÎ 
hotărî liber și independent calea 
dezvoltării sale.

Satisfacția exprimată in cursul 
convorbirilor pentru evoluția rela
țiilor, de strînsă conlucrare dintre 
cele două țări și popoare isi are pro
funde temeiuri in rezultatele bune

Înregistrate în ultimii ani. Se extin
de tot mai dinamic cooperarea eco
nomică, al cărei caracter fertil este 
pregnant ilustrat de realizarea în 
comun a grandiosului sistem hidro
energetic Porțile de Fier I. urmat 
de celălalt obiectiv aflat în prezent 
în construcție pe Dunăre, sistemul 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier II. După cum s-a subli
niat și cu acest prilej, ritmul 
susținut de dezvoltare și moderni
zare a economiilor României și Iu
goslaviei oferă posibilități pentru 
extinderea cooperării și specializării 
în producție. în acest sens au fost 
adoptate un șir de hotăriri de mare 
importantă vizînd perfecționarea în 
continuare a formelor de colabo
rare, elaborarea de programe de 
lungă durată pentru cercetări și in
vestiții în comun în domeniul ener
getic și al materiilor prime, al agri
culturii. intensificarea cooperării pe 
terțe piețe.

In cadrul dialogului la nivel inalt, 
un loc central a ocupat examinarea 
aprofundată a unor aspecte esențiale 
ale actualității politice internaționale, 
reliefîndu-se și cu acest nrilei iden
titatea de păreri, pozițiile foarte 
apropiate în toate problemele discu
tate. Are o deosebită semnificație 
faptul că, în condițiile atit de com
plexe ale actualului moment interna
țional, România și Iugoslavia și-au

„UN EVENIMENT DE MARE ÎNSEMNĂTATE 
IN EVOLUȚIA RELAȚIILOR ROMÂNO-IUGOSLAVE"

Comentariile presei din R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 5 (Agerpres). — Ziare

le iugoslave se referă pe. larg la vi
zita oficială de prietenie efectuată 
de președintele Tito în România, la 
semnificațiile noului dialog la nivel 
înalt pentru adincirea raporturilor de 
prietenie și înțelegere intre partide
le și popoarele celor două țări. 
„BORBA" scrie in comentariul inti
tulat „întilnirea prietenilor" : „Intil- 
nirile tradiționale dintre Iosip Broz 
Tito și Nicolae Ceaușescu. conducă
torii celor două țări socialiste vecine, 
reprezintă evenimente de cea mai 
mare însemnătate. Ele influențează 
hotăritor dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor româno-iugoslave și întă
resc permanent prietenia care leagă 
România și Iugoslavia. Președin
tele Nicolae Ceaușescu este șeful 
de stat cu care președintele iu
goslav s-a întîlnit cel mai des 
in ultimii 15 ani. Rezultatele intil
nirilor de pină acum, care s-au des
fășurat intensiv in toate domeniile, 
oglindesc hotărîrea ambelor țări de 
a dezvolta permanent colaborarea 
lor, îmbogățind calitativ conținutul 
acesteia".

într-o cronică apărută în ,.Borba“ 
cu titlul „Pe drumul bunei vecinătăți", 
se subliniază că „Permanenta dez
voltare a colaborării dintre Iugosla
via și România se bazează pe încre

reafirmat hotărîrea de a întări conlu
crarea dintre ele pe plan extern, 
sporindu-și contribuția la afirmarea 
cauzei destinderii, securității si păcii.

în mod firesc, în cadrul schimbu
lui de păreri in problemele actuali
tății politice internaționale, cei doi 
președinți au acordat o mare aten
ție problemelor securității europene. 
Profund interesate în asigurarea 
unui climat de liniște și securitate 
în • regiunea noastră geografica, 
România și Iugoslavia se pronunță 
pentru sporirea eforturilor în vederea 
traducerii in viață, ca un tot unitar, 
a principiilor și prevederilor Actului 
final de la Helsinki. Ambele țări 
subliniază urgența cu care se impu
ne adoptarea unor măsuri concrete 
de dezangajare militară și dezarmare 

pe continent, sâlutînd toate inițiati
vele și măsurile îndreptate intr-o 
asemenea direcție. In acest sens a 
fost dată o apreciere pozitivă propu
nerilor prezentate recent de președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., L. I. Brejnev, exprimîndu-se 
speranța că acestea vor fi urmate de 
măsuri similare care să ducă la di
minuarea efectivelor armate, la re
ducerea armamentelor nucleare și 
clasice în Europa. O mare importan
ță revine, în contextul acestor preo
cupări, viitoarei reuniuni general- 
europene de la Madrid. în același 
timp, dialogul la nivel înalt a evi
dențiat hotărinea celor două țări de 
a acționa in continuare pentru dez
voltarea relațiilor de bună vecină
tate, înțelegere sl colaborare între 
toate statele din Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii si bunei vecinătăți.

