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Un moment marcant în istoria relațiilor româno-zaireze

puternice, moderne
Anii cei mai fertili, mai
fructuoși în progres economic. Exlstâ> în viziunea și acțiunea poporului nostru de-a lungul istoriei, o serie de permanențe
de excepțională valoare contempora
nă : păstrarea și cultivarea limbii in
tr-o unitate care i-a impresionat pe
mai toți cercetătorii străini ; stator
nicia pe pămîntul strămoșesc, pe care
a înfruntat neclintit atîtea încercări;
dragostea nemărginită pentru frumos,
omenie și dreptate ; prospețimea,
neastimpărul și caracterul scormoni
tor al spiritului, dar și cumpănirea,
care și-au găsit expresia în atitea
mari creații pe tărîmul științei, teh
nicii, culturii și artei ; dorința și vo
ința nicicînd ostoite de a fi liber și
independent, iar țara să progreseze,
să nu rărpină in urma altora. Creîndu-și druiiiul prin complicatul desiș
al-istoriei, românii au știut, de fie
care dată, să învețe din lecțiile dru
mului parcurs, să-și măsoare cu rea
lism înfăptuirile și să-și încălzească
inima cu ele, dar să și scruteze cu
agerime viitorul, cumpănindu-și atent
forțele spre a depăși dificultățile și
a-și asigura mersul progresiv Înainte.
Toate aceste trăsături, reprezentative
pentru bogăția sufletului poporului
nostru, și-au spus din plin cuvîntul
atunci cînd, sub conducerea înțeleap
tă a partidului comunist, infruntind
deschis asuprirea, exploatarea și îna
poierea economică, le-a tnfrînt și a
transformat România într-un uriaș
șantier de strălucită creație economi
că și socială, realizînd ceea ce, nu o
dată, pe diferite meridiane, se nu
mește „miracolul românesc" al epocii
noastre. Faptele arată că, față de
1950, producția industrială a crescut
de-peste 30 ori, cea agricolă de circa
4 ori, venitul național de peste 10 ori,
iar veniturile reale pe locuitor de
circa 5 ori.
Scrutarea atentă a acestei epoci
pune in lumină faptul de înaltă sem
nificație că anii cei mal fertili, mai
fructuoși în progres economic sint
anii de cînd în fruntea Partidului Co
munist Român și a poporului se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu. patriot
înflăcărat, revoluționar încercat, om
cu o largă viziune politico-economică
și socială, cu,o gîndire teoretică și
practică perspicace și inovatoare, ex
cepțional cunoscător al poporului și
știind să învețe de Ia el, posedind
totodată o impresionantă capacitate
de muncă și forță de acțiune.
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Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Domnilor,
Stimat» tovarăși și. prieteni,
Așkdori să exprim satisfacția mea,
a conducerii partidului și statului
nSStru pentru rezultatele deosebite
ale vizitei pe care o faceți în Româ
nia, dumneavoastră, donnyjle pre
ședinte. și colaboratorii care vă înso
țesc, pentru convorbirile și documen
tele pe care le-am încheiat cu acest
prilej și, îndeosebi, pentru Tratatul
de prietenie și colaborare pe care
l-am semnat împreună cu puțin timp
înainte.
Am ajuns la înțelegeri bune privind
extinderea colaborării și cooperării in
diferite domenii — al agriculturii, in
dustriei, mineritului, științei și cultu
rii — precum și cu privire la inten
sificarea, în general, a contactelor Și
schimburilor de tot felul între popoa
rele noastre. Am convingerea că toate
aceste înțelegeri realizate cu prilejițl
celei de a doua vizite a dumneavoas
tră In România vor da un puternic
impuls colaborării dintre țările noas
tre.
Am făcut un larg schimb de păreri
asupra problemelor internaționale.
Am constatat că popoarele noastre
sint deopotrivă interesate in reali
zarea politicii de destindere, de in
dependentă națională și pace.
Tratatul dc prietenie pe care l-am
semnat cu acest prilej exprimă, tocmai
pozițiile comune, precum și dorința

dc a întări conlucrarea țărilor noastre,
atît pe plan bilateral, cit și pe arena
internațională.
Iată de ce exprim convingerea că,
Pc baza documentelor adoptate cu
acest prilej, fom intensifica conlu
crarea și pe plan internațional pentru
a opri agravarea situației internațio
nale, pentru înfăptuirea unei politici
de deplină egalitate, de respect al
independenței tuturor națiunilor lu
mii, pentru soluționarea problemelor
subdezvoltării și realizarea noii ordini
economice internaționale, pentru de
zarmare. pentru dreptul fiecărui
popor dc a fi deplin stăpin pc desti
nele sale.
*
Să facem în așa fel incit conlu
crarea româno-zaireză să servească
intereselor ambelor țări și popoare,
cauzei colaborării și păcii !
Vă rog să duceți cu dumneavoastră
cele mai bune sentimente ale poporu
lui român, dc prietenie și solidaritate
cu poporul prieten zairez, căruia ii
urăm succese tot mai mari in dezvol
tarea sa economică și socială. în întă
rirea independenței, bunăstare și
fericire !
Să întărim necontenit prietenia din
tre România și Zair 1
Să facem totul pentru triumful
politicii dc destindere, dc indepen
dență națională și dc pace intre toate
popoarele !
Vă urăm dram bun și sperăm
* să vă vedem din nou in România !
(Aplauze).

Cuvîntul președintelui
Mobutu Șese Seko
Stimate domnule președinte,
Excelențe,
Cetățeni și cetățene,
Permiteți-mi să vă exprim, în nu
mele întregului popor zairez, unit in
jurul Partidului Național Mișcarea
Populară a Revoluției, și in numele
delegației care mă însoțește, întrea
ga noastră satisfacție și apreciere
pentru primirea deosebit de căldu
roasă și prietenească ce ne-a fost
rezervată de dumneavoastră, de po
porul român, precum și de membrii
guvernului României.
în continuare, rel'erindu-se la im
presiile sale din timpul vizitei, oas
petele zairez a apreciat că România
nici nu se poate compara cu țările
slab dezvoltate de pe continentul
african, că a realizat progrese uriașe
pe calea dezvoltării sale economicosociale. Această vizită — a subliniat
vorbitorul — ne-a oferit prilejul de
a învăța multe, iar ceea ce am văzut,
domnule președinte, ne stimulează
să acționăm cu hoiărirc pentru a
merge mai departe pe calea dezvol
tării țării noastre.
Pentru fot ceea ce s-a făcut pen
tru ca vizita noastră să fie agreabi
lă, nu putem ddcit să vă mulțumim,
în acest sens, domnule președinte,
consider că sînteți interpretul cel
mai potrivit pentru a transmite tu
turor cadrelor- din uzinele pe care '
le-ara vizitat, tuturor muncitorilor,
tuturor oamenilor muncii din aceste
întreprinderi sentimentele noastre dc
profundă mulțumire.
în timpul vizitei, atît la dus, cît șl
la intors, domnule președinte, am
parcurs aproape 100 de kilometri, și
de-a lungul întregului traseu poporul
țârii dumneavoastră a fost prezent
pentru a ne saluta la trecerea noas-

tră. Zairul, el însuși este un popor
ospitalier și primitor, dar este demn
de reținut, domnule președinte, că
aceasta a fost un exemplu în plus
pentru noi, o adevărată lecție care
ne încurajează să mergem mai de
parte pe calea consolidării relațiilor
de prietenie între România și Zair.
închei, exprimindu-vă, incă o dată,
domnule președinte, mulțumirile mele
sincere pentru tot ceea ce ați făcut
pentru ca vizita noastră in România
să fie cit mai plăcută.
Miine va fi clipa despărțirii, dar
nu vom uita curînd primirea Și
simpatia de care ne-am bucurat din
partea poporului dumneavoastră,
încă o dată, domnule președinte,
vă mulțumesc din inimă. (Aplauze).

Ales în fruntea partidului într-un
moment cînd țara trecea la consoli
darea noii orînduirl socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adus o
contribuție remarcabilă în acest sens,
iar'apoi a desfășurat o activitate cu
totul laborioasă pentru elaborarea și
transpunerea eficientă in practică a
strategiei înfăptuirii societății socia.liste multilateral dezvoltate pe pămîn tul • rom ânesc.
Ancorată adine în înțelepciunea colectivă a marelui nostru partid și întemeiată pe stăpînirea creatoare a
materialismului dialectic și istoric, pe
cunoașterea dinamică a legilor obiec
tive ale dezvoltării economice și so
ciale, a realităților interne și interna
ționale, a nevoilor și aspirațiilor
acestui popor, ca și a posibilităților
reale de împlinire a acestora, pe va
lorificarea a tot ce au dat mal pre
țios gîndirea social-economică și
experiența construcției socialiste,

Prof. dr. docent
N, N. CONSTANTINESCU
concepția secretarului general al
P.C.R. cu privire la dezvoltarea economico-socială a Rofnâniei constituie
o filozofie a acțiunii in serviciul
progresului accelerat al omului, al
bunăstării și dezvoltării multilatera
le a acestuia.
Caracterul sistemic, cutezanța și
profundul umanism al concepției sint
exprimate cu toată claritatea de în
săși formularea de bază dată de se
cretarul general al partidului etapei
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate : „Esența acestei
etape rezidă în : construirea unei eco
nomii avansate, înzestrată cu o in
dustrie modernă și o agricultură in
tensivă de înalt randament ; . desfă
șurarea pe un front larg a activității
științifice, a instrucției publice și a
efortului pentru rîdicațea nivelului
cultural al maselor ; creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii de la orașe
și sate ; înfăptuirea repartiției bunu
rilor produse de societate în spiritul
dreptății și echității socialiste ; per
fecționarea relațiilor de producție, a
organizării societății ; realizarea ca
drului organizatoric care să permită
participarea largă a maselor popu
lare, a fiecărui cetățean la viața pu
blică, Ia rezolvarea treburilor ob
ștești ; lărgirea libertăților publice,
dezvoltarea democrației socialiste
.
**

!

Astăzl, în jurul orei 10,45, posturile de radio și
televiziune vor transmite direct de la aeroportul
internațional București-Otopeni ceremonia plecă
rii generalului de corp de armată Mobutu Șese
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, președintele
fondator al Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a efectuat o vizită
oficială în țara noastră.

O adevărată și puternică
revoluție industrială. Intreasa
viață și față a României au fost
schimbate din temelii de o adevărată
revoluție industrială modernă. Țara
pe care o teorie reacționară și an
tipatriotică voia să o considere pre
destinată a fi „eminamente agricolă
**
și nepotrivită pentru industrie, po
porul pe care susținătorii interni și
externi ai acestei concepții retrograde
îl declarau inapt pentru munca in
dustrială. au demonstrat, în înfăptui
rea politicii Partidului Comunist
Român de industrializare, o uriașă
forță, de creație pe toate fronturile
economiei moderne. Mai mult, în
timp ce unor țări le-au trebuit pe
rioade îndelungate pentru a ajunge
la rezultatele actuale, poporul nos
tru a comprimat simțitor timpul ob
ținerii unor asemenea realizări.
Remarcabil este faptul că ceea ce
a definit tot mai cuprinzător în ulti
mul deceniu și . jumătate procesul de
industrializare a țării noastre a fostorientarea fermă spre laturile calita
tive. prin accelerarea ritmurilor de
dezvoltare a ramurilor și subramurir
lor de virf ale progresului tehnic
contemporan care asigură valorifi
carea superioară a muncii sociale, a
factorului energetic și . materiilor
prime.
Tocmai aceasta a permis tării noas
tre să recupereze grabnic decalajele
care o despărțeau de țările dezvolta
te intr-o seamă de domenii esențiale
ale dezvoltării economice. Drept ur
mare, in 1976, consumul de energie
■ pe locuitor (în echivalent huilă) era
în România .ceva mai mare dedt în
Japonia (3 351 kg față de 3 679) și
destul de aproape de cel al Franței
(3 851 kg față de 4 380 kg) ; producția
de oțel pe locuitor a României In
1977 (529 kg), depășea cu mult ne cea
a Marii Britanii (389 leg),' Franței
(416 kg) și, ușor, chiar pe cea a
S.U.A. (522 kg) ; producția româneas
că de fibre sintetice pe locuitor (5,7
kg) depășea și ea pe cea a Franței
(4,7 kg) și Canadei (4,9) kg). Țara
care în ajunul celui de al doilea răz
boi mondial importase 95 la sută din
motoarele, mașinile și instalațiile in
dustriale necesare, exporta în 1978
mașini, utilaje și mijloace' de trans
port reprezentînd 28,4 la sută din to
talul exportului ; la aceasta se adau
gă alte 9,2 procente revenind expor
tului de produse ale industriei chițmice. La începutul acestui an, pro'r
dusele industriei construcțiilor de
mașini. Industriei chimice și indus
triei ușoare reprezentau circa 55 la
sută din totalul exporturilor. Dezvol
tarea susținută în continuare a in
dustriei constituie calea fundamenta
lă de progres a economiei naționale
și. de aceea, poziția ei de ramură
conducătoare în economie va spori
In continuare, urmînd ca pînă în 1980
aceasta să contribuie cu aproximativ
70 la sută la crearea venitului națio
nal. Dezvoltîndu-se în următorul cincinai cu 10 la sută anual la produc
ția netă și cu 9 la sută la cea glo
bală, industria va continua să fie, și
în viitor, locomotiva întregului pro
gres economic și social al țării.
O caracteristică fundamentală a
concepției secretarului general al
partidului cu privire la modalitățile
(Continuare în pag. a Il-a)

TRATAT

de prietenie și colaborare între Republica
Socialistă România și Republica Zair
/

Rcpublica Socialistă România si Republica
Zair, denumite în cele ce urmează „înaltele Părți
contractante",
Animate dc voința comună de a dezvolta și
aprofunda relațiile de prietenie, colaborare și
solidaritate dintre cele două țări,
Hotărîte să acționeze cu fermitate pentru con
solidarea și dezvoltarea politicii de colaborare,
independență, securitate și pace,
îngrijorate de acumularea pe plan mondial a
unor probleme; complicate nerezolvate, care
agravează situația internațională,
Pronunțîndu-se cu hotărire în favoarea reluă
rii și continuării politicii de destindere pe plan
internațional, bazată pe respectul independenței
fiecărui popor, neamestecul în treburile interne
ale altor state și recunoașterea dreptului po
poarelor la realizarea transformărilor necesare
progresului lor economic și social,
Convinse de necesitatea intensificării efortu
rilor îndreptate spre lichidarea subdezvoltării și
instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale,
Reafirmțnd solidaritatea șl sprijinul lor activ
pentru eliberarea deplină a continentului african,
pentru lichidarea definitivă a colonialismului și
neocolonialismului, a politicii dc apartheid și
discriminare rasială, pentru respectarea dreptu
lui la dezvoltarea liberă și independentă a tutu
ror popoarelor africane,
încredințate că o pace trainică tn lume poate
fi asigurată numai dacă vor fi luate măsuri con
crete de dezarmare, in primul rînd de dezarmare
nucleară, de încetare a cursei înarmărilor,
Exprimind hotărirea lor de a acționa in direcția

soluționării tuturor problemelor litigioase pe
calea tratativelor,
Considerînd că pentru instaurarea unui cli
mat de pace, destindere și colaborare in lume
este necesar să se asigure participarea la viata
internațională, în condiții de egalitate, a tuturor
țărilor,
Rcafirmînd necesitatea creșterii rolului Orga
nizației Națiunilor Unite la soluționarea proble
melor care confruntă omenirea și adaptării
structurilor ei la realitățile contemporane,
Au hotărît să încheie prezentul Tratat de prie
tenie și cooperare și, in acest scop, au convenit
asupra celor ce urmează :

Articolul I
înaltele Părți contractante proclamă solemn
hotărirea lor de a dezvolta și aprofunda rela
țiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre
poporul român și poporul zajrez, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica
~
Zair,
’ in
conformitate cu prevederile prezentului tratat.

Articolul II
înaltele Părți contractante vor
.. acționa.. pentru
.
lărgirea schimburilor comerciale și. cooperării
economice în toate domeniile, in interesul reci
proc al celor două state.
Comisia mixtă guvernamentală de cooperare
economică, tehnică și culturală își va intensifica
activitatea pentru adincirea și diversificarea ra
porturilor economice româno-zaireze.

Articolul III
înaltele Părți contractante vor întări șl apro
funda legăturile dintre popoarele și țările lor
printr-o mai bună cunoaștere reciprocă a valo
rilor lor materiale și spirituale, dezvoltînd în
acest scop cooperarea dintre cele două țări în
domeniile științei și tehnicii, invățămintului, să
nătății publice, radioțeleviziunii, turismului si
sportului.

Articolul IV
înaltele Părți contractante vor acționa pentru
crearea și extinderea cadrului politic și juridic
necesar promovării relațiilor româno-zaireze în
toate domeniile de interes comun.

Articolul V
înaltele Părți contractante pun Ia baza rela
țiilor lor și in raporturile cu alte state urmă
toarele principii :
1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență
liberă, independență și suveranitate națională,
la pace și securitate.
2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a
hotărî el însuși asupra destinelor sale și de a
alege și dezvolta in mod liber sistemul său poli
tic. economic și social, corespunzător voinței și
intereselor proprii, fără nici un amestec din
afară.
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru Republica Socialistă România

Pentru Republica Zair

NICOLAE CEAUȘESCU

MOBUTU SESE SEKO KUKU
NGBENDU WA ZA BANGA

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Președinte-fondator
al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair
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„AM SIMȚIT CĂ O ERĂ NOUĂ ÎNCEPE IN ISTORIA ROMÂNIEI"
Gîndui'i și sentimente ale oamenilor care l-au cunoscut direct pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în marele și neîntreruptul său dialog cu țara
1965-1980 - un arc de timp In a cărui excepțională amplitudine se
concentrează o istorie de o densitate pe care numai marile accelerații ale
timpului nostru comunist o pot explica. Un strălucitor arc de timp, in lumina
căruia s-au dăltuit ctitorii de gind și faptă menite să jaloneze pentru viito
rime ceea ce îndeobște numim cea mai fertilă perioadă din întreaga istorie
a României. Marele strateg al acestei perioade istorice fără precedent,
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este numit,
simplu, emoționant de simplu, de milioanele de constructori ai noului destin
ol României socialiste - OMUL DE LINGĂ INIMA NOASTRĂ. Și fiecare
inimă din această țară păstrează o mărturie a superbei dăruiri din care se
țese neîncetat chipul de vis al țării de azi și de mîine.
început cu 15 ani în urmă, marele dialog cu țara este fluidul creator
care irigă conștiințele, transmițîndu-le direct energia necesară realizării

a secretar general al
partidului, prima vi
zită de lucru pe care
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a făcut-o, în iu
nie 1965, a fost la coope
rativa agricolă de produc
ție „Gheorghe Doja" din
județul Ialomița.
— îl ascultam pe to
varășul Nicolae Ceaușescu
•— eu și tovarășii mei de
muncă — șl simțeam că
ceva, din străfunduri, se
schimbă ; un alt mod de
gindire, deschis, tovără
șesc, de la egal la egal,
ne dezvăluia adincul lucru
rilor — își amintește Eroul
Muncii Socialiste Ion Spătărelu, președintele coope
rativei agricole. Am fost
cuceriți de această sincerltate a comunistului de
omenie, de adevărurile
___ spuse pe care
răspicat
pînă
le șopteam
pină atunci
i
numai... Să întronăm dis
ciplina în muncă, spiritul
de echitate, să îndrăznim,
să nu așteptăm ■ soluții „de
sus", noi, care facem agri
cultură de milenii, să
ne însușim cuceririle ști
inței, să visăm și să mun
cim aprig pentru aceste
vise___ Aveți pămint bun
— ne spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu — tre
buie să faceți o agricultură
cu adevărat inginerească",
îi știam pe cei cu mapa —
cei care indicau din birou
ce și cum să se facă fără
«ă fi tras la coasă măcar
o dată in viață — și ne știam
pe noi, cei care puneam
piinea pe masa tării. Ni se
cerea acum să gîndim,_ să
hotărim noi înșine I Sim
țeam așa, ca o bucurie, dar
și o îndoială care ne mușca
de inimă, pentru că — de
ce să n-o spunem — altfel
merseseră pină atunci tre
burile. „Puteți să- dați mai
'Miriult !“ —spusese mustră- ■
tor, dar plin- de ■ ..convin
gere, secretarul general al i
partidului. Și ne-a făcut
să ne gindim că, da, s-ar
putea mai mult, dacă...
Facem acum agricultură
’inginerească șl de ciț.iva
ani sîntem fruntași
pe
țară la unele culturi de
bază. Tovarășul Ceaușescu
a mal revenit de cîteva
ori pe ogoarele noastre, să
vadă nu numai culturile,
dar șl cum a încolțit in
cugetul nostru ceea ce semănase in noi — dorul
acela aprig de a ne depăși,
dor pe care l-a semănat în
anii următori, de-a lungul
și de-a latul țării, și în in
dustrie, și în agricultură, și
in cultură, și in știință.
„Vezi, Spătărelule, că se
poate?", a zis dînsul cind a
venit ultima oară în mijlo-
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cui nostru. Iar eu, auzinrit cu adevărat revoluțio
du-i întrebarea, mi-am anar, de înaltă dăruire pa
mintit de acea zi din vara
triotică. Niciodată,
pină
lui 1965, cînd se secera
atunci, nu simțisem atita
orzul și cînd mi-am zis,
răspundere și încredere.
De-atynci, aș putea spune,
ascultîndu-1, că începe o
m-âm simțit cu adevărat
revoluție făcută să spulbere
înțepeneala de gind și faptă
activist de partid. De-a
lungul timpului, această
— care nu era pe potriva
idee a tovarășului Nicolae
sufletului românesc — chemindu-ne să cutezăm, să na
Ceaușescu a izbîndit defi
nitiv : specialistul din in
fim noi înșine stăpîni.
— Eu sint constructor —
dustrie sau din agricultură
trebuie să fie om politic,
subliniază inginerul Ștefan
trebuie să înțeleagă lim
Kădvan, directorul între
pede că a construi este,
prinderii de construcții și
în primul rînd, un act po
montaje siderurgice Galați
litic, revoluționar, con
— și, in calitatea aceasta,
strucția fiind o parte inte
judecam într-o vreme lu
grantă din lupta partidului
crurile strict tehnic, Cind a
pentru independență și li
venit tovarășul Nicolae
bertate, pentru bunăstarea
Ceaușescu pe șantierul
celor ce muncesc, pentru
nostru, in 1973, tocmai con
împlinirea multilaterală a
struiam oțelăria nr. 2.
personalității umane. Pentru
I-am prezentat mersul lu
mine, prima intîlnire cu to
crărilor. A ascultat cu
varășul Nicolae Ceaușescu,
atenție părerile tuturor
pe terenul fierbinte al
muncitorilor și specialiști
construcției de la Galați, a
lor de față și, treptat, s-a
fost o lecție concludentă,
încins acolo, pe șantier, un
care mi-a dezvăluit izvodialog cu totul surprinzător
pentru mine. Nu se mai - rul îndrăznelii și al încre
derii in forțele proprii, in
punea In discuție o soluție
spiritul inventiv, creator
tehnică sau alta, ci se
al
poporului nostru. Și
dezbateau
comandamente
am socotit-o, în primul
de cea mal mare însem
rînd, drept o lecție poli
nătate pentru progresul
tică plină de înțelepciune
economiei naționale, din
și de cutezanță revoluțio
care se desprindea pen
nară. O Întreagă epocă —
tru fiecare dintre noi da
toria de a acționa in spi„epoca Ceaușescu" — stă
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sub semnul acestui nou stil
de muncă, științific, creator, care dă forță aripilor
mereu mai puteriîice ale
zborului nostru de astăzi.