Schimbul de păreri asupra actua
lității internaționale a îmbrățișat un 
larg evantai de alte probleme, relie- 
findu-se însemnătatea si rolul miș
cării de nealiniere in evoluțiile pozi
tive de pe arena mondială, de o mare 
importantă pentru creșterea acestui 
rol fiind întărirea principiilor de bază 
ale acestei mișcări. A fost subliniată 
necesitatea înfăptuirii unei noi or
dini, economice internaționale, cerin
ța unor acțiuni neîntirziate pentru 
oprirea cursei înarmărilor si înfăp

dere și respect reciproc intre cele 
două țări, care au țeluri asemănă
toare in politica internă și externă. 
Aceasta reprezintă o contribuție de 
foarte mare importantă pentru cauza 
păcii, destinderii și progresului in 
cooperarea europeană și pentru cauza 
socialismului".

Sub titlul „Temelii tot mai puter
nice ale prieteniei", ziarul „DNEV- 
NIK“ din Novi Sad apreciază că 
„intilnirile tradiționale ale prietenilor 
ați dat întotdeauna impulsuri noi re
lațiilor dintre cele două țări, ceea ce 
reprezintă, totodată, o mărturie a 
încrederii mari reciproce, a dorinței 
permanente de lărgire a colaborării 
in toate domeniile posibile".

„Președintele Tito este întotdeau
na un oaspete drag în România ve
cină și prietenă, al cărei popor îl 
prețuiește ca pe un luptător consec
vent pentru relații noi in lume".

..După cum se știe — se arată în 
continuare în articol — Iugoslavia și 
România militează pentru întărirea 
luptei popoarelor și țărilor pentru 
pace și afirmarea destinderii ca pro
ces universal, democratizarea relați
ilor internaționale politice și eco
nomice". „Convorbirile celor doi 
președinți vor contribui la intensifi
carea activității politice in Balcani".

tuirea dezarmării, imperativul in
staurării unei păci jiftte si durabile 
in Orientul Mijlociu. înfăptuirea as
pirațiilor legitime ale poporului co
reean pentru reunificarea pașnică 
a patriei sale, sprijinul ferm fată de 
lupta justă a popoarelor din Namibia 
și Zimbabwe, necesitatea creșterii 
roiului O.N.U. — in toate acestea 
România și Iugoslavia manifestin- 
du-și hotărîrea de a întări conlu
crarea lor in vederea soluționării 
marilor probleme ale lumii contem
porane in conformitate cu interesele 
tuturor popoarelor.

Pornind de la experiența proprie a 
colaborării dintre P.C.R. și U.C.I., 
bazată pe egalitate și încredere reci
procă, cei doi conducători au subli
niat și cu acest prilej importanța pe 
care o are aplicarea în relațiile din 
cadrul mișcării comuniste și munci
torești internaționale a principiilor 
independentei, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
respectării deosebirilor de poziții și 
interese, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător poli
tica internă și externă, de a-și alege 
căile luptei pentru transformarea re
voluționară a societății, potrivit con
dițiilor concrete din propria țară.

Fără îndoială, prezintă o deo
sebită importantă sublinierea realită
ții de netăgăduit că profundele trans
formări sociale și politice din lumea 
contemporană generează idei și teze 
noi, aprecieri și concluzii diferite în
tre unele partide — ceea ce nu tre
buie însă să impieteze asupra bune
lor relații dintre ele. Ambele partide 
se pronunță de aceea pentru dez
voltarea permanentă a unui dialog 
principial, a schimbului de păreri și 
experiență, într-un spirit constructiv, 
în interesul îmbogățirii teoriei și 
practicii revoluționare.

Comuniștii, poporul român își ex
primă deplina aprobare fată de re
zultatele atît de rodnice ale noii in- 
tilniri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, față de 
concluziile de amplă deschidere ale 
actualului dialog la nivel inalt. Sa- 
lutind -cu vie satisfacție aceste re
zultate, poporul nostru, comuniștii 
români iși reafirmă voința de a ac
ționa și în viitor neabătut. în spiri
tul orientărilor programatice funda
mentale ale partidului, pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și co
laborării multilaterale româno-iugo
slave, cu convingerea că aceasta, slu
jind intereselor fundamentale ale 
României și Iugoslaviei, reprezintă 
totodată o contribuție de preț la 
cauza generală a socialismului, in
dependenței, progresului și păcii în 
lume.