Dacă, lacom, m-aș înfrupta din toate roadele pămfntulul,
Dar n-aș ști zice, in limba maicii mele, cuvintul piine,
Dacă-nsetat aș fi și-aș bea băuturile cele mai fine,
Dar n-aș putea murmura, pirjolit de setea morții,
cuvintul apă
Din Izvoadele noastre bâtrine, cu urne latine,
Dac-aș fi liber, ca libera pasăre-a cerului,
Ca steaua de pe calea oierului,
Dar n-aș putea rosti, pe românește, cuvintul libertate

Și mamă, și țară, și tată, și frate,
Dac-aș iubi cea mai frumoasă fată,
Cum n-a fost pe lume vreodată,
Și n-aș ști s-o strig, sau s-o chem In șoaptă, la mine,
Cu numele spălate de vreme ale femeilor române,
Ale femeilor de la noi,
Cu nume țesute, parcă, din flori, la război :
Ioane, Ane, Elene, Marii
Ce-au dus in brațele lor oștiri de copil
Pe vremea lui Mircea, Ștefan, Mihai ori Nicolae,
Pe vreme de pace ori de bătaie,
Invățindu-i graiul străbun
Și curajul de-a zice poporul român,
Dacă mi-ar da cineva - cine-ar putea ? I - felie cu felie
Bâtrina noastră Terra, ca pe-o moșie,
Fără cuvintul Omenie Crimpei din dulcea Românie -

Mi-ar părea lumea pustie...

Poporul întreg afirmă astăzi: „Intr-un deceniu
și jumătate, România a parcurs cel mai dens și
mai înfloritor răstimp din întreaga sa istorie !“•
oi gtndim, noi hotărim, noi conducem,
noi controlăm — sint
coordonatele firești
ale democrației muncito
rești, pătrunse In ultimii
ani in munca noastră de fie
care zi — ne spune tovarășul
Ion Țiroga, sudor la între
prinderea mecanică -din
Mîrșa Sibiului. Ca atiția
alții. începutul acestui nou
capitol al democrației so
cialiste l-am trăit direct,
cu prilejul unei vizite a to
varășului Nicolae Ceaușescu
în uzina noastră. Ne-a
apreciat munca, a discutat
cu noi, s-a interesat în
amănunțime despre condi
țiile de muncă și viață din
uzină. Nu mai avusesem o
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In pas cu cerințele revolu
ției tehnico-științifice. In con'
cepția secretarului general al parti
dului. creșterea, modernizarea și intensificarea mai departe a economiei

creație mult mal mare,
pină atunci nefolosit ; pu
teau să dea țării mașini
mai complexe, mal va
loroase. „Cine vă Împie
dică ? Voi sinteți proprie
tarii șl producătorii I Voi
hotărîți 1“ — părea să ne
spună tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Și am , hotărit.
Programele de muncă cris
talizate atunci atlt de lim
pede, datorită orientări
lor tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, au fost tocmai
rodul, acestei munci și
răspunderi colective, cu to
tul altceva declt stilul de
pină atunci din uzină, al
„concepției de cabinet", al
conducerii
unipersonale.
Am simțit Încă o dată, pe

Dac-aș avea grădini de flori ori cimpuri mănoase
de grine
Ciopoare de ol, pe la stine,
întinse păduri, de-aș avea, cu nesfirșite soiuri de arborii

Urcind din zăvoaie spre creștetul munților,
In hora aprinsă a nunților,
Și nu le-aș putea fixa in fagurii limbii române
Printre florile de tei, plopii.fără soț și codrul de aramă
al lui Eminescu,
Lingă gorunul Iul Horea, de la Țebea
Unde istoria trăiește aevea,
Acolo unde am văzut cu ochii mei
Pe cel mai bun dintre români
Sâdind un alt gorun
In pămintul străbun
Și-am auzit uri moț zlclnd
Cu flăcări de gind
Cine sădește arbori pentru veșnicie
E om de omenie...
Dacă nu le-aș putea așeza
Lingă gorunul lui Blaga, de la margine de codru
Ori lingă bradul solitar al lui Bogdan Petriceicu Hașdeu,
de pe solitara stincă,
sfredelind spre inima țârii cu rădăcina lui adincâ...
Dacă tot pămintul și văzduhul și apele ar fi ale mele
Și nu le-aș putea dărui aripile de aur ale cuvintelor
daco-latine
Nimic nu mi-ar rămîne...
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de dezvoltare eoonomică rapidă a tă
rii constă în aceea că, pe baza con
cluziilor trase din întreaga experien
ță istorică și ținind seama de posibi
litățile imense de valorificare a re
surselor materiale și de muncă pe
care le asigură planificarea socia
listă, ea pune în centrul aten
ției șl al preocupărilor efortul econo
mic și de inteligentă propriu al po
porului nostru. Este orientarea ce a
inspirat în toată această perioadă
stabilirea unei rate inalte de acumu
lare, alocarea unei părți Importante
din venitul național — circa o trei
me — pentru fondul de dezvoltare.
Justețea acestei orientări a fost pe
deplin confirmată de viată, de În
treaga dezvoltare a țării în toți acești
ani. Tocmai datorită proporției înalte
a fondului de dezvoltare au fost po
sibile deopotrivă ritmul susținut
al dezvoltării economice și progre
sele însemnate realizate In creșțerea
nivelului de trai. Pe bună dreptate
subliniază secretarul general al
partidului că problema repartiției ju
dicioase a venitului național, a sta
bilirii unui raport corespunzător In
tre fondul de consum și fondul de
dezvoltare este o problemă princi
pială, hotăritoare pentru făurirea so
cialismului și trecerea spre comu
nism.
Bilanțul fundamental al progresului
înregistrat de economia noastră in
anii socialismului constă în faptul is
toric că România a devenit o tară
industrial-agrară, cu o industrie pu
ternică. cu o agricultură ce creste în
intensitate și cu un nivel de civili
zație tot mai ridicat. Pe această bază,
de modernizare și intensificare mai
departe a economiei, România va
depăși pînă la mijlocul acestui, de
ceniu stadiul de țară socialistă în
curs de dezvoltare și va deveni o tară
socialistă mediu dezvoltată, cu un
standard adecvat de trai al popu
lației. După cum se știe, venitul na
țional pe locuitor va atinge in 1985
cifra de 2 400—2 500 de dolari. Față
de cei 80—100 de dolari cit era veni
tul național pe locuitor In 1938. mă
rimea lui prevăzută pentru 1985 ex
primă sintetic succesul remarcabil al
unei perioade de uriaș progres în
viata noastră economică.

consfătuire ca aceea. îm
preună, intr-un gînd, des
copeream că muncitorii
noștri, cu experiența lor,
aveau un potential de

municipal de partid Miercuiești și a vizitat din .nou
rea-Ciuc :
platforma de la Brazi.
— Era In perioada noii
Obișnuiți cu o altă rinduîmpărțiri politico-adminis
ială, s-au găsit unii care
trative, atunci cind s-a clă
au Încercat să învăluie „di
plomatic" unele situații in
dit noua arhitectură poli
tică și administrativă a te
care întimpinam dificultăți.
ritoriului României, mult
Nu i-a plăcut această în-i
mai realistă, mai rațională,
cercare de.poleire a reali
tății și ne-a cerut să-i în
ținind seama atît de tra
diții, cit și de criteriile jufățișăm deschis situația
reală și, împreună, să găsim ■ dicioase ale unei mai echi
librate, mai armonioase
pe loc modalitatea de a so
dezvoltări a tuturor zonelor
luționa neajunsurile. Mi-am
țării. Am făcut parte dlndat seama, din acest fapt
tr-un grup de oameni ai
extrem de grăitor, că o eră
muncii cu care tovarășul
nouă începe în viața1 noas
tră, un stil nou se instau
Nicolae Ceaușescu s-a sfă
tuit îndeaproape pentru a
rează, al adevărului și prin
cipialității. într-adevăr, toa
cunoaște opiniile și necesi
tățile locuitorilor din viito
te faptele și toți anii de
rul județ Harghita. îmi
mai tîrziu aveau să con
amintesc atenția și înțele
firme imensul beneficiu pe
care. 11 aduce societății
gerea cu care lua cunoștin
ță de părerile noastre și văd
noastre tratarea deschisă,,
ca și acum siguranța cu
realistă a tuturor proble
care contura, pentru me
melor cu care, in mod fi
leagurile in care trăim,
resc. se confruntă oamenii
perspective inedite, lumi
în procesul muncii și al dez
noase, greu de descifrat
voltării. Tovarășul Nicolae
atunci pentru noi la întrea
Ceaușescu ne-a demonstrat
ga lor valoare. Ne-a vorbit
astfel, prin înaltul său
cum nu ni se mai vorbise
exemplu, un principiu fun
pină atunci, cu o profundă
damental al eticii comunis
cunoaștere a realităților și
te: statornicirea și întărirea
nologlcă, proiectări rafinării
cu o mare pasiune revolu
climatului de încredere și
Ploiești. Venise, ca secre
ționară, despre adevărata
adevăr, de puritate a rela
tar al Comitetului Central,
egalitate in drepturi și în
țiilor de tip nou din socie
să se intereseze, la noi, la
datoriri, despre unitatea și
tatea noastră.
rafinăria Urazi, de mersul
frăția tuturor cetățenilor
lucrărilor la complexul de
a, cel care l-au cu
țării, fără deosebire der na
reformare catalitică, obiec
noscut încă de atunci,
ționalitate. Ne-a spus că
tiv ce marca începuturile
de la începutul acti
această Adevărată egalitate
modernizării industriei de
vității sale de condu
care se realizează In Româ
prelucrare a țițeiului. S-a
cător al partidului, și-au
nia socialistă nu poate avea
interesat ptnă in cele mal
dat
seama
că
In
felul
decit o singură și funda
mici amănunte de noile
mentală temelie: dezvol
de a gîndi al tovarășului
tehnologii, de nivelul au
tarea economică și socială
Nicolae Ceaușescu asupra
tomatizărilor și nu a ac
care să asigure tuturor ce
destinului socialist al po
ceptat nici o'explicație care
tățenilor, din orice colț de
porului român, asupra tu
ar fi vrut să acopere poate
țară și de orice naționali
turor laturilor vieții noas
unele „derogări11 de la exi
tate sau categorie, condiții
tre se simțeau un puternic
gențele tehnice ce se im
le
unei existențe demne și
suflu înnoitor, vigoarea unei
puneau. în cea de-a doua
înfloritoare, adică locuri de
strategii politice de foarte
vizită pe care a făcut-o ca
muncă într-o economie mo
largă perspectivă. Ne vor
secretar general ai partidu
dernă, învățătură, locuințe
bește tovarășa Ffistos Ma
confortabile, un cadru de
ria, secretar al Comitetului
lui a venit din nou la Plo
viață și de muncă prin care
să se asigure dezvoltarea
liberă și multilaterală a
personalității umane. Era
un mod nou, revoluționar
de a aborda problema na
Aș fi sărac lingă mari bogății,
ționalităților conlocuitoare
din România, un mod cu
bătut de urgii,
*
adevărat științific și fertil,
Flâmind și-nsetat lingă pline și apă,
*
cum s-a dovedit cu priso
încătușat in obezile ignoranței,
sință prin transpunerea lui
Liber intr-o pădure-ngrădită.
în viață și care, intr-un
timp extrem de scurt, avea
De aceea,
să ducă la tabloul dezvol
ne-au cerut, de-dtitea ori, potrivnicii graiul,
tării armonioase de azi.
promițindu-ne raiul...
Contribuția secretarului ge
*
neral al partidului a fost
De aceea,
hotărltoare la întărirea fră*
au vrut să nl-l fure,
ției și unității poporului ro
ca hoții-n pădure,
mân, realitate impresionan
să ni-l cumpere pe mlncare,
tă. însuflețitoare care stă la
să ni-l ingroape-n uitare...
baza înfăptuirii programu
De aceea,
lui grandios al dezvoltării
*
noi nu l-am dat
României.
nici unul împărat
*
nitatea Indestructibi
și nu l-am uitat...
lă a întregului popor
în jurul partidului,
*
Aveam sufletul In silabele Iul,
al secretarului său
ca semințele-n carnea mărului
general, in numele li
invăluit cu dor și cu jale.
bertăți) șl independenței
Ca-n niște invincibile cazemate spirituale.,
României, in numele viito
ț
rului ei prosper, este o idee
Dacă vorbele sfinte ale limbii nu ne sint obosite șl mute
adine înrădăcinată In con
E pentru că țara, partidul, au pe Intiiul lor fiu
științe și pentru care oa
I
azi In frunte.
menii acestei țări știu prea
bine ce-i datorează tova
Ion Dodu BALAN
rășului Nicolae Ceaușescu.
Iată cum exprimă acest
—A
unanim simțămînt un mi
viu, marea încredere a se
cretarului general al parti
dului in forțele creatoare
ale clasei muncitoare, in
capacitatea ei de a conduce
nu numai uzine, ci Întreaga
dezvoltare a societății noas
tre socialiste.
— L-am intilnlt prima
oară In 1962, Înainte de a
fi secretar general al partidului. încă de atunci am
observat o trăsătură esen
țială a personalității tova
rășului Nicolae Ceaușescu,
și anume necesitatea de a
cunoaște profund și adevă
rat realitățile — ne spune
dr. lng. Bujor Olteanu, di
rector tehnic al Institutului
de cercetări, inginerie teh-
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Programulul partidului. NUMAI IN ULTIMII 5 ANI, DE PILDA, INTRE
CONGRESUL AL XI-LEA SI CONGRESUL AL XII-LEA, DIALOGUL CU ȚARA
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU RELEVA DIMENSIUNI IMPRE
SIONANTE : 198 DE VIZITE DE LUCRU IN TOATE JUDEȚELE ȚÂRII Șl IN
CAPITALA ; A VIZITAT 254 UNITĂȚI INDUSTRIALE, 59 UNITĂȚI AGRICOLE,
40' ȘANÎIERE DE CONSTRUCȚII, 62 UNITĂȚI SOCIAL-CULTURALE SI DE
1NVĂȚĂMINT, 31, INSTITUTE DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE Șl DE PROIECTĂRI
ETC. Iar fiecare dintre aceste vizite înscrie in istoria locului respectiv punctul
de plecare spre o nouă creștere calitativă a muncii, a intregii dezvoltări, lată
ce spun, in această privință, cîțiva dintre miile și miile de oameni care au
avut ocazia să-l cunoască direct și să discute cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu :

sint privite ca o acțiune interdepen
dentă a unor factori fundamentali
care determină o calitate superioară
a activității economice. Intre acești
factori în primul plan» se situează
afirmarea cu putere a revoluției
științifice-tehnice în toate domeniile
de activitate, creșterea rolului știin
ței în modernizarea economiei națio
nale. într-adevăr, numai prin reali
zarea unei economii moderne, de
înalt - nivel tehnic, de mare produc
tivitate și eficiență, numai prin lega
rea tot mal strînsă a cercetării de
producție și stimularea creației știin
țifice și tehnice, numai prin scurta
rea ciclului cercetare-proiectare-producție și sporirea vitezei de râspîndire a progresului tehnico-științific
In interiorul fiecărei ramuri, deceniul
următor va putea deveni cu adevărat
deceniul științei, tehnicii, calității și
eficienței. Sînt ideile ce și-au găsit o
strălucită materializare in Programul
directivă de cercetarez științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere
a progresului tehnic In perioada
1981—1990 și direcțiile principale pînă
în anul' 2 000, adoptat de Congresul
al XII-lea al partidului.
în strînsă legătură cu această ce
rință. secretarul general a subliniat
necesitatea' de a se acorda o atenție
deosebită perfecționării tehnice și ri
dicării calității producției, astfel incit
produsele românești să fie competi
tive din punct de vedere tehnic, ca
litativ și economic cu cele mai bune
produse realizate pe plan mondial,
în acest context, devine imperios ne
cesar să se înțeleagă în fiecare colec
tiv de muncă faptul că produsele de
calitate . inferioară, care se uzează
prematur sau care nu se vtnd înseam
nă, in ultimă instanță, o risipă de
muncă vie. de materii prime si ener
gie. o frină în calea creșterii puterii
*a
economice
tării și a nivelului de
trai al populației.
Pornind de la faptul că munca re
prezintă cea mai mare avuție a so-‘
cietățil noastre și că însăși valorifi
carea superioară a potențialului nos
tru material depinde, in. primul rînd.
de valorificarea superioară a forței
de muncă, de capacitatea oamenilor
de a aborda problemele de pe pozi
țiile înaintate ale științei și tehnicii,
președintele tării a acționat și acțio
nează cu pilduitoare perseverență
pentru ridicarea puternică a nivelu
lui de complexitate și calificare pro
fesională, a gradului de pregătire ști
ințifică.» tehnică și economică a între
gii forțe de muncă din țară, in pas

cu cele mal noi cuceriri ale revolu șl prin amplificarea activității de cer
ției științifice și tefmice pe plan cetare geologică și a eficientei aces
mondial, pentru ca astfel să se rea teia. în mod firesc, pentru o țară cu
lizeze condiția esențială a transfor resurse minerale relativ limitate și
mării cantității într-o calitate supe cu deosebire în condițiile internațio
rioară în întreaga viată economică și nale actuale, partidul, in frunte cu
, secretarul său general, prevede, pe
socială.
lingă descoperirea de noi rezerve, și o
Creșterea substanțială a gospodărire mai rațională a energiei
și a materiilor prime, ca si recupe
bazei proprii de materii pri rarea și refoiosirea a circa 50 ta iută
din materialele utilizate, fără a mai
me și energie. Tinind cu grija vorbi
de preocuparea pentru ridica
seama de Întregul sistem de factori rea puternică a gradului de valorifi
care concură la creșterea economică,' care generală a resurselor naturaiș.

U

lese șl indiferent de naționalitate să
șe bucure din plin de roadele progre
sului/ științific, tehnic și economic, o
componentă esențială a politicii eco
nomice promovate de statul nostru
socialist o constituie amplasarea ra
țională a forțelor de producție in
toate județele țării. Pe baza promo
vării ferme a acestei linii, care asi
gură și o mal echitabilă repartizare
teritorială a veniturilor, tn județele
mai puțin dezvoltate a fost și va fi
realizat un ritm mai înalt de creștere
economică decît media pe tară, tn
consecință, in acest cincinal au fost

CONCEPȚIA ORIGINALA,
PROFOND ȘTIINȚIFICA. ELABORATA
DE TOVARAGOL NICOLAE CEAUSESCU
w
președintele României pune un accent
deosebit pe preocuparea pentru În
vingerea temporal optimă a contra
dicției ce are loc. pe măsura dezvol
tării economice, între nevoile de
energie și de materii prime, pe
de o parte, și resursele de care
dispunem, pe de altă parte. Și
aceasta încă înainte de izbucnirea
a ceea ce se numește „criza ener
giei" in lume. Este un exemplu
strălucit de înțelegere și sesizare a
noilor cerințe și necesități, de suplețe
in gîndirea economică. Preocuparea
tot mai insistentă — ea va crește și
mai mult In noul cincinal — pentru
lărgirea bazei proprii de materii pri
me și de energie a reprezentat și va
reprezenta in continuare o ' condiție
esențială a progresului nostru econo
mic și a învingerii Influențelor nega
tive, a greutăților create și țării noas
tre de criza economică îndelungată ce
confruntă puternic lumea capitalistă,
criza energiei și creșterea vertigi
noasă a prețului petrolului oe piața
internațională. Obiectivul lărgirii ba
zei, proprii de energie și materii pri
me este sprijinit atît printr-un pro
gram de investiții corespunzător, cit

în domeniul energeticii se întreprind
măsuri deosebit de importante pen
tru realizarea programului elaborat
in vederea creșterii mai rapide a ex
tracției de cărb.une, a Intensifică
rii raționale a extracției de pe
trol, punerii in valoare a noilor
surse de energie și dezvoltării
unor noi tehnologii energetice, me
nite să sporească efectul util pe
unitatea de consum. Demn de subli
niat că, pe această bază. Directivele
Congresului al XII-lea prevăd ca, In
viitorul deceniu. România să devină
independentă din punctul de vedere
al combustibilului și" energiei, fapt
de excepțională însemnătate pentru
dezvoltarea economică independentă
și suverană a țării, tn acest context,
sporirea de 2—3 ori a venitului na
țional la fiecare unitate de energie
consumată constituie o condiție esen
țială de progres.

Dezvoltarea economicosocială armonioasă in toate
județele țării. Expresie a preocu
pării generale a partidului, tn frunte
cu secretarul său general, toți fiii
țării, indiferent de zona In care locu-

aslgurate capacitățile pentru obține
rea unei producții industriale de circa
10 miliarde lei in fiecare județ, Perfecționind in continuare această poli
tică, in cincinalul 1981—1985 se va
aplica drept criteriu al repartizării
teritoriale a forțelor de producție
producția globală pe locuitor, și anu
me asigurarea in fiecare județ a unei
producții minime pe locuitor de 70
mii lei. ceea ce va da un nou avînt
diferitelor zone ale țării. Este remar
cabilă și măsura potrivit căreia noile
capacități de producție ce vor ti con
struite In județele, zonele si localită
țile mai puțin dezvoltate, se vor rea
liza tn unități economice mai mici,
care să ofere posibilitatea amplasării
mai judicioase a locurilor de muncă
pe întregul teritoriu, să permită va
lorificarea resurselor locale de ma
terii prime, utilizarea mai eficientă
a forței de muncă, să aibă o adap
tabilitate sporită la nevoile pieței șt
să țină cît mai mult seama de nece
sitățile protecției mediului. Prin am
plasarea a numeroase obiective in
dustriale tn mediul rural, numărul
localităților sătești care vor deveni
orașe agroindustriale va spori cu
încă 120 in viitorul cincinal.

Un element de «eamâ al viziunii
și acțiunii președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la accelerarea
progresului economic al economiei
noastre naționale îl constituie ideea
dezvoltării relațiilor de colaborare
economică și cooperare in producție
cu alte țări, a intensificării activită
ții de comerț exterior și sporirii sis
tematice a eficientei participării lot
mai active a României la diviziunea
internațională a muncii, la circuitul
mondial de valori economice. Se cu
vine remarcat faptul că această par
ticipare a tării la circuitul economic
mondial este înțeleasă nu ca ceva
conjunctural și marginal, ci ca o ac
tivitate esențială și permanentă, me
nită să contribuie atît la susținerea
ritmului de creștere a economiei
românești și eficienței ei. cit si la in
tensificarea colaborării economice in
ternaționale, la salvgardarea destin
derii și păcii.
Realizarea politicii de dezvoltare și
modernizare economică rapidă a
României presupune, in concepția
partidului, a președintelui țării, o or
ganizare tehnică, economică și so
cială exemplară a fiecărei unități, a
fiecărui colectiv de lucru, ca și o în
drumare elastică șl promptă a lor,
care să nu le încorseteze inițiativa
creatoare și răspunderea, ci. dimpo
trivă, să le stimuleze. Perfectionarea
autoconducerii muncitorești și a autogestiunii economice este . menită să
aducă o contribuție esențială tn
această privință.
Cu realismul care o caracterizează,
politica economică promovată, de
partid, de secretarul său general,
pune tn centrul atenției faptul esen
țial că, tn ultimă instanță, soarta pro
gresului susținut al națiunii noastre
o decide eficiența cu care sînt folo
site In flecare unitate, in fiecare ju
deț, tn întreaga țară, resursele umane,
materiale și financiare. Aceasta cu
atît mal mult cu cît România dispune
de resurse naturale limitate, cu cît
factorul timp este unul din cei mai
presant! tn lumea de astăzi. Iar de
creșterea puternică a eficientei eco
nomice depind tn mod hotărîtor creș
terea susținută a venitului național
pe locuitor și ridicarea tn continuare
a standardului de viață al fiecăruia.

Contribuții de înaltă va
loare la progresul știin
ței economice. Prln vastitetea
ariei de cuprindere, prin valoarea
teoretică șl practică a soluțiilor pe
care le oferă — expresie a aplicării

ner din Țara Moților, mai
strul Aurel Mocanu, de la
întreprinderea minieră Baia
de Arie? :
— Noi, moții, ne amintim
cu mindrie și dragoste de
vizita pe care ne-a făcut-o
tovarășul Nicolae Ceaușescu
intr-o sărbătorească zi de
toamnă. A venit printre
noi, ne-a întrebat de unele
și de altele și apoi a avut
cuvinte de laudă pentru noi,
moții, pentru dîrzenia și
neînfricarea cu care, din
timpuri istorice, moșii și
strămoșii noștri au luptat
aici in munți pentru liber
tatea și unitatea poporului
român, pentru dreptate so
cială. De ce ne-a vorbit cu
atita dragoste despre isto
ria de luptă â poporului
român ? Pentru că tova
rășul Ceaușescu este con
ducătorul ’de partid și de
țară care a dovedit că nu
există pentru el țel mai
înalt decit fericirea acestui
popor. Și ne-a învățat să
ne prețuim istoria, ca să
știm și noi și să știe și alții
că noi sîntem aici de mult,
de totdeauna, că pămintul
acesta este al nostru, al ro
mânilor, și a fost apărat cu
strășnicie, cu mult singe
vărsat de multe generații
de străbuni. în acești 15 ani,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
ne-a învățat să ne iubim
și să ne apărăm istoria, ca
să știm să apărăm prezen
tul și să construim pentru
viitor ceea ce au visat îna
intașii noștri. într-un fel,
strălucitul conducător al
națiunii noastre ne-a învă
țat, in numele libertății și
independenței naționale, să
ne redobîndim adevărata
istorie pe care, mai înainte,
au încercat unii să ne-o
înstrăineze și să ne-o spul
bere.
Să adăugăm, în final,
gîndul frumos și curat
exprimat de comunistul
Gheorghe Groza, de la în
treprinderea
„înfrățirea"
din Oradea :
— Personal, mă mîndreso
sincer, ca cetățean și comu
nist, că avem în fruntea
partidului și a țării noastre
un asemenea om, conducă
tor neasemuit. , model de
viață și de luptă. Un Om
mare prin geniul și omenia
sa, iubit de tot poporul 1
...Sint cuprinse aici doar
cîteVa dintre nenumăra-''
tele mărturii posibile ale
miilor și miilor de oameni
care, in acest răstimp —
răstimpul de aur al Româ
niei socialiste — l-au avut
ca oaspete In localitatea
sau în județul lor (uneori
și în casa lor) pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Și au
avut astfel posibilitatea | să
cunoască nemijlocit dimen
siunile excepționalei sale
personalități, ce se răsfring
fericit asupra destinelor în
tregii noastre națiuni. Vom
continua publicarea acestor
opinii într-o anchetă vii
toare.

Mihai CARANFIL
Dionisie ȘINCAN

_

cu sprijinul
cprespondențllor „Sclntell"

creatoare a legilor obiective ale dez
voltării economice la condițiile spe
cifice României, la cerințele lumii
contemporane — gîndirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu înscrie o contribu
ție de înaltă valoare la progre
sul științei economice. Este și teme
iul interesului deosebit manifestat în
lume față de această gîndire. fată de
politica economică a României, al
atenției cu care sînt urmărite și stu
diate. Dealtfel, însăși experiența con
strucției economice în România, suc
cesele deosebite pe care le-a obținut
tn lichidarea înapoierii moștenite din
trecut, în edificarea unei economii
moderne, dau autoritate cuvîntului
României în marile confruntări pri
vind soluționarea problemelor cardi
nale ale economiei mondiale. între
care în prim plan se înscriu și cele
privind realizarea unei noi ordini
economice internaționale. Se știe că
în elaborarea acestui concept, ca și
tn definirea modalităților concrete de
a-1 aplica în practică, președintele
României a adus o contribuție esen
țială, fiind unul din promotorii si
militanții de frunte pentru instau
rarea unei noi ordini economice tn
lume.
Un factor de înalt Interes, de pu
ternică atracție este, neîndoielnic,
faptul că tn concepția președintelui
Nioolae Ceaușescu dezvoltarea eco
nomică tn general și a celei indus
triale tn special este privită nu ca un
scop in sine, ci ca mijlocul fundamen
tal de ridicare a nivelului de trai al
tuturor membrilor societății. „Cores
punzător concepției noastre despre
umanism — arată secretarul general
al partidului — societatea socialistă
și comunistă va asigura împlinirea
multilaterală a personalității umane,
valorificarea tuturor capacităților șl
talentelor fiecăruia în 61ujba binelui
comun, a prosperității intregii socie
tăți, făurirea conștientă de către toți
cetățenii a propriului lor destin co
mun, in care își găsește deplina reali
zare destinul individual al fiecărui
cetățean".
tn aceasta constă de fapt superiori
tatea idealului umanist al partidului
nostru, al poporului, al societății so
cialiste multilateral dezvoltate, al
comunismului, superioritate- la a
cărei afirmare și-a adus o con
tribuție covîrșiloare tovarășul Nicolae
Ceaușescu in cei 15 ani de cînd
conduce cu înaltă clarviziune, în spi
rit revoluționar, patriotic destinele
României socialiste și ale poporului ei
harnic și priceput.

•
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAIR, MOBUTU SESE SEKO
ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

COMUNICAT COMUN

■ \

La Palatul Consiliului' de Stat s-au
încheiat, miercuri, 19 martie, convor
birile oficiale intre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar
general ' al
Partidului Comunist Roman, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și general dc corp de armată
Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu
Wa Za Banga. președintele fondator
al Mișcării Populare a Revoluției.
președintele Republicii Zair.
Președinții Nicolae Ceausescu si
Mobutu Șese Seko au relevat cu satisfactie rezultatele pozitive ale vizi-,
tei, ale convorbirilor purtate, care au
pus pregnant in lumină hotărirea co
mună de a conferi noi dimensiuni

relațiilor româno-zaireze, de a dez
volta și mai puternic colaborarea
dintre cele două țări, pe tărîm bilate
ral și în sfera vieții internaționale.
A fost manifestată convingerea ca.
prin înfăptuirea măsurilor stabilite,
se va realiza o colaborare mai intensă
intre România și Zair, pe olan poli
tic. economic, tehnico-științitie și
cultural, se vor intensifica și diversi
fica schimburile comerciale, se va
extinde cooperarea in producție, in
domenii de interes reciproc, in folosui
și spre binele ambelor lari si popoare,
al cauzei generale a destinderii, păcii
și progresului in lume.
Cei doi șefi de stat au subliniat, de

La invitația tovarășului Nicolae
■Ceaușescu. secretar general al Parti-ț
dului Comunist Român. președintele
Republicii Socialiste România, gene
asemenea, importanta concluziilor la
ralul de corp de armată Mobutu Șese
care au ajuns cu privire la evoluția
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga.
situației internaționale și și-au expri
președinte
fondator al Mișcării
mat încrederea că. în spiritul celor
Populare a Revoluției, președintele
discutate, se va întări conlucrarea
Republicii Zair, a efectijat o vizită
dintre România și Zair pe arena mon
oficială in România, in perioada.
dială. pentru o politică de pace, co
17—20 martie 1980.
laborare și înțelegere intre state.
în timpul vizitei in România, pre
Președinții Nicolae Ceausescu și
ședintele fondator al Mișcării Popu
Mobutu Șese Seko au convenit să
lare a Revoluției, președintele Re
continue dialogul româno-zairez la
publicii Zair, general de corp de
nivel înalt, reliefind însemnătatea lui
armată Mobutu Șese Seko, și perso
pentru amplificarea și aprofundarea
nalitățile care i-au însoțit au vizi
raporturilor prietenești dintre țările
tat obiective economiee și social-culsi popoarele noastre, pentru asigu
turale din București și din județele
rarea . păcii și cooperării internațio
Prahova și Brașov, bucurînduyse
nale.
pretutindeni de o primire caldă, ex
presie a prieteniei și stimei reci
proce statornicite între poporul
român și poporul zairez.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
fondator al Mișcării Populare a
Revoluției, președintele Republicii
Zair, general de corp de armată
. .Mobutu Șese Seko, au avut convor
biri oficiale care s-au desfășurat
intr-o atmosferă de prietenie, înțe
legere și respect reciproc.
La convorbiri au participat
nită. Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard
Din partea română : Emil Bobu,
Winter. Dumitru Popa, alte persoamembru al Comitetului Politic Exe
ne oficiale române.
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președintele
Au fost de față Nguza Karl-IConsiliului Central al Uniunii Gene
Bond, comisar de stat al afacerilor
rale
a Sindicatelor din România,
externe și cooperării internaționale,
ministrul
muncii, Nicolae Constantin,
Litho Moboti, comisar, politic al Miș
membru al Comitetului Politic Exe
cării Populare a Revoluției. Seti
cutiv al Comitetului Central al
Yale, consilier special și secretar ge
Partidului Comunist Român, viceneral al Consiliului National al
prim-ministru al guvernului, pre
Securității, celelalte persoane oficia
ședintele Comitetului de Stat al
le car© Însoțesc pe șeful statului
Planificării,
Ștefan Andrei, membru
zairez.
supleant al
Comitetului
Politic
în Încheierea ceremoniei, cei doi
Executiv al Comitetului Central al
președinți au închinat o cupă de
Partidului Comunist Român, minis
șampanie pentru dezvoltarea conti
trul afacerilor externe, Tudor Pos
nuă a prieteniei și colaborării româ
telnicul ministru secretar de stat la
no-zaireze.
Ministerul de Interne, șef al Depar
tamentului securității statului. Ale
xandru Mărgăritescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Silviu Curti7
ceanu. secretar prezidențial și al
folosite în pomicultură și legumicul
Consiliului de Stat. Ștefan Bîrlea,
tura) tractoarele cu dublă tracțiune
directorul
cabinetului secretarului
și pe șenile, apte pentru a fi folosite
general al partidului și președintelui.,
pe orice terenuri.
republicii, Constantin Mitea, consi
Dind o înaltă apreciere nivelului
lier al secretarului general al parti
tehnic ridicat al produselor, pre
dului și președintelui republicii,
ședintele Mobutu Șese Seko a înscris
Petre Tănăsie, director în Ministerul
următoarele in Cartea de onoare a
Afacerilor
Externe, Octavian Luțaș,
întreprinderii
de
autocamioane:
ambasadorul Republicii Socialiste
„Tot ceea ce am văzut in timpul vi
România în Republica Zair.
zitei în această modernă uzină, pre
Din partea zaireză : Nguza Karl-Icum și cu prilejul prezentării unei
Bond, comisar de stat al afacerilor
game foarte largi de autoturisme,
externe
și cooperării internaționale,
autovehicule și tractoare demonstrea
Litho Moboti, comisar politic al Miș
ză faptul că industria constructoare
cării Populare a Revoluției, Seti Yale,
de mașini a permis României socia
consilier special al președintelui fon
liste să se; angajeze cu vigoare pe
dator al Mișcării Populare a Revolu
calea dezvoltării sale generale penției. președinte al republicii și secre
trp , binele poporului ș,ău:..JZșjrțjț,se
tar
general al Consiliului natidiiâl âl ,
bucură'sincer
bucură/
‘sincer pentru' aci
aceste,, șjÂcpețș;,.
.securității, Bokana
Adresăm felicitările no'ă'st'
noastre câdreșjoț
- - Nimy’
cbmisar general al planului.
de specialiști și muncitorilor; .'uziȘȘf'
Mayidika Ngimbi, directorul1 : bi
întreaga noastră admirație" "r'cgtru
pentru
roului președintelui fondator al
măiestria lor. precufn și calde mul
Mișcării Populare a Revoluției,
țumiri pentru primirea prietenească
președinte al republicii, Mpase
pe care ne-au făcut-o în întrepri li
Nselenge Mpeti, șeful cabinetu
dere“.
lui particular al șefului statului,
De la întreprinderea de autocaNyoka Busu Noengo, ambasadorul
inaltul
zairez și
mioane. .....
__ oaspete
__ ,___ ____
...
persoanele care il însoțesc au făcut
Republicii Zair la București, contra- .
o scurtă vizită in orașul Brașov, la
amiral Loponda Wa Botende. șeful
citeva cartiere noi de locuințe, expriCasei militare a șefului statului,
mind cuvinte de apreciere pentru
Nzanda Bwana, consilier al biroului
atentia acordată de conducerea sta
președintelui fondator al Mișcării
tului nostru ridicării continue a ni
Populare a Revoluției, președinte al
velului, de trai al poporului.
republicii,. Mbolandinga Katako. am
La amiază, oaspeții zairezi s-au
înapoiat in Capitală.
basador. director pentru Europa in

Ceremonia semnării Tratatului de prietenie

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și general de
corpi, do armată Mobutu Șese Seko
Kuku1 Ngbendu Wa Za Banga. pre
ședintele fondator al. Mișcării Popu
lare a Revoluției, președintele Re
publicii Zair, au semnat miercuri, in
cadrul unei ceremonii, care a avut
loc la Palatul Consiliului de Stat,
după încheierea convorbirilor oficia
le, Tratatul de prietenie și colabora
re intre Republica Socialistă Romănia și Republica Zair.
După semnare, cei doi șefi de' stat
«-au felicitat
căldură. si-au

strîns îndelung miinile. s-au îmbră
țișat cu cordialitate.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mobutu Șese Seko au rostit apoi
alocuțiuni, care au fost subliniate cu ‘
aplauze de cei prezenti.
La solemnitate au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc. Emil
Bobu. Cornel Burtică, Ion Coman.
Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu. Ion Dincă, Janos Eazekais,
Ludovic Fazekas. Paul Niculescu,
Gheorghe Oprea. Gheorghe. Pană, Ion
Pătan, Dumitru Popescu. Gheorghe
Rădulescu. Leonte Răutu. Virgil Trofin. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei,
Mihai Gere. Nicolae Giosan. Ion Io-

în județul Brașov
Președintele 'fondator al Mișcării
autocamion, iar anul acesta munci
torii. tehnicienii și inginerii între
Populare' a Revoluției, președintele
Republicii Zair, general de corp de
prinderii urmează să realizeze 37 000
armată Mobutu Șese Seko Kuku
de autocamioane in 76 de tipuri si
Ngbendu Wa Za Banga, . celelalte
sarcini utile cuprinse intre 2.5—25
tone.
oficialități zaireze au continuat,
miercuri dimineața, vizita in județul
Se vizitează apoi citeva dintre sec
Brașov.
toarele de bază ale modernei între
prinderi — construcții de mașiniOaspeții au fost însoțiți de tovarășii
agregat, motoare diesel și montaj
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
general — unde oaspeții au imaginea
rezultatelor obținute de specialiștii '
președintele Consiliului Central al
români in modernizarea procesului
U.G.S.R., ministrul muncii, general
locotenent Constantin Popa, locțiitor
de producție, mecanizarea și automa
al șefului Marelui Stat Major. Octa
tizarea unor procese tehnologice. Re
vian Lutaș, ambasadorul României la
tine, de asemenea, atenția procedeul
Kinshasa.
,
• de cibernetizare a operațiilor de
control al calității diferitelor compo
La întreprinderea de autocamioane,
nente ale motoareioy.
președintele.Zairului a fost salutat db
Gheorghe Dumitraclje, pfim-secretar,
, în încheierea .vjzi^ei. președintele
MpGutu Șese Seloi,-asista la o pre-,
al Comitetului. județean Brașov al.
P.C.R.. președintele Consiliului popu-î r-zentare a celor , mgi noi tipuri de
autoturisme, precum și de autovehi
iar? județean, Gheorghe Petrescu, mi’nistru secretar de stat 4a Ministerul
cule de diferite tipuri și utilități,
alte mijloace moderne de transport,
Industriei Construcțiilor de Mașini,
care atestă puterea de creație a in
de membri ai conducerii unității ,și
centralei de specialitate, de numeroși
dustriei românești constructoare de
muncitori, care au făcut înaltului
mașini.
oaspete o caldă primire.
Tot la uzina de autocamioane,
șefului statului zairez i se prezintă o
în sala de consiliu, ing. Manole
Sechei. directorul general al Centra
gamă largă de tractoare industriale
lei industriale pentru mijloace ' de
cu puteri, gabarite și utilizări dife
transport auto, prezintă oaspeților
rite. care au intrat in fabricație de
serie sau sint în curs de asimilare
profilul unității și perspectivele dez
voltării, acesteia. corespunzător nece
pentru anii următori. Rețin atentia
sităților economiei noastre naționale.
oaspeților tractoarele industriale de
Se arată că, recent, de pe porțile uni
mare capacitate, tractoarele viticole
tății. a ieșit cel de-al 500 000-lea
și cele pentru terenuri în pantă,, cele
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3. Egalitate deplină în drepturi a tuturor sta
telor, indiferent dc mărime., poziție geografică,
nivel de dezvoltare, orinduire socială, apartenen
ță sau neapartenență Ia alianțe militare.
I. Dreptul suveran și imprescriptibil al fiecărui
stat de a dispune dc bogățiile sale naturale si
toate celelalte resurse, in conformitate cu inte
resele sale naționale.
5. Obligația statelor dc a nu interveni direct
sau indirect, sub nici o formă, sub nici un pre
text și in nici o iniprejurare, in treburile in
terne sau externe ale altor state, respectind prin
cipiul bunei vecinătăți.
6. Respectarea inviolabilității frontierelor de
stat și integrității teritoriale a fiecărui stat și,
drept consecință, abținerea dc la orice tentativă
îndreptată împotriva unității naționale sau a in
tegrității teritoriale a altui stat, nerespectarea
acestor principii constituind o atingere gravă
adusă păcii și securității internaționale.
7. Dreptul fiecărui stal la legitimă apărare in
dividuală sau colectivă împotriva oricărui atac
armat. ,
8. Obligația statelor de a se abține, în relațiile
lor internaționale, dc Ia folosirea forței șan a
amenințării cu forța, de a nu recurge la nici un
fel dc constringcrc de ordin militar, politic, eco
nomic sau de altă natură, sub nici un pretext,
în îfici o împrejurare împotriva oricărui alt stat.
9. Obligația tuturor statelor de a reglementa
diferendele dintre ele. in toate împrejurările,
numai prin mijloace pașnice.
10. Dreptul tuturor statelor — mari, mijlocii și
mici — de a participa pe bază dc egalitate la
soluționarea problemelor internaționale privind
pacea, securitatea, destinderea și cooperarea.
II. Dreptul și îndatorirea statelor, indiferent
dc sistemul lor social și politic, de a coopera
intre ele, in condiții dc avantaj reciproc, in
scopul menținerii păcii și securității internațio
nale, al favorizării progresului economie și social
al tuturor națiunilor, și in primul riud al celor
in curs dc dezvoltare.
12..Dreptul fiecărui stat la dezvoltare, la participarca pe bază de egalitate și avantaj reciproc
la diviziunea mondială a muncii, la folosirea
comerțului și cooperării economice internațio
nale in sprijinul eforturilor sale naționale pen
tru dezvoltare și datoria tuturor statelor dc a
intensifica clorturile pentru lichidarea subdez
voltării. a inegalității și inechității din relațiile
economiee internaționale, pentru edificarea unei
noi ordini economiee internaționale.
13. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin
acces Ia cuceririle științei și tehnicii.
14. îndatorirea fiecărui stat de a-și îndeplini
cu bună credință obligațiile internaționale asu-

mate in conformitate cu Carta Națiunilor Unite
sau dccurgiud din principiile și normele gene
ral recunoscute ale dreptului international.

Articolul VI
înaltele Părți contractante vor acționa cu fer
mitate in scopul promovării păcii, destinderii,
independenței, securității și cooperării in . Eu
ropa, Africa și in întreaga lume.

Articolul VII
înaltele Părți contractante vor sprijini activ
lupta popoarelor împotriva colonialismului, neocoionialismului, apartheidului și oricăror altor
forme de dominație străină.. Ele vor acționa
pentru aplicarea integrală a Declarației Organi
zației Națiunilor Unite cu privire la acordarea
independenței țărilor și popoarelor aflate sub
dominația colonială, ca și a tuturor rezoluțiilor
O.N.U. in acest domeniu.

Articolul VIII
înaltele Părți contractante se angajează să ac
ționeze cu toată hotărirea, să colaboreze cu toate
țările, indiferent de sistemul lor social-politic
sau de nivelul de dezvoltare economică, pentru
instaurarea unei noi ordini economice și poli
tice in lume, mai bună și mai echitabilă, care
să asigure lichidarea stării de subdezvoltare, pro
gresul mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare,
prosperitatea tuturor popoarelor. In acest scop,
vor coopera la elaborarea și aplicarea de măsuri
și programe concrete, eficiente de acțiune m
cadrul Organizației Națiunilor Unite.
în desfășurarea procesului de jdificare a noii
ordini economice internaționale, ele vor milita
pentru continua întărire a solidarității și unității
de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare.

Articolul IX
înaltele Părți contractante vor depune eforturi
pentru eliminarea surselor de neincredere, în
cordare și conflict intre state, iși vor aduce con
tribuția Ia soluționarea politică, pe calc pașuică
a diferendelor internaționale și vor colabora la
realizarea unei securități trainice in Europa,
Africa și celelalte continente. Ia dezvoltarea
__ . .
unor relații de prietenie și înțelegere intre po
poare. Ele vor acționa pentru destinderea inter
națională, cu participarea activă și egală a tu
turor statelor, indiferent de mărime sau de
orinduire socială, pentru înfăptuirea ei in toate
regiunile lumii.