Dumitru ȚINU

_ EXPOZIȚIE DE GRAFICA 
CONTEMPORANA ROMANEASCA 
a fost deschisă la Galeria Interna
țională de Arte din Havana, in ca
drul acțiunilor dedicate celui de-al 
XlI-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

. ANSAMBLUL FOLCLORIC „DOI
NA BUCUREȘTIULUI", care se

‘ află in turneu in S.U.A., a oferit 
I spectacole la Washington și in alte 

orașe din statele Carolina de Nord
I și de Sud, Alabama, Mississippi, 
. Texas, New Mexico, Arizona și Ca

lifornia.
1 ÎN COMITETUL POLITIC SPECIAL AL ADUNĂRII GENERALE, 
Icare examinează raportul Comitetului O.N.U. privind folosirea pașnică a 

spațiului extraatmosferic, reprezentantul țării noastre a subliniat că în
scrierea in proiectul de acord referitor la activitatea statelor privind Luna 
Și celelalte corpuri cerești a unei prevederi în sensul că Luna și resursele 
sale constituie patrimoniul comun al întregii umanități, ca si tratarea in 

I același sens a celorlalte corpuri cerești și a resurselor lor. reprezintă o 
reconfirmare a principiului potrivit

Ieste patrimoniul comun al omenirii.
VIZITA LA MOSCOVA. Tomio 

Nishizawa, vicepreședinte al Prezi-

Idiului C.C. al P.C. din Japonia, și 
alți reprezentanți ai partidului au 
efectuat o vizită la Moscova, unde

Iau avut convorbiri cu Boris Pono- 
mariov, membru supleant al Birou
lui Poliție, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. — anunță agenția T.A.S.S.,

I adăugind că au fost examinate pro-
' bleme legate de dezvoltarea in con

tinuare a relațiilor dintre cele două

I partide.
CONVORBIRI EGIPTEANO-IS- 

RAELIENE. Președintele Egiptului, 
I Anwar El Sadat, a primit luni pe

Ezer Weizman, ministrul apărării al 
Israelului. In cursul aceleiași zile,

I ministrul israeliah a avut o a doua 
rundă de convorbiri cu premierul 
egiptean. Mustafa Khalil. Premie
rul Khalil a declarat că, in privința

I nivelului prețului țițeiului. Egiptul
nu va acorda Israelului
ment preferențial.

INTR-O CIRCULARĂ
I în comun de Comitetul

P.C. Chinez și de Consiliul de Stat 
al R.P. Chineze se arată că prețurile

I la peste 10 000 de produse agricole 
de artizanat șt alte diferite mărfuri 

Ivor fi fixate pe piață potrivit ce
rerii Și ofertei. Hotărîrea va intra 
in vigoare, treptat, in întreaga tară.

ISub aspect valoric, cele peste 10 000 
de produse reprezintă o cincime 
din mărfurile vindute în China.

. DEMONSTRAȚIE ANTIFASCISTĂ.
I s-a desfășurat in orașul belgian La Roche. Participanții au protestat 
I împotriva activității desfășurate în țară de diverse organizații profasciste 
I și de extremă dreaptă.

un trata-

elaborată 
Central al

In sprijinul luptei drepte 
a poporului cipriot 
încheierea lucrărilor 

Conferinței internaționale 
de solidaritate cu Cipru

NICOSIA 5 (Agerpres). — La 4 
noiembrie, la Nicosia, au luat sfîr- 
șit lucrările Conferinței internațio
nale de solidaritate cu Cipru pentru 
aplicarea rezoluțiilor O.N.U. asupra 
Ciprului. Au participat pește 200 re
prezentanți ai opiniei publice, mișcă
rii pentru pace și ai comitetelor de 
solidaritate cu Cipru. Din România a 
fost prezentă o delegație a Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii. 
Conferința a adoptat documente 
adresate Adunării Generale a O.N.U., 
președintelui Republicii Cipru, Spy
ros Kyprianou, șefilor statelor sem
natare ale Actului final de la Hel
sinki, președintelui in exercițiu al 
Mișcării țărilor nealiniate și tuturor 
șefilor de stat ai țărilor nealiniate.