Articolul X
înaltele Părți contractante vor coopera pe plan
internațional la convenirea si realizarea dc mă
suri eficiente pentru oprirea cursei înarmărilor
și înfăptuirea dezarmării generale, și in primul
rind a dezarmării nucleare.
Ele vor colabora la convenirea de înțelegeri
internaționale în vederea utilizării unei părți
din mijloacele economisite prin reducerea chel
tuielilor dc înarmare pentru sprijinirea progresului mai rapid al tarilor in curs de dezvoltare.
l

Articolul XI
înaltele Părți contractante vor acționa pentru
creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in
rezolvarea problemelor complexe ale vieții in
ternaționale, in apărarea independenței și suve-.
ranității popoarelor, in dezvoltarea cooperării.
Pe bază de egalitate, între toate țările lumii,
precum și pentru perfecționarea organizației și
adaptarea ei la realitățile lumii contemporane.

Articolul XII
In scopul infăptuirii principiilor și atingerii
obiectivelor prezentului tratat, înaltele Părți
contractante se vor informa și se vor consulta
periodic, la nivel inalt și la alte niveluri, ' in
vederea impulsionării colaborării bilaterale și
pentru schimb de păreri privind conlucrarea
dintre cele două state pe arena internațională,
pentru triumful cauzei păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor.

Departamentul afacerilor externe și
o contribuție importantă la cauza
cooperării internaționale. Ndombidestinderii, securității și cooperării,
Mvolo Maboti. consilier politic si di
pentru pace și progres în Europa si
plomatic al cabinetului comisarului
Africa, precum și în întreaga lume.
de stat al afacerilor externe și coo
Cei doi șefi de stat au avut un
perării internaționale. Luyeye. comi
amplu schimb de vederi în • legătură
sar al.poporului, secretar gener-1
cu situația internațională si au evi
junct al Uniunii Naționale a Munci
dențiat profundele mutații ne care le
torilor Zairezj. Yoka. comisar al pocunoaște
lumea contemporană. Ei au
• porului.
relevat că la baza acestor transfor
Cei doi șefi . de stat au evocat cu
mări se află afirmarea tot mai pu
satisfacție evoluția favorabilă a raternică a voinței de libertate si in
porturilor politice. economice si culdependentă a popoarelor, lupta lor
ttiral-știintîfice intre .țările lor. pre
pentru progres și prosperitate, pen
cum și conlucrarea fructuoasă dintre
tru edificarea unor relații internațio
România și Zair pe plan internațio
nale mai juste și mai echitabile.
nal. în spiritul principiilor și preve
Cele două Părți au exprimat hotăderilor. Declarației comune semnate
rîrea țărilor lor de a lupta împotri
la Kinshasa in 1972 și al înțelegerilor
va
politicii colonialiste și neocoloniaconvenite. Cele două părți, au eviden
liste, a oricărei forme de dominație
țiat și cu acest prilej importanta hostrăină și de a milita pentru ca po
tăritoare a intilnirilor și convorbirilor
poarele să dispună de bogățiile lor
la nivel inalt, care de fiecare dată
naționale, să-și aleagă in mod liber
dau noi impulsuri dezvoltării relații
căile dezvoltării sociale, să trăiască
lor dintre cele două țări.
în condiții de pace, securitate și co
Animați de voința politică de a alaborare pe bază de egalitate in
profunda raporturile de prietenie
drepturi.
rodnică și de cooperare
....
,
pe multiple
Cei doi șefi de stat au exprimat
planuri în interesul popoarelor român
preocuparea țărilor lor față de de
și zairez, cei doi șefi de stat au sem
teriorarea
în ultima vreme a situa
nat Tratatul de prietenie și colabo
ției internaționale' datorită acumulă
rare între Republica Socialistă Româ
rii unei serii de probleme nesolunia și Republica Zair.
tionate, deosebit de complicate, in
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tensificării tendințelor de reimpărțipreședintele Mobutu Șese Seko s-au
re a lumii în sfere de influentă, asinformat asupra preocupărilor țărilor . cuțirii contradicțiilor economice și
lor in domeniul construcției econo
politice dintre state și grupări de
mice și sociale, au analizat stadiul
state, recrudescenței manifestărilor
actual al. relațiilor bilaterale și per
vechii politici imperialiste de forță
spectivele lor de dezvoltare și au avut
si dictat, de amestec în treburile in
un : rodnic , și. cuprinzător schimb de
terne ale altor popoare,' de nesoco
vederi asupra problemelor majore ale
tire a drepturilor fundamentale ale
situației internaționale actuale.
acestora de a trăi libere, stăpîne pe
destinele lor.
Cei doi șefi de stat au reliefat po
sibilitățile existente menite să întă
Au apreciat, totodată, că toate sta
rească și să adincească cooperarea și
tele. indiferent de mărime sau orinschimburile comerciale, .corespunză
duire socială, trebuie să facă totul
tor potențialului real al economiei ță
pentru a Opri această deteriorare, de
rilor lor. Si-au reafirmat hotărirea de
a acționa pentru reluarea si dezvol
a se acționa în continuare pentru
tarea politicii de destindere care să
realizarea, pe baze reciproc avanta
se bazeze pe egalitatea în drepturi,
joase. de noi acțiuni de cooperare în
pe respectarea fermă a independen
domeniul minier, agricol, industrial,
ței și suveranității naționale a fie
forestier și transporturi.
cărui popor, a dreptului său sacru
de a-și hotărî în mod liber soarta,
In acest, context, au hot&rît ca or
pe eliminarea din raporturile dintre
ganismele competente din România
state a politicii de forță, intervenție
și Zair să acționeze pentru crește
și amestec in treburile altor popoare.
rea eficientei acțiunilor de colaborare
economică. O atenție specială a fost
Cei doi președinți au exprimat
acordată adîncirii cooperării românoprofunda lor îngrijorare in legătură
zaireze in domeniul agroindustrial. în
cu evoluția stărilor conflic'tuale in
acest scop, cei doi președinți au luat
diferite zone geografice, atrăgind
măsuri concrete pentru dinamizarea
atenția asupra pericolelor pe care
și
extinderea
societății
mixte
acestea le reprezintă pentru pacea
„Zairom“, pentru ca această societa
mondială. Practica a demonstrat că
te să joace un rol și mai important
recurgerea Ia forță nu duce la rezol
in dezvoltarea sectorului agroindus
varea conflictelor, ci, dimpotrivă, le
trial al economiei zaireze.
agravează și generează noi conflicte,
care pun în pericol independenta sta
Apreciind că mașinile și echipa
telor, progresul economico-social și
mentele furnizate de societatea
bunăstarea popoarelor, pacea și secu
„Autotractor-Kinshasa" sînt impor
ritatea mondială.
tante pentru creșterea producției
agricole a Zairului, cei doi șefi de
Ei au subliniat necesitatea de a
stat au hotărit să fie pregătită docu
se acționa cu hotărire în direcția so
luționării tuturor problemelor liti
mentarea completă care să permită
autorităților zaireze -să ia măsurile
gioase dintre state pe calea tratati
velor. asigurîndu-se astfel concen
practice necesare ca această societa
trarea eforturilor pentru consolidarea
te să beneficieze de toate condițiile
independentei
și creșterea bunăstării
favorabile pentru obținerea licențelor
popoareloi;...
iKWf>l^jBf,c«nformitate cu reglementarile zaireze.
y-jrwtn: ':v<
Cei doi șefi de Stat au examinat
pe larg, situația din Africa si
_. au. re_
•-Șefii: celor.fiouă state au dispus, de
afirmat dreptul sacru si legitim, al
asemenea, să se stabilească modali
fiecărui popor de a dispune de pro
tățile concrete de conlucrare în reali
priile destine, au exprimat voința lor
zarea de noi obiective de cooperare
de a acorda întregul sprijin luptei
economică, prin constituirea de sode eliberare națională a popoarelor
cietăți mixte și alte forme moderne
aflate încă sub dominația și opresiu
de cooperare in producție.
nea străină.
Părțile au subliniat necesitatea
Președintele Nicolae Ceaușescu și
unei creșteri mai dinamice a schim
președintele Mobutu Șese Seko au
burilor comerciale prin sporirea ex
salutat
victoria strălucită a Frontu
porturilor românești de mașini, uti
lui Patriotic în alegerile din Rhode
laje, instalații complexe, produse ale
sia si apropiata proclamare a inde
industriei ușoare, alimentare și a
pendenței Zimbabwe. Această victo
exporturilor zaireze de produse mi
rie incoronează lupta pentru inde
niere, forestiere, ale industriei pre
pendență dusă cu multe sacrificii de
lucrătoare și alte mărfuri. Ele au
poporul din Zimbabwe și marchează
hotărit să. sprijine, firmele și orga
începutul unei ere noi în istoria lui.
nizațiile românești și zaireze intere
Cei doi șefi de stat și-au exprimat
sate in identificarea de căi și mij
convingerea că, pe baza unității na
loace în vederea realizării acestei
ționale, Zimbabwe independent va
creșteri.
realiza o dezvoltare nouă, organizinAu evidențiat, totodată, rolul im
du-și viața conform voinței poporu
portant al Comisiei mixte guverna
lui său, într-un climat’ de pace, secu
mentale de cooperare economică,
ritate. stabilitate și libertate, fără
tehnică' și culturală in coordonarea
nici un amestec din afară.
tuturor acestor activități. Ele au sta
Cei doi președinți au reliefat cerin
bilit măsuri concrete pentru aduce
ța urgentă a asigurării independen
rea la îndeplinire a celor convenite
tei
Namibiei, a dreptului poporului
cu prilejul celei de-a IV-a sesiuni a
namibian de a-și alege liber calea
Comisiei mixte româno-zaireze.
dezvoltării viitoare în conformitate cu
Convinși că o mai bună cunoaștere
aspirațiile și interesele sale. S-au
intre cele două popoare contribuie la
pronunțat în favoarea intensificării
apropierea dintre ele. cei doi șefi de
activității desfășurate de Organizația
stat au hotărit să intensifice și să
Națiunilor Unite pentru găsirea unei
diversifice schimburile în domeniile . soluții
politice problemei namibiene.
cultural, învătămîntului, ocrotirii să
reafirmat sprijinul popoarelor și
nătății și asigurărilor sociale, pregă
țărilor lor pentru SWAPO, reprezen
tirii cadrelor, informării asupra valo
tantul legitim al poporului namibian.
rilor materiale și spirituale ale celor
Considerînd că regimul de apartheid
două popoare. în acest sens, a fost
reprezintă o violare gravă a norme
evidențiată importanta aniversării a
lor fundamentale ale vieții interna
2 050 ani de la constituirea primului
ționale și demnității umane, cei doi
stat dac centralizat și independent și
șefi de stat s-au pronunțat cu fer
s-a convenit organizarea in Zair a
mitate pentru lichidarea sa totală și
unoi- manifestări culturale dedicate
urgentă.
evenimentului respectiv.
Șefii de stat român și zairez au
Apreciind eforturile depuse în ulti
subliniat necesitatea rezolvării paș
mii ani pentru constituirea unui ca
nice a conflictelor existente sau care
dru juridic favorabil promovării re
pot să apară între state africane. Ei
lațiilor româno-zaireze, cei doi pre
s-au pronunțat pentru întărirea uni
ședinți au fost de acord să se acțio
tății și solidarității țărilor Africii, in
neze în direcția perfecționării aces
vederea consolidării independenței
tui cadru prin semnarea de noi docu
naționale și concentrării tuturor efor
mente de cooperare. Cu prilejul vizi
turilor pe plan national și regional
tei, cele două părți au semnat : acor
în folosul dezvoltării lor economice
dul privind transporturile aeriene ci
vile, protocolul celei de-a IV-a se
și sociale.
siuni a Comisiei mixte guvernamen
în acest context, cei doi șefi de
tale: de cooperare economică, tehnică
stat
au reafiripat sprijinul lor pen
și culturală, programul de aplicare
tru eforturile Organizației Unității
a acordului de cooperare culturală pe
Africane în vederea instaurării unui
anii 1980—1981 și înțelegerea de
climat de bună vecinătate, de pace și
colaborare dintre organismele de ra-,
dioteleviziune.
de cooperare între țările continen
tului, fără nici un amestec din afară.
Reafirmînd voința fermă a țărilor
lor de a-și uni eforturile în scopul
Referindu-se la situația din Eu
intensificării colaborării dintre ele,
ropa, cei doi președinți și-au expri
președintele Nicolae Ceausescu și
mat convingerea că realizarea de
președintele Mobutu Șese Seko au
progrese în domeniul cooperării și
exprimat : convingerea că promo
securității europene va influenta po
varea raporturilor de prietenie si de
zitiv climatul politic din întreaga
conlucrare româno-zaireze corespunde
lume, cu consecințe favorabile pentru
intereselor fundamentale ale celor
două popoare și reprezintă, totodată. ■ pace și destindere. Au apreciat că

edificarea securității europene nece
sită oprirea proliferării și acumulării
de arme și trecerea la tratative în
vederea realizării dezarmării, pe baza
unui echilibru militar pe continent
capabil să ducă la diminuarea înar
mărilor, la,reducerea efectivelor.mi
litare, a cheltuielilor și, în final, la
dezarmarea generală. Au subliniat
necesitatea unor acțiuni ferme pen
tru pregătirea temeinică a reuniunii
de la Madrid din acest an, in vede
rea înfăptuirii unitare a documente
lor de la Helsinki, colaborării între
1 toate statele interesate, trecerii la
măsuri concrete și eficiente de
dezangajare militară și dezarmare,
la reluarea și dezvoltarea politicii de
destindere.
în cadrul schimbului de păreri în
.legătură cu situația din Orientul
Mijlociu, cei doi președinți au apre
ciat că este imperios necesar să se
intensifice eforturile pentru realiza
rea unei păci globale, care să ducă
la retragerea forțelor isfaeliene din
teritoriile ocupate în 1967, la solu
tionarea problemei palestiniene, in
clusiv la crearea unui stat palesti
nian independent. Ei au considerat
că este in interesul tuturor popoa
relor să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru a contribui la realiza
rea unei păci globale, juste și dura
bile in Orientul Mijlociu, care să
asigure independența și suveranitatea
tuturor statelor din această zonă și
să contribuie la întărirea destinderii
și păcii internaționale.
Una din problemele cele mai strin
gente pentru pacea și securitatea
lumii este lichidarea subdezvoltării
' ’
.......
și edificarea unei noi ordini economice internaționale.
Cei doi șefi de stat au constatat
că in negocierile care au avut loc
pînă in prezent nu s-a realizat incă
nici un progres semnificativ; criza
economică, cu toate consecințele sale
nefaste, mai ales asupra țărilor in
curs de dezvoltare, continuă să se
agraveze, perturbînd . in mod peri
culos ansamblul vieții internaționale.
România. și Zair consideră că in
staurarea unei noi ordini economice
internaționale constituie o datorie și
reprezintă un interes vital pentru
toate statele, indiferent de sistemul
lor social-politic și de nivelul de
dezvoltare economică. Ele au fost
de acord că o soluționare echitabilă
a acestei probleme fundamentale
pentru viitorul omenirii este posi
bilă numai cu participarea activă și
egală în drepturi a tuturor statelor.
Ele consideră că este timpul să se
treacă de la declarații la acțiune, să
se adopte de urgență măsuri și pro
grame concrete, atit in ceea. ce pri
vește mecanismele de cooperare in
ternațională, cît și in direcția
sprijinirii ' eforturilor de dezvoltare
ale țărilor rămase în urmă din
punct de vedere economic. Cele
două țări acordă o importantă
deosebită întăririi solidarității și
unității de acțiune a tuturor ță
rilor în curs de dezvoltare, a sta
telor nealiniate în eforturile pentru
edificarea, noii ordini .economice in
ternaționale și pentW; pregătirea te-?
m.einică a sesiunii, speciale a Adună-,
rii Gerierălea O.N.U., din acest an și
sint botărîte să acționeze împreună
cu ceilalți membri ai grupului „celor
77“, cu toate țările lumii pentru rea
lizarea acestui obiectiv..
Președintele Nicolae Ceaușescu ți
președintele Mobutu Șese Seko au
au reafirmat cu tărie că numai apiicarea de măsuri concrete pentru
dezarmarea generală, și în primul
rind nucleară poate constitui o ga
ranție sigură pentru pace și destin
dere în lume. în acest context, ei
au subliniat importanța hotăririlor
adoptate de sesiunea specială a Ădunării Generale a O.N.U. consacra
tă dezarmării, hotăriri care au' re
afirmat rolul esențial al organizației
mondiale în reglementarea acestor
probleme.
Cei doi șefi de stat âu evidențiat
importanța creșterii rolului O.N.U.
în rezolvarea problemelor complexe
ale omenirii. Ei sînt ferm convinși că
soluționarea trainică și echitabilă a
acestor probleme reclamă participa
rea activă a tuturor stat.elor lumii în
condiții de deplină egalitate, de res
pect al independentei și suveranității'
naționale. Ei au reliefat necesitatea,
perfecționării organizației, adaptării
ei continue la realitățile lumii contemporane.
Președintele Republicii Socialiste
România și președintele Republicii
Zair și-au exprimat deplina satis
facție în legătură cu rezultatele rod
nice ale vizitei, pentru convorbirile
pe care le-au avtit cu acest prilej,
exprimîndu-și convingerea că acestea
vor duce Ia dezvoltarea și adîncirea
relațiilor de prietenie între poporul
român și poporul zairez, intre Româ
nia și Zair. Dezvoltarea raporturilor
româno-zaireze i constituie în același
timp o contribuție la întărirea păcii
și cooperării internaționale.
Președintele fondator al Mișcării
Populare a Revoluției, președintele
Republicii Zair, general de corp de
armată Mobutu Șese Seko, a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cele mai
sincere mulțumiri pentru primirea
caldă, deosebita ospitalitate și senti
mentele de stimă și prietenie de care
s-a bucurat în tot timpul vizitei.
Președintele fondator al Mișcării
Populare a Revoluției, președintele
Republicii Zair, general de corp de
armată Mobutu Șese Seko Kuku
Ngbendu Wa Za Banga, a adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, invitația cordială
de a face o vizită oficială de priete
nie în Republica Zair.
Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data urmînd să fie stabilită pe
cale diplomatică.

Articolul XIII
înaltele Părți contractante declară că obliga
țiile prevăzute în prezentul tratat nu contravin
obligațiilor care decurg pentru fiecare dintre ele
din alte tratate la care sint parte, precum și din
normele dreptului internațional.

Articolul XIV
Prezentul tratat se încheie pe timp nelimitat.
Tratatul va fi supus ratificării și va intra in
vigoare Ia data schimbului instrumentelor de
ratificare care va avea loc in cel mai scurt timp.
întocmit la București, la 19 martie 1980, in două
exemplare originale, fiecare in limbile română
și franceză; ambele texte fiind deopotrivă au
tentice.

Primirea șefilor misiunilor
diplomatice
în cursul după-amiezii de miercuri,
general de corp de armată Mobutu
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za
Baiiga, președintele fondator al Miș
cării Populare a Revoluției.- președin
tele Republicii Zair,' a primit, la Pa
latul' din Piața Victoriei, pe șefii mi
siunilor diplomatice și pe reprezen
tanți ai organizațiilor internaționale
acreditați în țara noastră.
La primire au fost de fată Gheorghe ’Dolgu, adjunct al ministrului
afacerilor externe, general locotenent

Constantin Popa, locțiitor al șefului
Marelui Stat Major al armatei.
Au participat persoanele oficiale
din Republica Zair care îl însoțesc
pe președintele Mobutu Șese Seko în
vizita oficială în țara noastră.
Erau prezenti ambasadorul Româ
niei la Kinshasa și ambasadorul Zai
rului la București.
înaltul oaspete s-a. întreținut Jntr-o atmosferă cordială cu diplomații
prezenti.
(Agerpres)

&■
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Semnarea unor acorduri
Miercuri după-amiază, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, și
Nguza Karl-I-Bond, comisar de stat
al afacerilor externe și cooperării
internaționale, au semnat : Acordul
între Republica Socialistă România
și ^Republica Zair privind transpor
turile aeriene civile; Programul de
aplicare a Acordului de cooperare
culturală între Guvernul Republicii
Socialiste România și Consiliul Executiv al Republici! Zair, pe anii
1980—1981 1 înțelegerea de colaborare în domeniul radiodifuziunii și
televiziunii intre Radi o televi ziunea
română și Radioteleviziunea zaireztu

'

SCINTEIA — joi 20 martie 1980

PAGINA 4

'FAPTUL r SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
CONDUCERII PARTIDULUI
DIVERS ADRESATE
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Casă frumoasă

Din cauza unui incendiu, atit
casa în care locuia, cit și agoni
seala de-o viată ale lui loan
Moraru din .Tocilenii Botoșani
lor s-au făcut... scrum. „Bietul
om! Ce-o să se facă tocmai
acum, în toiul iernii, fără de
nici unele 1" — se întrebau cei
din jur. „Decît să-l văităm, mai
bine să-l ajutăm !“
Zis și făcut. Mai tntit. cineva
s-a oferit să-i acorde găzduire.
Alții, intre care Constantin Rotaru. Gh. Ungureanu, Gh. Burlacu și Mihai Zăiceanu, l-au aju
tat să-și procure materialele de
construcție necesare. I-a venit
in sprijin și primăria, repțirtizindu-i o echipă de construc
tori. Acum, casa este aproape
gata. Casă frumoasă !