în documente, participanții reafir
mă sprijinul deplin al organizațiilor 
pe care le-au reprezentat, al opiniei 
publice, față de lupta dreaptă a po
porului cipriot pentru o soluție paș
nică și grabnică de natură să asigure 
respectarea independenței, suverani
tății, integrității teritoriale, unității 
și nealinierii țării sale, in concordan
tă cu principiile înscrise în Carta 
Națiunilor Unite și prin îndeplinirea 
rezoluțiilor O.N.U. cu privire la pro
blema Ciprului.

SITUAȚIA DIN BOLIVIA CONTlH 

NUĂ SA RĂMiNĂ ÎNCORDATĂ, re
latează agențiile E.F.E., France 
Presse și Prensa Latina. în capita- I 
lâ au continuat demonstrațiile 
populare de protest. O demonstra
ție a fost dispersată, după ce a- I 
vioane militare au mitraliat mulți
mea concentrată în fața palatului I 
prezidențial din La Paz. Mai multe I 
persoane au fost ucise și rănite. 
Guvernul condus de colonelul Al- | 
berto Natush Busch — instalat la I 
putere în urma recentei lovituri de 
stat — a decretat legea marțială.

căruia întregul spațiu extraatmosferic

COMISIA PERMANENTA C.A.E.R. 
PENTRU CONSTRUCȚII și-a des
fășurat lucrările în R.D. Germană. 
Au fost examinate și adoptate mă
suri concrete in vederea înfăptuirii 
sarcinilor ce îi revin din hotăririle 
sesiunii a 33-a și ale ședințelor a 
91-a și a 92-a ale Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. O ateriHi« deose
bită a fost acordată d^ți^ivării 
programului de colaborare O’A-b- 
științifică pe anii 1981—19țo^.. do
meniul activită’ții de construcții.

AMBASADORUL STATELOR 
UNITE LA O.N.U., Donald McHenry, 
a declarat la St. Louis că in Orien
tul Mijlociu „va putea fi realizată 
o soluționare justă a conflictului 
numai, cu participarea palestinieni
lor". tratatul de pace egipteano- 
israelian, a spus el, reprezintă „un 
pas important în direcția păcii, dar 
nu constituie o soluție prin el în
suși. Un cadru pentru instaurarea 
păcii trebuie să asigure respectarea 
deplină a drepturilor legitime ale 
palestinienilor".

FUNCȚIONARII BANCARI DIN 
ITALIA au declanșat luni o grevă, 
revendicind încheierea unui 
contract de muncă;

AMNISTIE. Agenția Prensa 
tina anunță că „ultimul grup
400 de foști deținuți politici cuba
nezi, arestați pentru activități îm
potriva securității statului, au fost 
amnistiați".

. O mare demonstrație antifascistă

nou

La
de

Comunicatele ministerelor 
de externe ale Iranului 

și S.U.A.
TEHERAN 5 (Agerpres). — Agen

ția iraniană de presă anunță că Am
basada S.U.A. la Teheran a fost ocu
pată de circa 400 de persoane, care 
au luat 38 de ostatici americani și cer 
„guvernului S.U.A. să-1 predea Ira
nului pe fostul șah". Agenția reia un 
comunicat al Ministerului iranian de 
Externe, în care se spune : „Această 
acțiune a unui grup de compatrioți 
este o reacție firească la indiferența 
guvernului Statelor Unite fată de 
jignirea sentimentelor poporului ira
nian prin prezența în S.U.A. a 
șahului înlăturat de la putere". In 
comunicat se precizează că, la 30 
octombrie, Departamentului de Stat 
american i-a fost înaintată oficial o 
cerere „de predare a fostului șah și 
a soției sale, Farah", precum și de 
restituire a tuturor bunurilor fostului 
suveran. „Răspunsul guvernului ame
rican va avea repercusiuni asupra 
relațiilor dintre cele două țări" — se 
spune in comunicat.

Pe de altă parte, într-un comuni
cat difuzat la Washington, Departa
mentul de Stat al S.U.A. a exprimat 
autorităților iraniene — ’ potrivit 
agențiilor de presă — îngrijorarea 
sa in legătură cu ocuparea Amba
sadei americane din Teheran. Gu
vernul iranian — precizează comu
nicatul — a asigurat Statele Unite 
că „persoanele reținute sint in secu
ritate, guvernul intreprinzind tot po
sibilul pentru a rezolva această pro
blemă într-un mod satisfăcător".
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