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
Sacoșa din tren
Intr-un vagon din trenul per
sonal 5004, un cetățean, pe nume I
Matei Stoian, a găsit o sacoșă
cu diferite obiecte și o sumă im
portantă de bani. Ajungind in I
gara Adjud, omul s-a dus și a
predat sacoșa cu tot ce se afla
in ea impiegatului de mișcare I
Nicolae Neguț. care ne scrie :
„Am făcut «inventarul» sacoșei,
am numărat banii și am inceput
să-l căutăm pe păgubaș, pe care I
l-am depistat in persoana unui
tinăr de 19 ani din comuna
Răcăciuni — Bacău, Gheorghe I
Duma. Am aflat că banii din
sacoșă reprezentau prima lui re
tribuție ca proaspăt muncitor. I
Nici nu vă închipuiți cit de
bucuros a fost"..
Ne închipuim...
I
I Atenție
I
la avalanșe!
I Existența in zonele montane •I
a unui strat gros și neomogen
de zăpadă favorizează declanșa
rea cu ușurință a avalanșelor. I
I Subaprecierea
acestui pericol a
făcut ca, in ultimele zile, în
munții Făgăraș, să se producă
I deri
accidente soldate cu două pier I
de vieți omenești. Din pă
cate, victimele au fost buni
cunoscători ai muntelui, dar a I
I fost
suficientă o imprudentă
care i-a costat viața, aventurinprin locuri expuse căderii
I du-se
I
de zăpadă.
In aceste condiții, salvamontiștii brașoveni — și nu numai
I pătrundă
ei — recomandă turiștilor să nu I
in această perioadă în
zonele montane unde există pe
ricol de avalanșe, iar schiorii I
I aflați
in diverse stațiuni să res
pecte cu strictețe instrucțiunile
;și
să
nu
pornească pe pirtii, mai I
I >ales la ceasurile
amiezii, cind e
-cald și soare;
I Bolnavi de... lene I
Pe unul îl cheamă Aurel I
I David,
Pe altul, Gheorghe Lucaciu. Primul este de fel din satul
Păncești, județul Bacău. Al doi
I Neamț.
lea — din Timișești. județul I
Deci, nu sint din același
loc și nici măcar nu se cunosc.
■I Dar
amindoi se aseamănă in I
toate cele rele. Mai exact :
amindoi sint tineri ; amindoi
tun; dar amin
I doisint sintsănătoși
loviți de aceeași boală : I
lenea. Din cauza refuzului repe
tat de a munci, deși li s-au făcut
il oferte
una mai tentantă decit I
alta, au fost condamnați la în
contravențională.
Dar, după ce au ieșit de „acolo", I
I chisoare
in loc să se apuce de o muncă
ce credeți că făceau ?
Apelau
la... mila altora. In ter I
I cinstită,
meni uzuali, asta se cheamă
cerșetorie. Fapt pentru care din
au fost trimiși acolo de
I nou
unde abia ieșiseră. Poate că de I
data aceasta se vor lecui de lene
I In loc de-o idee I
I
I salvatoare...
— Bine-a zis cine-a zis că un
nu vine niciodată singur I
I necaz
— filozofează acum, fatalist,
Constantin Alexandru, șofer la
de Salvare a spitalului ju
I stația
dețean Dîmbovița, gindindu-se I
in ce bucluc a intrat. Si a fost
este mai, rău : nici nu a
apucat bine să intre în casă, că I
I cum
au și apărut organele de con
trol. In timp ce prezenta actele
iși scormonea prin minte I
I cerute,
o justificare pentru drumul fă
cut. cu autosanitara spitalului
la Răzvad. Dar,
I inre,pînăloci s-ala să-ielpusacasă,
vină ideea salvatoa I
un nod in git. pen
tru că, odată cu foaia de parcurs,
inmînat ofițerului de miliție I
I i-ași patru
rețete medicale.' Toate
patru „in alb", toate patruparafate, semnate și ștampilate, I
I care
puteau fi folosite in fel și
chip. Dar să nu anticipăm. Să-i
pe cei in drept să pună
diagnosticul exact in acest caz I
I lăsăm
și să prescrie rețeta cu trata
mentul adecvat.
I
In așteptarea
i
I berzeior...
După opinia ornitologilor, Si
I europene
biul este unul din putinele orașe I
unde berzele cuibăresc
pe acoperișurile caseloj chiar
in centrul orașului. Tot ei, or I
I nitologii,
in frunte cu profesorul
pensionar Werner Klemm din
au luat lăudabila inițiativă I
I Sibiu,
de a-i ocroti pe acești mult aș
teptați vestitori ai primăverii.
acestea, pe acoperișurile
I Zilele
mai multor clădiri din „orașul I
vechi" au fost montate mai mul
te suporturi din lemn, unde ber
pot să-și clădească in liniș' I
I zele
te cuiburile. In zilele următoare,
este așteptat să sosească primul
de berze, $i, odată cu ele. I
I lotprimăvara.
*
I
I Petre POPA
Rubrică realizată de

și corespondenții „Scinteii

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Legile țării sint valabile
pentru toți
hotărăsc!". Și nu numai că a igno
rat cu desăvirșire hotărîrea comi
siei de judecată, dar, după cum se
apreciază în răspunsul comitetului
județean de partid, a dispus. în mod
nelegal, desfacerea contractului de
muncă al lui T. B. pentru faptul
că nu s-a prezentat ia respectivul
loc de muncă.
Cum era și normal, T. Braniște a
contestat decizia de desfacere a
contractului de muncă la judecă
toria- Panciu. Pare curios, dar această instanță i-a respins contes
tația, ca neîntemeiată (!?). ignorînd
și ea. cu desăvirșire, hotărîrea co
misiei de judecată. Adevărul însă
nu putea fi eludat. De aceea, cel
lezat a declarat recurs, cerind anu
larea sentinței respective, ca și a
măsurii abuzive.
în urma sesizării făcute, cazul a
venit spre rejudecare Tribunalului
județean Vrancea, care a anulat
decizia de desfacere a contractului
de muncă, a dispus reintegrarea lui
T. B. în funcție, precum și. plata
despăgubirilor pentru perioada in
care a fost lipsit de retribuție.
Limpede ca bună ziua. Directorul
întreprinderii poate să învețe măcar
acum că legile țării sînt valabile și
obligatorii pentru toti.

Pentru ce a ajuns Titi Braniște,
om al muncii din comuna Cosmești-Galati, să se adreseze pre
ședintelui țării? Pentru motivul că
s-a încălcat legalitatea socialistă,
iar forurile la care a apelat in
prealabil, inclusiv instanța de fond,
nu'au luat măsuri de respectare a
legii, deși era vorba de o problemă
deloc lipsită de importantă.
Să dăm cuvîntul faptelor, așa
cum s-au petrecut ele, relatate de
Comitetul județean Vrancea al
P.C.R., căruia 1 s-a trimis scrisoarea
spre soluționare.
Conducerea întreprinderii de ma
teriale de construcții Doaga —
Vrancea a dispus, prin decizia nr.
1601 clin 2 aprilie 1979. schimba
rea locului de muncă al lui Titi
Braniște. în sensul de a fi trecut ca
primitor-distribuitor la sectorul
tîmplărie, începînd cu... 1 aprilie
1979. Această decizie a fost contes
tată de cel în cauză la comisia de
judecată din întreprindere, care,
(prin hotărîrea nr. 81 din 19 aprilie
1979, rămasă definitivă) a admis
contestația si a anulat măsura
schimbării locului de muncă.
Dar ce și-a zis directorul Între
prinderii? „Ce hotărîre, ce comisie
de judecată? Eu sint director, eu
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modernizări in cartierele

cinema
• întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu : PATRIA — 9; 12; 16: 19, FA
VORIT — 8,45; 11,30; 14.15; 17;
19,45, CULTURAL — 9,30; 12,30;
16; 19.
• Mark polițistul șl Mark poli
țistul la Genova (ambele filme) :
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17,30.
• Mizerabilii : SCALA — 9,15;
111,45; 14,15; 17; 19,45, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Mijlocaș la deschidere : CINE
MA STUDIO — 10: 12: 14: 16: 18;
20, VICTORIA — 9; 11.15: 13,30;
15.45; 18; 20.
• Sălbaticul : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. FESTI

tală“. Practic, semnatarii scrisorii,
pornind de la aprecierea că unele
din actualele băi publice se află in
tr-o stare necorespunzătoare, soli
citau construirea unei băi centrale
mari și moderne.
Scrisoarea a fost Încredințată spre
soluționare Comitetului municipal
București al P.C.R. în răspuns se
precizează că s-au stabilit împreu
nă cu conducerea I.C.A.B. măsuri
pentru executarea în termen de 30
de zile, la băile actuale, a lucră
rilor de reparații necesare, cu men
ținerea lor în funețiune, urmînd ca,
in perioada de vară, să se execute
i

avea servicii de masaj, abur, gim
nastică medicală, frizerie, cosmeti
că etc. ; 2 — baia de cartier din
sectorul 1 (zona Bucureștii Noi),
care se va realiza în intervalul
1981—1983 și va avea o capacita
te de 50 de locuri pe oră. cu di
ferite servicii igienico-sanitare și
de fizioterapie ; 3 — baia de car
tier din sectorul 5 (zona Feren
tari), care se va realiza în inter
valul 1982—1984 și va avea o ca
pacitate de 50 locuri pe oră și ser
vicii de igienă și fizioterapie.
Soluții practice, măsuri concrete
care, desigur, ii vor bucura pe sem
natarii scrisorii.

Condiții mai bune de transport
pentru muntitorii din Balș...
Mai bine de două sute de oameni
ai muncii care lucrează la diferite
întreprinderi din Balș-Olt locuiesc
în comuna Voineasa. „Pînă la în
ceputul acestui an — arăta într-o
scrisoare adresată secretarului ge
neral al partidului nostru — ne
descurcam, de bine, de rău, și ajun
geam în timp util la serviciu, odih
niți. Nu știm însă cine a avut ideea
de a înlocui autobuzele cu o dubă
care duce poșta, suspendînd, în plus.
Și o cursă. Ce să vă mai spunem, de
atunci drumul nostru pînă la Balș
și înapoi a devenit un calvar". în
încheierea scrisorii se solicita luarea
unor măsuri urgente de îndreptare
a situației.
Ceea ce a și făcut Comitetul jude
țean Olt al P.C.R., care, în răs

punsul său. precizează că, Împreună
cu întreprinderea județeană de
transporturi auto și direcția jude
țeană de drumuri și poduri, au fost
stabilite următoarele măsuri : ame
najarea drumului ' județean Balș—
Voineasa, prin pietruire, pînă în
luna martie a.c. ; începînd cu data
de 1 II a.c pe traseul Osica—
Voineasa—Balș și retur s-au repus'
în circulație autobuze corespunză
toare transportului de călători. De
la aceeași dată s-a repus în circu
lație cursa locală pe același traseu,
în răspuns se menționează că sub
aspectul eficientei economice nu se
justifică reintroducerea cursei locale
pină in municipiul Slatina, deoarece
în Balș există autobuze care fac
legătura cu reședința județului.

...și pentru sătenii din Giubega

Capitalei
O scrisoare, purtlnd circa cinci
sprezece, semnături ale unor oameni
ai muncii din Capitală, adresată
secretarului general al partidului
nostru. începe cald, simplu, apro
piat :
„Mult
iubite
tovarășe
Ceausescu, deși știm bine că sînteți
foarte ocupat, totuși vă rugăm să
ne iertați dacă vă răpim cîteva mi
nute cu aceste rînduri, dar sintem
convinși că dumneavoastră, cu gri
ja părintească de care dați dova
dă întotdeauna, puteți să ne ajutați pentru a ne rezolva o do
leanță, aparent măruntă, dar care
este nu numai a noastră, ci și a
multor vecini, cetățeni din Capi■... , •
... ,

lucrări mai ample de modernizare
și reparații.
în . răspuns se precizează, totoda
tă. că, întrucît pe ansamblu situa
ția băilor publice din municipiul
București este necorespunzătoare
(situație agravată prin demolarea
băii centrale), în planul cincinal
1981—1985 s-a prevăzut construirea
a 3 băi publice, și anume: 1 — baia
centrală — cu amplasament în sec
torul 4 și pentru care documen
tația de execuție a fost elaborată,
construcția urmînd să înceapă în
anul 1980 și să fie dată în func
țiune în anul 1982. Capacitatea băii
va fi de 216 locuri pe oră și va
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Douăzeci și șase de persoane din
comuna Giubega-Dolj au semnat
o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu în care arătau că
de multă vreme întîmpină greutăți
cu transportul la Băilești : au sesi
zat forurile competente, dar nu s-au
luat măsuri.
Centrala de transporturi auto pre
cizează în răspunsul său că a fost
înlocuit șeful autocoloanei pentru
organizarea necorespunzătoare a
parcului de autobuze și lipsa de
control asupra activității șoferilor,
s-au luat măsuri de reparare a
parcului de autobuze, asigurîndu-se
aprovizionarea mai bună cu mate

rialele și piesele de schimb ne
cesare ; s-au stabilit sarcini precise
privind intensificarea controalelor
pe traseu și urmărirea Îndeaproape
a comportării șoferilor.
Două cazuri în care probleme de
transport ale oamenilor muncii au
fost soluționate — dar. după cum se
vede, abia la indicația conducerii
partidului în urma analizei sesizări
lor. Din nou se ridică întrebarea :
organele locale, manifestînd mai
multă solicitudine și atenție față
de oamenii muncii, nu ar fi putut
rezolva de la bun inceput aceste
probleme?

'■ ■

VAL — 9: 11.45; 14,30: 17,15; 20,
EXCELSIOR
9: 11,15; 13,30; 15,45;
118; 20,16.
a Muntele ascuns — 15: 17.1®. Stu
dentul, computerul și cartofii —
19,30 : TIMPURI NOI.
• Popeye marinarul — 9; 10,15;
12.30; 20, Clopdte de toamnă —
'14,15; 16: 18 : DOINA.
• • Artista, dolarii și ardelenii :
GRIVIȚA — 9: 11,15; 13.30: 15,45;
18; 20, AURORA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
TOMIS — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică):
Gaițele — 16; 20; (sala Atelier) :
Fata din Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu*

(Ateneul Român) : Concert vocalsimfonic. Dirijor : Pierre Colombo
(Elveția). Soliști : Sonya Stenhammer (Suedia), Florin Diaconescu, Gheorghe Crăsnaru. Diri
jorul corului : Vasile Pântea —
19,30.
• Radioteleviziunea română (str.
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor ; Klaro Miserit (Canada). So
list ; Toma Schwarz (S.U.A.) -r- 20. $
q Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de operetă.: Vînzătorul
de păsări — 19 30.
O Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu):
Lungul drum al zilei către noapte
— 19; (sala
Grădina Icoanei) :
Infidelitate Xconjugală — 19,30.
® Teatrul -Mic : Evul mediu în
tâmplător — 19 30.
• Teatrul de comedie : Livada de
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-

.
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atârni ‘<

gheru) : Corlolan — 19,30: (sala
Studio) : Cinci romane de amor
— 1<9.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : O noapte furtunoasă — 19,30;
(sala Giulești) : Cum s-a făcut
de-a rămas Catinca fată bătrînă —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie
lăptarul — 18.30.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tăriase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30,
, • Teatrul „Ion Va si Ies cu “ : Un
cintec pentru un surîs — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia
română" (sala Ștudio) : Melodii
de neuițat — 19.
a Teatrul ,,Ion Creangă" : Trei
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana
Sinziăna — 10.
a Circul
București :
Atracțiile
circului bulgar — 19,30.

MANUALELE SI CURSURILE UNIVERSITARE oglinzi fidele ale celor mai noi cuceriri tehnico-științifice!
Printre direcțiile de acțiune vizlnd.perfecționarea continuă a școlii
noastre superioare, recentul Congres al educației și învățămintului a
situat la loc de frunte modernizarea conținutului disciplinelor universi
tare, chemate să sintetizeze uriașul proces contemporan de cunoaștere,
să anticipeze sensurile dezvoltării acestui proces in strinsă corelație
cu exigențele societății românești.
Care este stadiul transpunerii in viață a unui asemenea imperativ ?
O spunem de la început : posibilitățile existente sînt utilizate parțial
și intr-un ritm destul de lent. Unele dintre disciplinele universitare au
încă un conținut static, prezintă suprapurferi și repetări, configurînd
etape adesea depășite, atit sub raportul informației, cit și ca orientare
în perspectiva dinamicii sociale.

Creația științifică originală
— factor esențial în perfec
ționarea învățămintului
Acad. Radu Voinea : Eforturile
noastre urmează indicația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia
cercetarea științifică universitară nu
se poate rezuma 1a ajutorul dat pro
ducției în îndeplinirea sau in depă
șirea planului cu cîteva procente. Ea
trebuie să revoluționeze tehnica. Iar
a revoluționa înseamnă implicit a
anticipa. De aici nevoia ca întregul
corp didactic superior să stăninească
desăvîrșit informațiile, metodele mo
derne și, mai ales, să le complinească
pe calea eforturilor proprii. Din pă
cate însă, uneori documentarea se
realizează fragmentar și pasiv. Frag
mentar, întrucît în bibliotecile facul
tăților există încă prea puține reviste
de specialitate. Cărțile ce ne sosesc
sint parțial perimate. Dar si pasiv,
deoarece noutatea, in loc să fie cău
tată, este uneori obstinat așteptată.
Referindu-se, pe de altă parte, la
atitudinea pasivă» a unora din cadrele
didactice, interlocutorul a relevat fap
tul că se folosește sporadic biblioteca
Oficiului de stat pentru invenții și
mărci ; astfel, mii de brevete româ
nești și străine, reprezentind un po
tențial nesecat de idei înnoitoare, de
tehnici, metode si instrumente de
calcul râmîn, practic, necunoscute.
Cercetările sînt reluate de fiecare
dată din faza lor inițială, fiind pri

vate de succesele obținute Intre timp.
Procedeul, din păcate, se intîlnește inclusiv la nivelul unor insti
tute, facultăți sau chiar catedre. Multe
lucrări elaborate în baza contractelor
economice, in sistemul doctoratului
sau la absolvirea învățămintului su
perior, deși sînt apreciate pentru
noutatea lor, rareori se bucură de
„privilegiul" de a fi preluate si dez
voltate. Premise teoretice inedite
nu-și urmează astfel cursul elaborației lor firești, interdisciplinare, ceea
ce împiedică apariția unor premiere
românești, favorizind, în schimb, prin
frecventa reluare de la capăt a teme
lor, risipă de energie socială.
Prof. dr. ing. Dan Ghiocel : Prin
cipiile integrării cer ca fiecare cadru
didactic să aibă la bază o creație ști
ințifică proprie, la nivelul contempo
ran de cunoaștere, prin prisma căreia
noutățile selectate să fertilizeze, să'
incite gindirea studenților. Expune
rea impersonală, deci necritifcă, a fap
telor, fie ele consemnate în cele mai
prestigioase reviste, mu înseamnă
modernizarea cursurilor; aceasta im
plică un pas mai departe, adică in
vestigarea elementelor necunoscute,
inclusiv a riscurilor, spre a putea fi
preintimpinate. Un exemplu specific
institutului nostru : la construcțiile in
terase, de pildă, există princioii care
se întîlnesc și la alte lucrări, dar a
rămine la descrierea lor, invocîndu-le
valabilitatea generală înseamnă, in
fond, a le „ucide" sub greutatea unor
nesfirșite detalii statistice. Motivația
unui curs se găsește, între altele, și

In configurarea problemelor pe care
producția poate incă nu și le pune,
dar va ajunge cu siguranță la ele.
Scurtarea căii spre soluționarea lor
optimă este insăși rațiunea moderni
zării procesului de predare.

Prevederile legale
se cer aplicate nu numai
în litera, ci și în spiritul lor
Prof. dr. ing. Dan Ghiocel : Noua
legislație asigură un cadru optim
modernizării disciplinelor universita-

Citeva mii de tineri,
spectatori — elevi,
muncitori, studenți din
București — au parti
cipat luni seara, sub
cupola Circului de
stat, la una din „șe
dințele"
popularului
cenaclu „Flacăra" al
tineretului revoluțio
nar, organizat de C.C.
al U.T.C. și revista
„Flacăra"... De fapt,
„ședință" este un ter
men total impropriu
pentru
manifestările
acestei inedite forme
de propagandă a poe
ziei și muzicii patrio
tice de o calitate supe
rioară, așa cum se
scrie și se compune
astăzi în țara noastră.
Căci, de mai bine de
șase ani, acest cenaclu,
unic în felul său, chea
mă mase mari de ti
neri, din toate colțu
rile tării, la o întîlnire
mereu proaspătă cu
arta de esență patrio
tică și revoluționară.
Firește, prin forma
neobișnuită a reuni
unilor acestui cena
clu. prin curajul de
a antrena la ele un au
ditoriu nu de zeci sau
de sute-, Ci de ■ mii și
mii de spectatori,' el a
avut de înfruntat și
anumite inerții, un
anumit gust conserva
tor și chiar un anumit
scepticism :
poezia,
această artă delicată,
gingașă, cu vaste și
imprevizibile repercu
siuni asupra adîncimilor sufletului ome
nesc, era scoasă din
„templu" și adusă, dacă
vreți, în forul pu
blic, expusă tumultu
lui unor -mari colecti
vități. Nu cumva eco
urile,
reverberațiile,
tonurile și semitonuri
le ei se vor pierde în
masa indistinctă ? Și
nu se săvîrșește astfel
un „sacrilegiu" ? Sînt
întrebări ce s-au pus
și poate se mai pun.
Cît timp ele izvorăsc
din sinceră dragoste '
pentru poezie, nici nu
e rău să se pună. Tre
buie spus însă că te
merile n-au avut și nu
au nici un temei : su
pusă la astfel de pro
be cu totul neobișnui
te, poezia, poezia bună,
cîntecul, cîntecul ade
vărat, nu și-au pier
dut, ci, dimpotrivă,
și-au amplificat și adîncit ecourile, nesu
ferind, in aceste mari
spectacole
populare,
nici o știrbire a cali
tății lor, avînd asupra
auditoriului efecte din
tre cele mai profunde.
Desigur, aceasta nu
implică deloc „tirania"
unei unice forme de
contact cu poezia ;
fiecare rămine liber
s-o guste cind vrea,
unde vrea, cum vrea,

dar fenomenul aderă
rii unor mase mari la
această formă de ex
punere a poeziei, de
consimțire solidară a
unor mari colectivități
la apelul poeziei me
rită tot interesul. Or
ganizatorii și membrii
acestui cenaclu, con
dus cu infinită ener
gie și suplețe de poe
tul Adrian Păunescu,
pretind cu simpatică
înflăcărare că succesul
lor se datorează exis
tenței unei poezii și
muzici „tinere". Acest
lucru n-a fost tocmai
bine înțeles de toată
lumea : poezia aceasta
„tînără" este, în rea
litate, marea, buna și
adevărata noastră poe
zie de ieri și de azi,

însemnări
despre activitatea
Cenaclului
„Flacăra"
organizat de C.C.
al U.T.C. și revista
„Flacăra”
este poezia adînc me
ditativă, zburînd in
cercul marilor simbo
luri, a lui, Mihai Eminescu, este poezia
șoptită pentru cele
mai ascunse .colțuri
ale sufletului ome
nesc, a lui George Bacovia, este poemul in
cendiar al dorului și
iubirii de țâră, al lui
Octavian Goga și este,
în fine, poezia politi
că, patriotică și filozo
fică de azi, de la
Mircea Dinescu la Geo
Dumitrescu, Doina Sălăjan, Adrian Păunes
cu, Marin SoreStu,
Dumitru Popescu, Mi
hai Beniuc și mulți
alții.
Poezia „ttnără" este
în acest cenaclu, și
cîntecul vechi româ
nesc, marșurile nemu
ritoare ale unității
noastre, cintece care
au legănat speranțele
și au ritmat luptele
noastre pentru liber
tate și unire. Poezie
„tînără" este aici și ba
lada haiducească, pre
cum și seculara doină
românească. Poezie „ți
nură" înseamnă opera
perenă a clasicilor poe
ziei românești: cu aju
torul cenaclului .„Fla
căra", tînără generație
redescoperă mari var
lori ale poeziei româ
nești de ieri și de azi.
Și nu este o împreju
rare banală, comună
aceea în care cîteva
mii de tineri sînt stăpîniți de vraja dulcedureroasă a unei me-

lopei de George Bacovia ! Ei sînt defini
tiv ciștigați de ceea ce
ascultă : mii si mii de
tineri știu astăzi pe
dinafară poezii ăle cla
sicilor români, versuri
ale poeților de azi. Și
nu este vorba aici de
o simplă memorare, ci
de o asimilare cu min
tea trează și cu sufle
tul deschis. Este adevărat, pe de altă
parte, că uimitoarea
putere a poeziei asu
pra unui auditoriu atit
de numeros și atit de
divers iși poate afla o
explicație și în muzică,
în melodia recitative
lor, în acele cintece
frumoase care s-au
născut în cenaclu din
talentul unor 'tinpri
compozitori și interpreți. Cei cărora -li
se datorează uriașa
popularitate a unor
mari poeme românești
sînt tineri artiști, interpreți, creatori ro
mâni, maghiari, ger- ,
mani care în cadrul ce
naclului cîntă laolaltă
aceleași cintece ale li
bertății și unității noa
stre în jurul partidu
lui, rostesc in minuna
ta limbă a artei uma
niste mesajul solidari
tății unei națiuni egal
de generoasă cu toți
fiii săi, constructori ai
socialismului și comu
nismului. In limba lor
maternă, ei cîntă cîntecele aceleiași patrii.
România,
murmură
doinele, baladele și
marșurile care au dat
glas aspirațiilor istori
ce ale poporului ro
mân.
Școală de educație
politică și patriotică
prin artă de înaltă ca
litate artistică, tribună
de manifestare a pu
ternicului
sentiment
civic al tinerei ’ gene
rații, scenă larg des
chisă talentelor auten
tice, pe care le desco
peră și perfecționează
intr-un flux continuu,,
propunîndu-le rînd pe
rind publicului, cena
clul „Flacăra" este nu
numai un generos și
dezinteresat
regizor
consacrat punerii In
scenă a marilor valori
ale poeziei autentice
de ieri și de azi, un
permanent aliat al ar
tei militante din țara
noastră, dar si un adevarat catalizator al fru
moaselor trăsături mo
rale ale tineretului de
azi, o formă energică
și vie de stimulare a
aspirațiilor sale, a cre
dinței solidare in idea
lul comunist, sub fla
mura căruia iși trăieș
te intr-adevăr o fru
moasă și romantică ti
nerețe revoluționară.

M. COSTEA

Radu VOINEA, rectorul Institutului politehnic Bucu
Dan GHIOCEL, rectorul Institutului de construcții ; prof. dr. docent
Gheorghe SCRIPCARU, rectorul Institutului de medicină și farmacie din lași ; prof. dr.
ing. Florea DUDIȚÂ, rectorul Universității din Brașov

Răspund la ancheta noastră : acad.

rești ; prof. dr. ing.

ciclul: curs facultativ —** disciplină
opțională —»■ disciplină obligatorie.
Firește, prin lăsarea cursurilor facul
tative, menite să înfățișeze noutăți
de ultim moment, la latitudinea fie
cărui institut. în funcție de preocupă
rile științifice prioritare ale acestuia.
Iar asemenea preocupări, și deci ca
litatea unor astfel de cursuri, vor
spori substanțial atunci cind — in spi
ritul articolului 140 din Legea edu
cației și învățămintului, care prevede
ca personalul didactic să lucreze
periodic în producție, cercetare și
proiectare — și specialiștii din cerce
tare, proiectare și producție vor lu-

• Cum pot devansa disciplinele universitare cerințele
producției, spre a le asigura satisfacerea optimă 1 • Cum se
poate acționa pentru ca, în procesul integrării, cercetarea
universitară să-și sporească sensibilitatea față de uriașul fond
de sugestii, specific producției ? • Cum pot asigura discipli
nele universitare stimularea sistematică a gîndirii prospec
tive, a acțiunii creatoare, a capacității de autoperfecționare
continuă a studenților t
re. dar utilizarea acestuia nu se rea-'
lizează de la sine. E nevoie de o con
tinuă atitudine novatoare, cu „reci
clarea" de rigoare, inclusiv a concep
telor universitare. Un singur exem
plu : activitatea în învățămîntul su
perior înseamnă astăzi contracte eco
nomice, planuri valorice de cercetare
științifică, de proiectare și de activi
tate productivă cu studenții, condu
cere a doctoranzilor etc., iar noi
continuăm s-o reducem la.... ore de
prelegere, adică la ceea ce era cu
mulți ani în urmă. Numărul de ore
adoptat drept criteriu în normarea
cadrelor didactice este depășit. Cri
teriul : 1 cadru didactic — n. studenți
âr fi mai potrivit.
Acad. Radu Voinea : Procesul de
consacrare a noutăților științifice. în
deosebi a celor rezultate dintr-o
creație proprie, originală, cred că
mai găsește o formulă viabilă în

Frumoasa, romantica
tinerețe revoluționară

era, la rîndul lor, o perioadă In, ca
tedrele noastre ; integrarea se va rea
liza astfel din toate sensurile.
■ Prof. dr. docent Gheorghe Scrîpcaru: Cred că modernizarea disciplinelor
universitare comportă și un înțeles
de anticipare umană. Un curs trebuie
să aducă în actualitate perspectivele
de materializare practică ale unei ști
ințe, dar .și „vîrstele viitoare" ale
tinărului. pe care-1 pregătim nu doar
spre a aplica, ci și spre a se implica
în1 căutarea adevărurilor științifice.
Un student medicinist poate simți
responsabilitatea medicului nu după
obținerea diplomei, ci cu cîtiva ani
înainte, cind trebuie să se confrunte
cu problemele, cu riscurile funda
mentale ale profesiunii sale. Iată
de ce sînt de părere ca într-un
centru universitar medical inte
grarea să unifice invătămîntul, re
țeaua sanitară si institutele de cer

cetare sub o singură personalitate
instituțională, îndrumată de un senat
lărgit.

„Nimic perfect,
totul perfectibil!“
Cind
conservatorismul
unor
cursuri este supus criticii, rare sînt
cazurile in care, din sens opus, să nu
se invoce dezideratul stabilității. Ne
îndoielnic, stabilitatea este vital ne
cesară învățămintului, dar căutările
înnoitoare se definesc ca impera
tive majore ale epocii noastre de
maximă mobilitate și receptivitate.
Senzația de depășit pe care o ali
mentează cite un curs atestă mai de
grabă viziunea învechită a autorului
decît vechimea obiectului ca atare.
Cum să se acționeze incit să nu se
ajungă aici 1

Prof. dr. ing. Florea Dudiță : La
Universitatea din Brașov s-au desfă

șurat, printre studenți, sondaje refe
ritoare la modernizarea cursurilor.
Am fost profund impresionați de
maturitatea cu care studenții con
cepeau de fapt perfecționarea întregu
lui sistem de invățămînt. Dacă ches
tionarele au avut în vedere numai
cursurile, in schimb rezultatul son
dajelor reprezintă un fond prețios de
sugestii referitoare la perfecționarea
activității, inclusiv în laboratoare și
ateliere, în unitățile productive. în
proiectare și cercetare. în elaborarea
proiectelor de an sau a celor , de
diplomă etc. De aceea, măsurile de
modernizare a cursurilor pe care le
aplicăm acum sînt dintre cele cu
efect asupra întregului sistem, asu
pra tuturor etapeloi' șl. mai ales,
asupra tuturor factorilor vieții uni
versitare. Pentru că, printre rezulta
tele integrării învățămîntului pe ma
rile platforme industriale ale Brașo
vului. la loc de frunte se situează și
transformarea studenților in subiecți,
în coautori ai propriei lor prSgătțri.

Interlocutorii noștri pledează, așadar, pentru înțelegerea modernizării
disciplinelor ca un proces creator : gîndire corectă, profundă, orizont
larg. însuflețit de vocația creației practice. în Stare să facă din actualitate
un atribut al perspectivei. Deși de neconceput fără un efort individual
de creație, perfecționarea conținutului disciplinelor universitare este un
proces sistematic, necesitînd profunde corelații interdisciplinare si conti
nuitate între toate etapele procesului de invățămînt. Desigur, cadrele
didactice trebuie să fie la curent cu tot ceea ce este nou în plan teoretic,
dar condiția nu este suficientă. în unele studii, de pildă, se înfățișează
cum se aplică un proces, pe cită vreme profesorii trebuie să explice și
de ce și. îndeosebi, să prefigureze direcțiile în care s-ar putea realiza o
creație superioară. Ca atare, ei sînt chemați să cunoască întreaga activi
tate practică din țară în domeniul în care lucrează și nu doar, cum se
întîmplă uneori, numai activitatea unei singure întreprinderi. Și nu mai
puțin, nobila lor misiune este de a le -stimula tinerilor, tuturor tinerilor,
pasiunea creației, spiritul novator, capacitatea autoperfecționării continue.

Mihai IORDĂNESCU
• tn legătură cu punctele de vedere exprimate mai sus, invităm la
o dezbatere mai largă. Modernizarea continuă a învățămintului este o
problemă de mare actualitate, de ea depinzînd temeinica pregătire a ca
drelor în pas cu cerințele calitative mereu sporite ale economiei și vieții
sociale, cu exigențele revoluției științifico-tehnice contemporane.
Așteptăm opiniile cititorilor.
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Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al Republicii Austria
VIENA

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
am plăcerea să vă transmit felicitări cordiale și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate pentru poporul
austriac prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
în numele guvernului șl poporului Grenadei, vă mulțumesc pentru ama
bilele dumneavoastră felicitări cu ocazia celei de-a șasea aniversări a inde
pendenței Grenadei.
Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerațlunl.
Al dumneavoastră sincer,

PAUL SCOON
Guvernator general al Grenadei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare și urările pe
care Excelența Voastră a binevoit să ni le adreseze cu prilejul celei de-a
XlX-a aniversări a zilei noastre naționale.
Exprimînd Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri, ne este deo
sebit de plăcut să vă adresăm urări de fericire personală, de -prosperitate
poporului român.
Vă rugăm să rămîneți încredințat de fpalta considerație ce v-o purtăm.

HASSAN II

*

Regele Marocului

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Indoneziei
La Ambasada Republicii Indonezia
din București a avut loc, miercuri,
prezentarea de condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viată a lui
Mohammad Hatta, fost vicepreședinte
al Indoneziei.
în numele președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, al Consiliului de Stat și
al guvernului român a transmis
condoleanțe tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului
de Stat.

La prezentarea condoleantelor au
participat tovarășii Iosif Uglar, vice
președinte al Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, loan Ceterchi, președintele
Consiliului Legislativ, și Gheorghe
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.
Cei prezențl au păstrat un moment
de reculegere în fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat in
cartea de condoleanțe.
(Agerpres)

Solemnitatea înmînării unor ordine și medalii
ale R. P. D. Coreene
La Ambasada R. P. D. Coreene din
București a avut loc, miercuri, solem
nitatea înmînării ordinelor și meda
liilor conferite de Comitetul Popular
Central al Republicii Populare Demo
crate Coreene unor specialiști români
care au participat la construcția fa
bricii de fire polinitrilacrilice din ca
drul Combinatului chimic al tineretu
lui din localitatea Nam Hin.
înmînind înaltele distincții', amba
sadorul R. P. D. Coreene. Sin In Ha,
a adus mulțumiri inginerilor, munci
torilor și tehnicienilor români pentru
eforturile depuse la construirea și
punerea in funcțiune a noii fabrici,
pentru aportul lor la întărirea conlu
crării româno-coreene.
Din partea celor decorați au luat

cuvintul Corneliu Cazacu, șeful
grupului de asistentă tehnică, și Vir
gil Saveliuc, inginer-șef la Combina
tul de fibre și fire sintetice de la Săvinești, care au exprimat satisfacția
specialiștilor români pentru modul în
care.au colaborat cu oamenii muncii
din țara prietenă la construirea com
binatului chimic, simbol al prieteniei
trainice dintre cele două țări.
La solemnitate au participat Con
stantin Oancea, adjunct ai ministrului
afacerilor externe. Adrian , Stoica,
‘adjunct al ministrului industriei, chi
mice, . Gheorghe Nestorescu, secretar
de stat Ia Ministerul Industrial Con
strucțiilor de Mașini.
,

(Agerpres)

SIMPOZION CU TEMA:
Lucrările adunării generale a Academiei
Intilnire
Republicii Socialiste România
la C. C. al P. C. R. „Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu
Miercuri s-au desfășurat în Capi
tală
lucrările adunării generale
a Academiei Republicii Socialiste
România.
Primul punct pe ordinea de zi l-a
constituit alegerea noului președin
te al Acadbmiei. . Din partea prezi
Academiei,
academicianul
diului
loan Anton, .vicepreședinte al Acade
miei, l-a propus ca președinte al
înaltului for științific și cultural al
țării pe academicianul Gheorghe Mihoc, matematician de prestigiu, cu
o activitate de peste o jumătate de
veac în acest domeniu. Plenul Aca
demiei l-a ales în unanimitate în
această funcție.
Mulțumind pentru deosebita Încre
dere acordată, academicianul Gheor
ghe Mihoc a dat .glas dorinței sale
de a sluji pe mai departe, cu devo
tament, știința românească, angajîndu-se ca în noua sa funcție să con
tribuie, alături de largul colectiv al
oamenilor de știință din țara noas
tră, la perfecționarea continuă a ac
tivității Academiei, pe măsura sarci
nilor importante - ce revin științei,
tehnologiei, învățămîntului, culturii
și artei, în lumina istoricelor docu
mente ale Congresului al XII-lea al
P.C.R., a orientărilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului.

în continuare, acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, a
prezentat darea de seamă privind
activitatea desfășurată de Academia
Republicii Socialiste România de la
precedenta adunare generală. A fost
relevat rolul major al Academiei in
activitatea de promovare permanen
tă a ideilor și soluțiilor noi, a celor
mai avansate și fructuoase tendințe
ale dezvoltării științei și tehnologiei
românești, ale mișcării noastre cultural-artistice, in transpunerea pro
greselor cunoașterii în practică, in
dinamica realitate a vieții contem
porane. Evidențiind contribuțiile re
marcabile aduse în ultimii ani de
membrii titulari și membrii corespon
denți ai Academiei la îmbogățirea
patrimoniului științific național și in
ternațional, vorbitorul a subliniat,
totodată, activitatea desfășurată cu
bune rezultate în cadrul institutelor
centrale de cercetări, al instituțiilor
de invățămînt superior, In amplul
proces de integrare a cercetării știin
țifice cu învățămîntul și producția.
Raportul privind direcțiile princi
pale ale activității Academiei in anul
1980 a fost prezentat de profesorul
George Ciucu, membru corespondent,
secretarul Academiei. • Pe marginea
dării de seamă și a raportului au avut
loc discuții.

In încheiere a fost adoptat textul unei telegrame adresate
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune :
Trăim, alături ;de Întregul popor, sentimente de îndreptățită mîndrle
patriotică știind că la conducerea partidului și statului vă aflați dumnea
voastră, cel mai de seamă și prețuit fiu al poporului român, revoluționar,
consecvent și patriot înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și
muncitorești internaționale, personalitate proeminentă a lumii contemporane.
Viața și activitatea dumneavoastră, puse în slujba patriei și poporului,
sini pildă de cutezanță revoluționară, de curaj, devotament nețărmurit, de
luptă neînfricată pentru o rinduială mai bună și mai dreaptă, pentru triumful
socialismului și comunismului, pentru o Românie demnă, liberă, indepen
dentă și suverană, stăpină pe destinele sale, într-o lume a păcii, a înțele
gerii și colaborării.
întreaga dezvoltare economico-socială a țării din ultimii cincisprezece
ani. avintul pe care l-a cunoscut construcția socialistă poartă amprenta gindirii dumneavoastră profunde și originale. Reprezentind aplicarea, în cel mai
autentic spirit creator, a concepției materialismului dialectic și istoric Ia
realitățile țării noastre și ale lumii contemporane, opera dumneavoastră teo
retică și practică este impresionantă prin multilateralitatea și adincimea sa.
Practic, nu există domeniu major ai științelor sociale ,— de Ia economia
politică^ și economia concretă pînă la filozofie, științele conducerii societății
sau istorice — în care pătrunderea dumneavoastră curajoasă, novatoare,
potrivnică inchistărilor dogmatice, să nu fi produs teze și sinteze originale,
să nu 1'i înscris contribuții de substanță și valoare principială și practică,
îmbogățind necontenit teoria revoluționară, inarmind partidul. întregul popor
cu orientări limpezi privind construcția socialistă în România.
Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, clarvăzătoare, poporul român,
strins unit în jurul partidtilui, a obținut in ultimii cincisprezece aiți succese
remarcabile în toate domeniile vieții economice, șocial-politice, ale științei
și culturii, pășind cu vigoare și ferm pe calea luminoasă a făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul patriei. Intr-o perfectă concor
dantă cu politica internă, politica externă a partidului și statului nostru
ne-a generat un înalt prestigiu în lumea contemporană, România acționînd
consecvent si cu deosebit succes pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru securitate și dezarmare, și in primul rind pentru
dezarmarea nucleară, pentru renunțarea la forță și amenințarea cu forța,
neamestecul în treburile interne, soluționarea pașnică, pe calea tratativelor,
a diferendelor, pentru dreptul tuturor popoarelor de a-și hotărî singure soartți.
Academia este onorată de a avea ca membru o personalitate de valoarea
și prestigiul tovarășei Elena Ceaușescu, ilustru savant și om politic, militant
neobosit pentru continua dezvoltare și afirmare a științei românești. Contri
buția sa hotărîtoare la progresul chimiei, ai ingineriei și industriei chimice
din tara noastră, la legarea cercetărilor științifice si tehnologice din acest
domeniu de cerințele economiei naționale sînt o strălucită confirmare și,
totodată, un însufletitor îndemn pentru modul în care stiinta trebuie îm
pletită cu producția, in lumina Programului Partidului Comunist Român.
Știința si cultura românească, parte integrantă a Programului partidului,
au beneficiat întotdeauna de sprijinul dumneavoastră generos și competent,
de prezenta permanentă si constructivă iii mijlocul colectivelor de muncă
ale instituțiilor de învățăminț și creație, dovadă grăitoare a atenției de care
ne bucurăm din parteg. conducerii partidului.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că toți cei ce mun
cim pe, tărimul științei, tehnologiei, culturii și artei vom depune eforturi
sporite pentru a adinei și lărgi aportul nostru la înfăptuirea exemplară și
traducerea in practică a hotărîrilor istorice ale Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român, pentru Înălțarea scumpei noastre patrii pe noi
trepte ale progresului si civilizației.

Tovarășul Virgil Cazacu, membru
al Comitetului Politic Executiv,
secretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, s-a întîlnit cu tovarășul Jerzy Waszczuk,
secretar al Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
care, la invitația C.C. al P.C.R., a
făcut, in zilele de 18 și 19 martie, o
vizită în țara noastră,
în cadrul convorbirilor au fost
abordate probleme referitoare la
dezvoltarea în continuare a relațiilor
de colaborare statornicite între
P.C.R. și P.M.U.P., între țările și po
poarele noastre, >în spiritul întîlnirilor și Înțelegerilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Edward Gierek,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, precum și unele aspecte ale
situației internaționale actuale.
La convorbiri, care s-au desfășurat
intr-o atmosferă tovărășească, -de
caldă prietenie, au participat tovară
șul Dumitru Turcuș, adjunct de șef
de secție la C.C. al P.C.R.. precum
și Jerzy Kusiak. ambasadorul Polo
niei la București.

tV
PROGRAMUL 1

10,M Teleșcoală. Ora TV de chimie
In jurul orei 10,48 — transmi
siune directă de Ia aeroportul in
ternational Bucureștl-Otopeni : ce
remonia plecării generalului do
corp de armată Mobutu Șese Selco
Kuku Ngbendu Wa Za Ranga, pre
ședintele fondator al
Mișcării
Populare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair
a Imagini din țară o Roman foi
leton : Primarul din Casterbridge,
Reluarea episodului 8 o Telex
10,00 Telex
16,05 Vă dăm legătura cu școala.
16,25 Curs de limba franceză.
16.45 Curs de limbd spaniolă
17,05.Viata culturală
18,05 Fotbal international. Rezumatele
meciurilor disputate miercuri în
sferturile de finală ale cupelor
europene intercluburi
18.35 Desene animate : Sindbad mari
narul
19,00 Telejurnal
19.30 La ordinea zilei tn agricultură
19.45 Muzică ușoară românească
20,05 15 ani de mărețe Înfăptuiri sub
semnul unei politici clarvăzătoare,
al spiritului revoluționar o O po
litică externă constructivă,
de
pace și colaborare intre popoare,
.
de înalt prestigiu in lumea con
temporană
20.35 Ora tineretului
21.35 Telejurnal
PROGRAMUL î

17.30 Album coral
17.40 Film serial : Linia maritimă Onedin. Reluarea episodului 5
18.30 Instantanee bucureștene.
10.50 Buletinul rutier al Capitalei
10,00 Telejurnal
19.30 La ordinea zilei în agricultură
„ 19,^jMu2d$ă^ușoară- românească ..7
20,06 15 ani de mărețe înfăptuiri sub
semnul unei politici clarvăzătoare,
al spiritului revoluționar
20.35 Concertul simfonic al orchestrei
simfonice șl orchestrei de studio
ale Radioteleviziunii

la introducerea și dezvoltarea
informaticii în România"

în cadrul acțiunilor consacrate ani
versării unui deceniu și jumătate de
la alegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. în fruntea partidului, ieri
a. avut loc în- Capitală o prestigioasă
manifestare științifică dedicată „con
tribuției secretarului general al
partidului la introducerea și dezvol
tarea informaticii în România", sim
pozion organizat de comitetul de
partid al Institutului oentral pentru
conducere si informatică (I.C.C.I.).
Participanții — specialiști din uni
tăți de cercetare și învățămint, din
centre de calcul — au subliniat că dez
voltarea informaticii în tara noastră,
a electronicii profesionale, microelec
tronicii, tehnicii de calcul și altor
domenii poartă amprenta gindirii și'
cutezanței științifice și politice a
secretarului general al partidului.
Tovarășul Nicolae. Ceaușescu a avut
clarviziunea de a gindi și acționa în
mod revoluționar cu privire la viito
rul științei și economiei țării, declanșînd procesul de creare a unei indus
trii naționale de tehnică de calcul,
ca element important al introducerii

0 instalație in premieră națională
La cunoscuta între
prindere ■ craioveană
„Eelectroputere" a fost
realizată pentru prima
oară în țară celula
electrică In anvelopă
metalică de înaltă ten
siune — 123 000 volți.'
Este rezultatul studi
ilor efectuate de spe
cialiști de la. Centrul
de cercetare științifică
și inginerie tehnologi
că „Electroputere", In
stitutul de cercetări și
proiectări electroteh
nice București, Minis
terul Energiei Electri
ce, de la alte institute
și întreprinderi in
dustriale care, de mai
multă vreme, se preo
cupă de depistarea po
sibilităților de execu
tare a unor astfel de
produse ce creează
condiții optime de ali
mentare cu energie electrică la tensiuni' de
110 kV și peste a mari

lor consumatori indus
triali și a centrelor
dens populate. Celula
electrică în anvelopă
metalică izolată cu
hexafluorură de sulf,
care de ieri, 19 martie,
a trecut cu succes
complexul de probe
funcționale, este de
fapt o instalație ce
conține întregul aparataj aferent : întrerupă
tor, separatoare, trans
formatoare de măsură,
precum și conexiunile
necesare. Față de ce
lula clasică, cea actua
lă ocupă o suprafață
cu 75—80 la sută mai
mică și are un volum
cu 80—85 la sută mai
redus, procente cu
care se diminuează și
cheltuielile pentru con
strucția clădirilor. Po
luarea, ceață, ploaia,
chiciura nu afectează
performanțele și sigu
ranța în exploatare a

Cum își îndeplinesc această îndatorire specialiștii din județul Olt și
cei trimiși de minister să ajute unitățile agricole

Prima elice pentru navele de 65000 tdw
De la intrarea sa in funcțiune,
ttnâra întreprindere de elice —
INETOF Galați a realizat peste
800 de elice de diferite dimensiuni
pentru navele noastre maritime si
fluviale. Zilele acestea, colectivul
de muncă de aici a obținut o nouă
. și ..Importantă: realizare : formarea
șl turnarea primei elice pentru na
vele de 65 000 tdw după o tehnolo
gie avansată, care vizează reducerea
adaosurilor de prelucrare a canti
tăților de aliaje utilizate la turnare.

Recenta adunare generală a orga
nizației de partid nr. 1 de Ia Direc
ția agricolă județeană Olt a avut ca
temă necesitatea creșterii răspunde
rii fiecărui specialist din agricultu
ră pentru realizarea, in unitățile de
bază, a producției vegetale și ani
male planificate. In lumina cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R., discuțiile au
fost la obiect ; au fost criticate lip
surile. reevaluată experiența și sta
bilite sarcinile cu aplicabilitate ime
diată. în esență s-a hotărît ca fie
care specialist de Ia direcția agri
colă, de la celelalte organe agricole
județene să aibă o responsabilitate
precisă pe o zonă, să> răspundă de
efectuarea la timp și în condiții de
calitate ireproșabilă a tuturor lucrărilor agricole.
— Important este acum să ne for
măm un stil de muncă revoluțio
nar. comunist, de înaltă responsabi
litate și exigență, de ordine și dis
ciplină in întreaga noastră activita
te. ne spunea tovarășul Dumitru Toporiște, secretarul comitetului de
partid de la direcția agricolă jude
țeană. Cum ? Direct, în confruntarea
cu problemele concrete ale agricul
turii, In mijlocul lucrătorilor de pe
ogoare, lucrind alături de ei.
Intr-adevăr, pe multi dintre spe
cialiștii organelor agricole județene
i-am găsit în fermele de producție
implicați direct în activitatea unită
ților. Ei și-au lăsat birourile,' nu se
mai mulțumesc cu postura de sfet
nici și îndrumători de la distantă, ci
se afirmă ca factori activi în gene
ralizarea experienței pozitive și or
ganizarea concretă a muncii pentru
realizarea producțiilor planificate.
Datorită prezenței lor, la consiliul
unic agroindustrial Brebeni s-au re
zolvat problema aprovizionării cu
sămință monogermă de sfeclă de za
hăr ; la consiliul unic agroindustrial
Curtișoara — aprovizionarea cu în
grășăminte chimice de la Combina
tul chimic Turnu Măgurele ; la Găneasa — amplasarea mai bună a cul
turilor în funcție de asolamentele
stabilite : iar în stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii s-a declan
șat o amplă acțiune — cu directa con
tribuție a specialiștilor de la orga
nele agricole județene — pentru recondiționarea pieselor de schimb, a
agregatelor și subansamblelor.
Am consemnat cu satisfacție cîteva aspecte din munca pe teren a

specialiștilor comuniști din județ
care au înțeles să dea angajării
verbale măsura faptelor. Se părea că
la un moment dat imaginea activi
tății lor ,o vom putea întregi în mod
fericit, cind am intîlnit și un repre
zentant al Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare. Pînă la un
anumit punct a și fost - așa. Astfel,
■ inginerul Nicolae Zidaru, șeful co
lectivului de specialiști ai ministeru
lui trimiși in județ, aflat în mijlo
cul mecanizatorilor din Curtișoara,
ne-a prezentat pe larg sarcirple
concrete pe care le au de rezolvat
unitățile agricole din județ în cam
pania de primăvară. împreună cu
conducerea locală ei au stabilit for
mații mari pentru pregătirea terenu
lui, la semănat, erbicidat și efectuarea
lucrărilor de întreținere. Pînă aici —
totul foarte bine. L-am întrebat însă
pe inginerul Zidaru :
— După cite Știm, de la minister
au fost repartizați în județul Olt 30
de specialiști. Cîți sînt prezenti acum. în campania de primăvară, in
unitățile agricole ?
Un răspuns pe cit de sincer. pe
atit de consternant :
— Din 30 de specialiști repartizați
de minister, ne aflăm in județ
____ (n.n.
___
— la 13 martie a.c.) numai 9. In pe
rioada 14—18 martie a.c. și-au mal
anunțat prezența la direcția agricolă
județeană și în unitățile agricole din
județul Olt încă 10 specialiști- de la
Ministerul Agriculturii. Restul au ră
mas, probabil, să mai rezolve ceva
situații la minister...
Aflîndu-ne la capitolul „hirtii". este
cazul să arătării că inginerii din unități, cei din consiliile unice agro
industriale reclamă, în continuare, pe
bună dreptate, că li se cer încă prea
multe hirtii. Ministerul cere multe
date și situații. La Trustul județean
de mecanizare, bunăoară, au sosit de
la minister, in luna februarie. 80 de
adrese, iar în perioada 1—12 mar
tie — 47. Chiar șeful colectivului de
specialiști de la minister a venit cu
5 adrese-situații. Una dintre ele avînd de completat 7 anexe, din care
numai una — cea cu nr. 7 — avea ea
însăși 8 (opt) subanexe ; deci, in to
tal — 15 formulare. Sînt, așadar, încă
foarte multe situații ce se cer, hir
tii care circulă între minister și di
recțiile agricole, de aici mai depar
te, la consiliile agroindustriale și la
unități, făcînd apoi cale-ntoarsă —
lucrări în care sînt angrenați aproa-

pe zilnic sute și sute de oameni,
multi dintre ei specialiști, avind me
nirea de a contribui la rezolvarea
multiplelor probleme pe care le ri
dică producția, nu să stea in bi
rouri. Firește, o evidență statistică
este necesară, dar de aici și pînă la
excesul de adrese 'șl formulare cu
care se ocupă timpul atît .de' prețios
al specialiștilor din agricultură este
o cale lungă. Foarte lungă.
Mai mult decît sigur, o asemenea
stare de lucruri ar trebui să con
stituie nu atit un moment de reflec
ție, cit un argument pentru o in
tervenție energică, intransigentă a
organizației de partid din Ministe
rul Agriculturii, astfel ca deplasarea
pe teren a specialiștilor să nu repre
zinte un simplu act de prezență fic
tivă. ci să-și atingă realmente scopul
urmărit. Adică, specialiștii să ajute
•nemijlocit la desfășurarea in cele
mai bune condiții a lucrărilor agricole din campania de primăvară. Să
se cultive, intr-un cuvint, toate hectarele planificate, Fie și cu prețul
diminuării hectarelor de hîrtie. semânate cu cifre.

Emlllan ROUĂ
corespondentul

„Scintell

Fertilizarea și pregătirea cu cultivatorul
a unei parcele la ferma nr.
jI □
a I.A.S. Mihăilești

care zi — ne-a spus inginerul Cbnstantin Costin, șeful fermei. Pînă la
urmă a trebuit să facem un schimb
de sole ca să putem intra la semă
nat". Intr-adevăr, la fiecare cap de
tarla, uneori și pe la mijlocul solei,
mecanizatorul Petre Voicu trebuie
să oprească semănătoarea ca să cu
rețe patinele de pămînt. Altfel riscă
să nu respecte densitatea prevăzută.
Lucrarea este executată sub supra
vegherea șefului de'fermă. Oprim și
la ferma numărul 5 Naipu, unde me
canizatorii Gheorghe Ciufu și Nicolae
Manafu pregăteau terenul cu culti
vatorul pentru sfeclă furajeră și îl
fertilizau sub supravegherea șefului
de echipă, Tudor Andrei. Și aici au
fost identificate terenuri mai ridi
cate, s-a schimbat amplasarea solei
stabilite inițial cu alta. Pînă seara,
la I.A.S. Mihăilești s-a încheiat se
mănatul mazării, au fost fertilizate
180 hectare cu îngrășăminte chimice.
Și iată acum ce fac cei care încă
nu pot însămîrîța din cauza umidită
ții excesive a solului. Cele 6 coope
rative agricole și fermele I.A.S. Să' rulești din consiliul agroindustrial
Frăsinet mal au de arat aproape 5 800
hectare. Un lucru bun : întreaga su
prafață pentru culturile din epoca I
este arată. A început pregătirea cu
discurile și cultivatoarele, Iar de în
dată ce timpul va permite vor intra

Timpul probabil pentru zilele de 21.
22 șl 23 martie. în țară : Vremea se va
încălzi treptat în ■ toate regiunile țării
și va fi răcoroasă la început In nordul
și estul țării. Cerul va fi schimbător.
Vor cădea precipitații locale la început
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare, apoi mal ales sub formă de
ploaie. Vint slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 5 grade,. Iar maxi
mele între 5 și 15 grade, local mal ri
dicate în sudul și vestul țării. Pe
alocuri dimineața se va produce ceață.
In București : Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi schimbător, favorabil
ploii de scurtă durată. Vînt slab pînă
La moderat. Temperaturile minime vor
fl cuprinse între minus 1 și plus 3 gra
de, cele maxime între 8 șl 16 grade.
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

șl semănătorile. La C.A.P. Mostiștea
lucrează la arături și pregătirea te
renului două grupe mari, una de 17
tractoare proprii și alta de 55, venite
în ajutor de la stațiunile pentru me
canizarea agriculturii Chiselet și
Ulmeni. Cu toate că ambele formații
au fost în cîmp din zori și pînă la
ora 20, viteza zilnică la arături n-a
depășit 2—2,5 hectare pe tractor, iar
la pregătit — mai mult de 10 hec
tare. „La arături cel mai important
lucru în condițiile acestei primăveri
este să nu stricăm structura solului
— ne-a spus tovarășul Tudor Iancu,
inginerul șef al C.A.P. Gurbănești.
Altfel riscăm să facem «curele» și
să nu-1 putem pregăti bine. Trei
sînt condițiile pe care trebuie să
le respectăm și depunem toate
eforturile îrj acest scop : să ne incadrăm în timpul optim, să realizăm
lucrări de bună calitate și cu deoseblre să evităm consumul mare de
carburanți". Această situație solicită
cu atît mai mult prezența in cîmp
în formații a specialiștilor din coo
perative, care să aleagă solă cu solă,
în raport de starea de umiditateț și
să stabilească ordinea în -care să fie
arate și pregătite.

Lucian C1UBOTARU
corespondentul

Conform acesteia, butucul si aria
secțiunilor de pală, de pildă, s,e
prelucrează ulterior numai cu poli
zorul. ceea ce reduce, totodată,
eforturile fizice ale finisorilor,
Noua tehnologie aparține metalurgului-șef al întreprinderii, ing.
Nicolae -Ciocan, dar -formarea și tur
narea1 propriu'-zisă'. au fost executate
de muncitorii specialiști Vasile
Constantin, Dumitru Șoșoi șl Dinu
Horovei.
(Agerpres)

vremea

Pregătirea exemplară a terenului datorie de onoare a mecanizatorilor
In Județul Ilfov semănatul culturilor din epoca I s-a declanșat în toa
te consiliile agroindustriale pe tere
nurile mai zvîntate. care permit exe
cutarea unor lucrări de calitate. Pînă
ieri seara au fost semănate cu ma
zăre. sfeclă de zahăr și lucernă 1 510
hectare. Primii care seamănă în
toate unitățile și fermele sînt meca
nizatorii din consiliile agroindustriale
Vedea, Bolintin Vale. Mihăilești,
Frățești. In alte consilii, grupele de
tractoare, cultivatoarele și semăn^torile au fost coricentrate — așa cum
s-a stabilit în programul de măsuri.
întocmit de comitetul județean de
partid — în unitățile unde s-a zvîntat. Așa se lucrează în cooperativele
agricole „30 Decembrie", Copăceni,
Putineiu, Gogoșari, Vieru și altele,
unde se seamănă mazărea și sfecla
de zahăr.
I.A.S. Mihăilești. Tovarășul Dan
Grozea, inginerul șef al întreprin
derii, ne prezintă programul zilei :
încheierea arăturilor pe ultimele 20
de hectare, pregătirea și fertilizarea
terenului pentru ceapă, sfeclă fura
jeră și semănatul mazării. Mergem '
în clmp la ferma 8 la semănători.
Nu e greu de observat că gradul de
umiditate al solului e foarte diferit.
-A.. mai estg
zăpadă apar altele unde țțărîna e
uscată. „Am încercat terenul în fie-

instalației capsulate,
iar aceasta, la rîndul
ei, nu provoacă perturbații mediului am
biant. Intrucit insta
lația este fabricată,
asamblată și încercată
integral in uzină, scad
simțitor cheltuielile și
timpii de montaj, asi
gură securitatea perso
nalului de exploatare,
iar dimensiunile redu
se îi permit amplasa
rea la locul marilor
consumatori. Dacă avem în vedere eficien
ța la nivelul economiei
naționale, se apreciază
că realizarea' in țară a
celulei electrice izola
te cu hexaflourură de
sulf se poate obține la
un cost de două-trei
ori mai mic față de cel
al produselor similare
oferite de diversele
firme producătoare de
peste hotare. (Nicolae
Petolescu).

La INETOF Galați

Din zori și pînă seara, pretutindeni trebuie să se lucreze din plin,
bine organizat, cu răspundere perțtru calitatea lucrărilor
nu la semănatul cifrelor pe hectarele de hirtii!

Elena MANTU

La „Electroputere" Craiova

SEMĂNATULUI
Acum, locul specialiștilor este pe ogoare...

in economie a informaticii, a ciber
neticii, a automatizării electronice.
Sprijinul permanent acordat de
președintele Nicolae Ceaușescu dez
voltării științei, contribuția adusă la
promovarea și transformarea ciber
neticii intr-un factor activ al pro-1
greșului umanității au fost marcate
ca o recunoaștere pe plan mondial
prin conferirea (în dnul 1978) a me
daliei de aur „Norbert Wiener" de
către Organizația mondială pentru
sisteme generație și cibernetică.
Participanții au exprimat, in nu
mele tuturor lucrătorilor din dome
niul electronicii de caldtil. automati
zării, informaticii, ciberneticii, depli
na adeziune la politica partidului șl
statului și au urat promotorului noii
etape din istoria tării activitate în
delungată in fruntea partidului și a Tării pentru îndeplinirea idealurilor
de prosperitate și civilizație ale în
tregului popor, in condițiile unei
lumi mal bune și in pace.

„Scinteii

La semănatul mazării la ferma 8 a I.A.S. Mi¥iăilești. Se lucrează cu atenție
sporită pentru respectarea densității stabilite.
Foto : E. Dichiseanu

A încetat din viață generalul de
armată în rezervă Constantin VasiliuRășcanu. Născut la 5 septembrie
1887, la Bîrlad, în familia unui mun
citor feroviar, după terminarea stu
diilor liceale în orașul natal, a urmat
cursurile Școlii' militare de ofițeri de
infanterie. Devenind ofițer, s-a de
dicat carierei militare cu întreaga
energie și capacitate de muracă. In
timpul primului război mondial a
participat, în calitate de comandant
de companie și apoi de batalion, la
bătăliile de la Mărășești și .Oituz,
distingîndu-se prin curaj și simțul
datoriei. Și-a perfecționat apoi pre
gătirea prin studii superioare și a
urcat neîntrerupt treptele ierarhiei
militare.
La chemarea® Partidului Comunist
Român, însuflețit de înalte senti
mente patriotice, s-a alăturat luptei
forțelor revoluționare, antifasciste,
împreună cu alți generali și ofițeri
superiori, a participat la activitatea
desfășurată, sub conducerea partidu
lui, pentru pregătirea actului de la
23 August 1944 și înfăptuirea Insu
recției naționale armate antifasciste
și antiimperialiste. In calitate de co
mandant al Corpului 5 Teritorial, a
condus acțiunile trupelor române
pentrij nimicirea . rezistențelor hitleriste de pe Valea Prahovei, din zona
petrolieră Ploiești, precum și din zo
nele Buzău și Tîrgoviște.
După izbînda insurecției și elibe
rarea patriei de sub dominația fas
cistă, a îndeplinit însărcinări impor
tante in cadrul armatei și pe linie de
stat, făcînd parte din primul guvern
muncitoresc țărănesc din istoria țării,
ca ministru al apărării naționale. In
toate funcțiile încredințate a muncit
cu răspundere și conștiinciozitate.
Pentru bogata sa activitate pusă în
slujba intereselor patriei i-a fost
conferit înaltul titlu de „Erou al
Muncii Socialiste" și a fost distins cu
ordine românești și străine.
A fost membru al Partidului Co
munist Român din august 1944.
încetarea din viață a generalului de
armată Constantin Vasiliu-Rășcanu
constituie o dureroasă pierdere.
Amintirea lui va rămîne mereu vie
în inimile militarilor, ale tuturor ce
lor care l-au cunoscut și prețuit.

i

înaltă apreciere convorbirilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Todor Jivkov

15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei,
de puternic avînt creator în construcția socialistă

In favoarea unei noi ordini
economice internaționale
»

Declarația miniștrilor da externa
din țările Pactului Andin
L‘A PAZ 1.9 (Agerpres). — Miniș
trii de externe din țările membra
ale Pactului Andin, întruniți in ca
pitala Boli viei în cadrul unei reu
niuni la care au participat, de ase
menea, reprezentanți ai Argentinei
și Spaniei, au semnat o declarație co
mună ce consemnează, între altele,
adeziunea țărilor respective la Carta
Națiunilor Unite, hotărîrea lor de a
lupta pentru pace, democrație și
securitate internațională. Documentul
subliniază necesitatea de a promova
acțiuni comune in scopul realizării
unei noi ordini internaționale, juste
și echitabile, de a elimina orice for
mă de colonialism și ingerințe străi
ne. în final, declarația consemnează
aprecierea că Asociația latino-americanâ a comerțului liber (A.L.A.L.C.)
trebuie restructurată și înlocuită
printr-un sistem de integrare plura
listă. adecvat realităților latinoamericane.

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar

ELABORATA SI PROMOVATA CV STRĂLUCIRE
DE
vaste orizonturi raporturilor de prie
tenie cu imensa majoritate a națiu
nilor de pe glob și marcind, în ace
lași timp, contribuții inestimabile la
afirmarea unui tip nou, democratic
de relații internaționale.
Dar saltul' istoric Intervenit în po
ziția internațională a României este
definit nu numai de extinderea „can
titativă" a legăturilor țării noastre, ci
îndeosebi de rolul atît de activ pe
care ea îl joacă astăzi sub impulsul
puternic, hotărîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în soluționarea
problemelor cardinale ale contem
poraneității. Aprecierea realistă, ști
ințific fundamentată a raportului
mondial’ de forțe în evoluțiile Și
dinamica sa specifică ; sesizarea
proceselor și tendințelor noi de
pe arena mondială ; analiza contradicțiilor din viața internațională ;
evidențierea consecințelor nefaste
ale luptei pentru sfere de influență
și dominație ; sublinierea necesității
obiective a salvgardării și conti
nuării destinderii ; reliefarea cerin
ței esențiale a democratizării vieții
politice a lumii, a întăririi autori
tății și eficienței O.N.U. în respec
tarea legalității internaționale : cris
talizarea conceptului noii ordini eco
nomice internaționale și definirea
riguroasă a conținutului acestuia, cit
și a direcțiilor de acțiune necesare ;
promovarea ideii consecvent demo
cratice privind rolul popoarelor ca
forță hotărîtoare a soluționării tu
turor problemelor care confruntă
omenirea — iată, amintite succint,
doar cîteva din orientările funda
mentale ale gindirii și acțiunii poli
tice a secretarului general al parti
dului, cîteva din direcțiile în care a
adus contribuții teoretice originale și
a .deschis, totodată, căi practice' de
acțiune. Firește, spațiul limitat ai
unui articol nu permite o abordare
exhaustivă a unei sfere atît de vaste
de preocupări, oprindu-ne, de aceea,
doar asupra citorva din aceste
aspecte.

Viziune științifică revolu
ționară, activitate inepuiza
bilă în slujba cauzei socia
lismului, democrației și pă
cii Pentru fiecare cetățean al
României socialiste este un prilej de
profundă satisfacție, de unanimă și
legitimă mîndrie de a evoca, conco
mitent cu grandioasele transformări
din viața social-economică a patriei
în cei 15 ani de cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu se află in fruntea
Partidului Comunist Român, cali
tatea cu adevărat nouă dobindltă de
politica externă a României socia
liste, care conferă astăzi țării noas
tre o nobilă demnitate și un uriaș
prestigiu pe toate meridianele. își
găsește, astfel, întru totul îndreptăți
re aprecierea că și sub raportul acti
vității internaționale această peri
oadă se înscrie drept cea mai fertilă
și mai bogată în împliniri din în
treaga noastră istorie.
Sub impulsul hotăritor al gindirii
și acțiunii revoluționare a secretaru
lui general al partidului, președin
tele republicii, România socialistă
s-a înscris în conștiința contempo
raneității ca o prezență din cele mai
dinamice in rindul forțelor înaintate
de pretutindeni, ca unul din factorii
cei mai activi ai marelui front de
mocratic, progresist și antiimperialist
al popoarelor. Dacă astăzi România
înfățișează întregii lumi chipul demn
al unei țări care se afirmă ca lup
tătoare neobosită in slujba măreței
cauze a socialismului și păcii, dacă
numele să\i, odinioară puțin cunos
cut, este astăzi unanim stimat și pre
țuit in orice colț al planetei — acesta
este un rezultat nemijlocit al activi
tății vaste, inepuizabile a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, arhitect și promo
tor al întregii politici externe a
partidului și statului, prestigioasă
personalitate politică a vremurilor
noastre. Avind ca virtuți perma
nente și fecunde viziunea științifică,
realistă a problemelor, principiali
tatea și caracterul constructiv, adincul umanism — trăsături decurgind
din aplicarea fidelă a principiilor
materialismului dialectic și istoric la
fenomenele mondiale — această acti
vitate prodigioasă pentru împlinirea
aspirațiilor celor mai scumpe ale
poporului nostru, a năzuințelor fun
damentale ale tuturor popoarelor
se bucură pretutindeni în lume de o
înaltă prețuire și considerație, care
se răsfring asupra prestigiului și au
torității întregii țări.

Pentru un spirit nou în po
litica internațională, pentru
soluționarea echitabilă a
marilor probleme ale con
“ ■] Istoria vremutemporaneității
rilor noastre va înscrie
_____ In
_ filele
.
sale, cu litere de aur, meritul de
cisiv, aportul uriaș al tovarășului
Nicolae Ceaușescu la definirea noilor
principii de relații între state, la
cristalizarea lor ca un ansamblu uni
tar, care nu poate fi dezmembrat, la
codificarea lor în documente interna
ționale bi sau multilaterale : respec
tul neabătut al suveranității și inde
pendenței naționale, egalitatea de
plină în drepturi, neamestecul in tre
burile interne, avantajul reciproc,
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu forța, afirmarea dreptului
inalienabil al fiecărui popor de a fi
stăpin pe destinele proprii și pe bo
gățiile naționale — ca unicele prin
cipii în măsură șă asigure înflorirea
■fiecărei națiuni și, totodată, o pace
trainică și o securitate autentică,
dezvoltarea unei largi și rodnice co
laborări internaționale, în folosul in
trigii umanități.
Activitatea prodigioasă a pre
ședintelui țării pentru elaborarea
acestor principii, pentru precizarea
conținutului și trăsăturilor lor s-a
îmbinat permanent cu o intensă, bo
gată și neobosită acțiune politică
pentru materializarea lor, pentru în
făptuirea lor în practică, pentru așe
zarea relațiilor dintre toate statele
pe fundamentul lor trainic. Stator
nicia cu care România socialistă,
președintele el promovează aceste
principii, și militează pentru. în
rădăcinarea lor în viață, au atras
țării noastre, tovarășului Nicolae
Ceaușescu o binemeritată stimă și
prețuire pretutindeni pe glob.
De o inestimabilă valoare este con
tribuția teoretică și practică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în ce pri
vește edificarea unui sisteni trainic
de securitate și cooperare în Europa,
elucidarea sub toate laturile a conți
nutului noțiunii de securitate euro-

Angajarea
plenară în
sfera raporturilor internațio
nale Tabloul activității internațio
nale a României socialiste — carac
terizat tocmai prin ampla deschidere,
dinamismul, clarviziunea și spiritul
de inițiativă, imprimate de secreta
rul general al partidului — ilustrează
preocuparea constantă pentru ampli
ficarea relațiilor și dialogului cu
toate țările lumii. Dacă in 1965
România întreținea raporturi diplo
matice cu ’ 67 de state, astăzi numă
rul lor a ajuns la nu mai puțin de
140, însăși această extindere fără
precedent a legăturilor țării noastre
constituind o mărturie grăitoare a
dialogului fertil „către toate punc
tele cardinale
*',
în vederea dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu
toate țările socialiste, de care ne
leagă comunitatea de orinduire, de
ideologie și de țeluri, cu țările în
curs de dezvoltare și statele neali
niate, cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orinduire socială, Ca momente esențiale ale acestui proces
se înscriu uriașul număr de întilniri
și contacte ale secretarului general
al partidului, președintele republicii,
pe pămintul patriei sau de-a lungul
unor itinerare istorice cu șefi de
state și guverne, cu conducători de
partid și alte organizații politice de
pe toate continentele lumii. ■ marele
număr de documente semnate cu
aceste prilejuri deschizînd noi și

COMUNICAT SOVIETO-UNGAR.
La Moscova a fost dat publicității
comunicatul privind convorbirile
dintre Andrei Gromiko, ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S., și
Frigyes Puja, ministrul afacerilor
externe al R. P. Ungare. Cei doi
miniștri au trecut în revistă proble
me ale relațiilor bilaterale, conve
nind asupra necesității perfecționă
rii și adincirii cooperării lor, rela
tează agenția T.A.S.S. Abordînd
probleme ale situației internaționa
le actuale, părțile au evidențiat ne
cesitatea dezarmării și asigurării
securității și cooperării europene,
pronunțîndu-se pentru pregătirea
minuțioasă și ținerea, intr-un spi
rit constructiv, a reuniunii de la
Madrid.
LA ' „SALONUL INTERNAȚIO
NAL DE VACANȚA" DE LA
LAUSANNE, România este trrezen1ă cu un stand e.vpozitional oare
face cunoscute frumusețile turistice
ale tării noastre. Cu prilejul des
chiderii salonului, a avut loc un
scurt spectacol, prezentat de arupul
muzical folcloric ■ românesc „Mio
rița".
IN PREGĂTIREA

VIITOAREI

transpunerea în viață a acestui mare
peana, direcțiile spre înfăptuirea adeziderat, jalonarea ansamblului de
cestui mare țel. sublinierea interconmăsuri menite să asigure lichidarea
diționării reciproce a aspectelor sale
decalajelor, a împărțirii lumii in bopolitice, economice, militare, umani
gați și săraci, să ducă la împlinirea
tare, evidențierea cerințelor-cheie —
aspirațiilor legitime de propășire a
■in primul rînd aceea că numai prin
tuturor popoarelor înscriu un aport
măsuri de dezangajare militară și
de excepțională importanță la solu
dezarmare pe continent securitatea
ționarea unui imperativ de care de
poate deveni reală, efectivă, cu ade
pind, în mod nemijlocit, perspecti
vărat trainică. De o unanimă aprecie
vele de pace și progres ale întregii
re se bucură eforturile neslăbite ale
omeniri.
secretarului general al partidului
Contribuind ca nimeni altul la În
pentru sporirea contribuției concrete
cununarea visului de veacuri al po
a României la secur-itatea europeană,
porului român de a fi stăpin în pro
inclusiv aportul de profundă substan
pria casă, secretarul general al par
ță la activitatea de pregătire și des
tidului s-a făcut. în același timp, cu
fășurare cu succes a conferinței ge
noscut pe toate meridianele ca un
neral europene, la elaborarea Actului
promotor ardent, ca un militant dîrz
final de la Helsinki, normalizarea re
pentru libertatea, ncatîrnarea și dem
lațiilor intereuropene, dezvoltarea
nitatea națională a tuturor popoare
dialogului cu și între toate statele
lor, pentru afirmarea dreptului lor de
spațiului nostru geografic, la instau
a fi stăpâne pe propria soartă, a-și
rarea unui climat de apropiere. în
orîndui viața așa cum o doresc, fără
țelegere și bunăvoință în Europa.
nici un amestec sau ingerințe din
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fun
afară, a-și exercita o reală suverani
damentat. în același timp, necesitatea
tate asupra resurselor naționale si a
soluționării pe căi pașnice, prin mij
le folosi în interesul propriei dezvol
loace politice, a problemelor deschise
tări. A asigura fiecărui popor exer
dintre state, ca unica metodă posibilă
citarea integrală a acestui drept —
in epoca noastră. în condițiile cind
iată cheia de boltă a păcii. în strinsă
pe de o parte, lumea contempo
legătură cu acest postulat ii revine
rană este confruntată, cu atitea pro
tovarășului
Nicolae Ceaușescu meri
bleme decurgind din ascuțirea con
tul de seamă de a fi. dat glas unui
tradicțiilor dintre state și grupări
principiu fundamental, acela că nu
de state, din consecințele do
poate fi cu adevărat liber un popor,
minației coloniale, din persistența
nu-și poate asigura bunăstarea și fe
unor focare de conflict sau apariția
ricirea proprie,
dacă nu respectă
altora noi, iar. pe de altă parte, in
independența, dreptul la bunăstare și
arsenalele statelor s-au acumulat
fericire
al
celorlalte
țări și popoare.
arme cu o asemenea forță distructi
vă, secretarul general al partidului,
In primele rînduri ale ma
are meritul de a fi elaborat conceptul
că principiile noi de relații ■ între sta
relui front antiimperialist al
te oferă cheia soluționării tuturor acestor probleme.. Din acest concept a
popoarelor, Subliniind complexi
desprins concluzia practică a promo
tatea tuturor problemelor care se ri
vării tratativelor ca modalitate de re
dică azi în fața lumii, secretarul ge
zolvare. demonstrând că nu există li
neral al partidului evidențiază, in
tigiu sau diferend care să nu poată
același timp, adevărul esențial că so
fi reglementat pe această cale, sin
luționarea lor implică cu necesitate,
gura rațională, compatibilă cu coexis
reclamă în chip imperios conjugarea
tența pașnică. Unind vorba cu fapta,
eforturilor forțelor social-politice ce- .
principiul' cu acțiunea, secretarul ge
lor mai largi, ale tuturor popoare
neral al partidului și-a dobindit un
lor lumii, de a căror acțiune unită
înalt respect pe plan international
depinde in mod hotăritor instauraprin tenacitatea eforturilor depuse în
,rea pe glob a unei politici noi,
interesul soluționării unor conflicte,
de echitate și egalitate în drep
generatoare de mari primejdii la aturi. Ș.i pentru fiecare cetățean
neobodresa păcii mondiale,
___ ——._pentru
__-- __
_
al
patriei este un motiv de le
sitele chemări la rațiune, spre a se
evita sau renunța la recurgerea lă . gitimă mîndrie, de adincă satis
facție
contacte și a se , -ÎSîforță, a se stabili
M.auui -wuiaueai
’Ț/rcă, sub conducerea fermă, printovarășului
Nicolae
trece la negocieri, purtate ig-șpiritul ■■ .Triviala ■ â
' Cbaiișescu.. poporul nostru, vădind în
•stimei..și receptivității «reciproce.
țelegerea profundă a acestei cerințe
întreaga activitate internațională a
fundamentale, pășește în primele rîntovarășului Nicolae Ceausescu este
duri' ale forțelor înaintate ale con
pătrunsă de un puternic umanism,
temporaneității.
indeplinindu-si cu
care își găsește o elocventă expresie
cinste rolul de detașament activ al
și în preocuparea neabătută pentru
marelui front al păcii, democrației și
oprirea cursei înarmărilor, cu uria
progresului.
șele pericole pe care ea le implică,
Acum, cînd facem bilanțul împlini
pentru eliminarea a înseși instrumen
rilor celor 15 ani de cind' la cirma
telor politicii de forță. Nu există îm
partidului și a statului se afță fiul cel
prejurare a vieții internaționale in
mai iubit al națiunii noastre socia-’
care vocea președintelui României să
“
liste, omul care continuă tradiția per
nu se fi ridicat cu nestăvilită vigoare
sonalităților celor mai ilustre ale apentru a susține necesitatea arzătoa
re a efectuării unor pași efectivi pe • cestui neam și al cărui nume se iden
tifică in conștiința lumii cu însuși
calea dezarmării, și în primul rind a
numele țării, România se prezintă cu
dezarmării nucleare. Manifestind un
fruntea sus în marele concert al po
inalt simt al răspunderii fată de in
poarelor planetei. Nicicind în decur
teresele vitale ale întregii omeniri,
sul
întregii sale istorii tara noastră
tovarășul Nicolae Ceausescu are me
nu a jucat un rol atît de activ pe are
ritul de a fi autorul unor programe
na mondială, nicicind nu a participat
de dezarmare coerente, precise, atot
cu atîta. intensitate la dialogul inter
cuprinzătoare înaintate de România
național, nu a avut relații atît de am
comunității mondiale. Organizației
ple,
nicicind nu s-a bucurat poporul
Națiunilor Unite,' măsurile realiste,
român
de mai multi prieteni, de o
constructive propuse fiind de natură
mai largă prețuire pe toate meridia
să ducă la deblocarea unei probleme
nele decit astăzi.
care grevează de atîta «vreme viata
Omagiul fierbinte ne care tntregul
internațională, să determine o coti
nostru popor il aduce in aceste zile
tură în trecerea, pas cu pas. la rea
secretarului general al partidului,
lizarea marelui obiectiv al unei lumi
președintelui ’ republicii, pentru slu
fără arme și războaie.
în viziunea unitară, globală a to-, jirea cu nețărmurită abnegație și de
votament a intereselor supreme ale
varășului Nicolae Ceaușescu asupra
patriei, pentru tot ceea ce a făcut și
ansamblului fenomenelor internațio
face in vederea ridicării ei demne in
nale, problema dezarmării se află in
rindul
națiunilor lumii, este însoțit
strinsă și directă legătură cu pro
de angajamentul ferm, din adincul
blema folosirii rationale a resurselor
ființei naționale, de a nu precupeți
omenirii, in vederea progresului tu
nici un efort pentru a fi la înălțimea
turor popoarelor, și in primul rînd al
marilor teluri ale epocii de glorie pe
celor rămase in urmă din punct de
care o trăim, și pe care, pe bună
vedere economic. în acest sens, una
dreptate,
o numim „epoca Ceaușescu" :
din direcțiile fundamentale ale ope
pacea, socialismul, progresul și bună
rei teoretice și practice a secretaru
starea, făurirea acelui viitor de aur
lui general al partidului o constituia
la care au visat fiii cei mai buni ai
făurirea noii ordini economice inter
neamului.
naționale. Definirea exhaustivă, de
Romulus CĂPLESCU
taliată, precisă a cerințelor pentru
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VIZITA LA SINGAPORE. Minis
trul afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Huang Hua, care se află in
tr-o vizită oficială de prietenie în
Singapore, a fost' primit de pre
ședintele B.H. Sheares, de primul
ministru Lee Kuan Yew și de vicepremierul guvernului tării-gazdâ,
Goh Keng Swee. Convorbirile — re
latează agenția China Nouă — au
prilejuit un schimb de vederi asu
pra dezvoltării relațiilor bilaterale,
precum și în ce privește o serie de
aspecte ale actualei situații interna
ționale.

REUNIUNI

LA NIVEL ÎNALT A C.E.E.

Miniștrii afacerilor externe ai țârilor Pieței comune, întruniți la Bruxelles,
au stabilit agenda reuniunii la nivel înalt a C.E.E., programata pentru
31 martie - 1 aprilie. Pe prim plan figurează problemele bugetului co
munitar și chestiunile privind politica agricolă și energetică a „celor nouă''.
De asemenea, agenda include probleme cum sînt programele economice
și sociale aie „celor nouă", sistemul monetar vest-european - a declarat
un purtător de cuvint al C.E.E., citat de agenția Associated Press.

LA MOSCOVA AU AVUT LOC
CONVORBIRI intre o delegație so
vietică și o delegație a Republicii
Nicaragua, care au discutat pro
bleme privind promovarea relațiilor
dintre cele două țări și a legătu
rilor dintre P.C.U.S. și Frontul
Sandinist de Eliberare Națională
(F.S.L,N.) din Nicaragua, precum
și unele probleme .internaționale
actuale — informează agenția
T.A.S.S.

OPȚIUNI ELECTORALE. Parti
dul Social-Democrat din R.F. Ger
mania va promova, în campania
pentru alegerile generale legislati
ve programate lâ 5 , octombrie a.c„
o „politică activă de pace" care
poate fi realizată prin continuarea
destinderii dintre Est și ‘ Vest și
prin noi eforturi în vederea dezar
mării — a declarat vicepreședintele
P.S.D., Hans Jiirgen Wischnewski,
cu prilejul prezentării proiectului
de program al partidului. El a re

levat că printre obiectivele priori
tare ale P.S.D. se înscriu, de. ase
menea, asigurarea de noi locuri de
muncă in vederea reducerii șoma
jului și îmbunătățirea sistemului
de asigurări sociale.
IN REGIUNEA PORTUGHEZA
ALENTEJO au avut loc noi inci
dente in cursul actualelor operațiuni
de restituire a unor păminturi foști
lor proprietari. Survenite intr-o
unitate cooperatistă din apropiere
de Evora, ele s-au soldat cu rănirea
a patru lucrători agricoli. O serie
de incidente petrecute la 10 martie,
in apropiere de Beja, au provocat
rănirea a 18 persoane. Noul guvern
portughez — coaliție formată din
Partidul Social-Democrat, Centrul
Democratic si Social. Partidul Popu
lar Monarhist și Mișcarea Reforma
torilor — are în vedere, după cum
a făcut cunoscut, să ducă la capăt
operațiunile amintite, pină la ale
gerile legislative programate pen
tru todmna acestui an.

SOFIA 19 (Agerpres). — După cum
transmite agenția B.T.A., Biroul Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar a ascultat
o informare în legătură cu convorbi
rile care au avut loc Intre tovarășul
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C.
al P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare
Bulgaria, și tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, în
cursul vizitei sale de prietenie în
Bulgaria, in perioada 13—14 februarie
1980.
Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar a apreciat că in cadrul convorbi-,
rilor au fost analizate probleme im
portante ale colaborării bulgarq-române și a avut loc un schimb de
opinii cu privire la unele probleme
ale situației internaționale și ale
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.
S-a constatat, de asemenea, că sar
cinile trasate de cei doi conducători
la întîlnirile care au avut loc, anul
trecut, la Voden .și Sinaia privind
adincirea colaborării jn domeniile
construcției de mașini, chimiei, me
talurgiei, electronicii, energeticii, agriculturii, cercetărilor tehnico-științifice, științei și învățămîntului se
îndeplinesc cu succes.

în continuare, agenția B.T.A. in
formează că Biroul Politic al C.C. al
P.C.B. a. apreciat faptul că tovarășii
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu
au reafirmat hotârirea Bulgariei și
României de a continua să dezvolte
și să adâncească și în viitor relațiile
dintre cele două țări, în interesul po
poarelor bulgar și român, al cauzei
păcii, progresului și socialismului.
După ce relevă că in cadrul con
vorbirilor s-a exprimat dorința Repu
blicii Populare Bulgaria și Republicii
Socialiste România de a lupta și • în
viitor pentru adincirea continuă a
procesului de destindere, penti-u în
făptuirea hotărîrilor Actului final de
Ia Helsinki, precum și pentru buna
pregătire a intîlnirii de Ia Madrid,
agenția B.T.A. subliniază : Biroul
Politic al C.C. al P.C. Bulgar a dat o
înaltă apreciere rezultatelor obținute
în cadrul convorbirilor dintre tovară
șii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu
și a subliniat rolul important pe care
îl au întîlnirile lor de lucru pentru
extinderea continuă a prieteniei și
colaborării dintre cele două partide,
țări și popoare.
*
Birou! Politic al C.C. al P.C. Bul
gar a stabilit măsuri concrete în ve
derea îndeplinirii sarcinilor trasate
și a acordurilor încheiate in legătură
cu dezvoltarea continuă a relațiilor
bulgaro-rom ân e.

„Socialismul reprezintă
singura cale de edificare
a unei societăți drepte
in Mozambic“
O cuvîntcirc a președintelui

Samora Machel

MAPUTO 19 (Agerpres)ih—yLuînd
cuvintul la un- miting la'Maputo,
Samora Machel. președintele Parti
dului FRELIMO, președintele R.P.
Mozambic, s-a referit la unele pro. bleme ale construcției interne. La fel
ca și in anii luptei de eliberare, vom
.lupta împotriva înapoierii, pentru
construirea unei societăți echitabile
și înfloritoare — a subliniat vorbito
rul. După ce a relevat că pentru Mo
zambic socialismul reprezintă singu
ra cale de edificare a unei societăți
drepte, Samora Machel a subliniat,
necesitatea unei înalte conștiințe și
a unui înalt grad de organizare, im
portanța unui control strict asupra
îndeplinirii sarcinilor.

Relațiile dintre România și Zair
sub semnul prieteniei și colaborării
Comentariile presei din Kinshasa
KINSHASA 19 (Agerpres). — Pre
sa și posturile de radioteleviziune
zaireze acordă o atenție deosebită
vizitei în România a președintelui
Mobutu Șese Seko. făcînd cu acest
prilej -ample prezentări ale politicii
interne și externe a României, ale
■relațiilor de prietenie și colaborare
româno-zaireze.
Sub titlul „O vizită promițătoare",
cotidianul de mare tiraj „ELIMA"
publică un articol redacțional în care
evocă precedentele întilniri dintre
președinții Nicolae Ceaușescu și
Mobutu Șese Seko, colaborarea din
tre cele două țări în domeniile eco
nomic și cultural. Evidențiind conti
nuitatea dialogului dintre cele două
state, ziarul arată că „de mult timp
Zairul și România întrețin relații
prietenești și de cooperare foarte
fructuoase, vizita conducătorului zairez pe pămintul românesc prezentindu-sc sub auspicii promițătoare, care
deschid perspective și mai bune
raporturilor de cooperare bilaterală".
în spațiul a două pagini consacrate
României, „Elima" publică biografia
președintelui Nicolae Ceaușescu. relevînd „conceptul de politică externă
' '
:■
• ■_____ _

al președintelui României — exemplu
strălucit de patriotism, clarviziune și
spirit revoluționar".
„în bilanțul anilor ce s-au scurs
după 23 August 19-14 — scrie cotidia
nul citat — in conștiința lumii con
temporane se înscrie nașterea unei
imagini fundamental noi a României,
care s-a putut forma datorită efor
turilor neobosite ale poporului său.
De asemenea, in. deplină concordanță
cu politica internă, politica externă
a României socialiste a pus neînce
tat pe prim plan interesele destinde
rii, securității și păcii in lume, pro
movarea colaborării internaționale,
respectul aspirațiilor de progres ale
tuturor popoarelor lumii".
în încheiere, „Elima" scrie : „Cu
ocazia vizitei președintelui Mobutu
In România considerăm necesar să
subliniem importanța pe care această
țară o acordă dezvoltării libere a tu
turor statelor lumii, ca o componentă
majoră a unui climat internațional
favorabil colaborării".
De asemenea, ziarul inserează, sub
titlul „Relațiile zairo-române", un
amplu articol in care se face o re
trospectivă a raporturilor bilaterale.

Adoptarea unui plan
antiinflaționist în Japonia
TOKIO 19 (Agerpres). — în cadrul
preocupărilor vizind combaterea in
flației. guvernul japonez a adoptat,
miercuri, un plan în șapte puncte,
care cuprinde, intre altele, o reducere
a cheltuielilor publice, o restringere
a creditelor, supravegherea prețurilor
și încurajarea economisirii energiei.
Planul de măsuri este insolit de o
creștere deosebit de ridicată a ratei
de scont, aplicabilă de la 19 martie.
Guvernul a hotărit să amine pentru
cea de-a doua jumătate a anului
fiscal 1980 (care Începe la 1 aprilie)
lansarea unor proiecte în domeniul
lucrărilor publice, să supravegheze
preturile cu amănuntul și. cu ridicar
ta, in special cele practicate la pro
dusele petroliere, să încurajeze ra
ționalizarea serviciilor publice și să
aplice cu r-igoare legea antitrust.
Economiștii niponi — relevă agen
ția Reuter — se arată foarte preo
cupați de spirala creșterii prețurilor
în ultimele luni, determinată direct
de scumpirea produselor petroliere,
pe care Japonia le importă aproape
în totalitate.

BUDAPESTA

Pregătiri în vederea Congresului P. M. S. U.
BUDAPESTA 19 (Agerpres). — La
Budapesta a avut loc plenara comună
a Comitetului Central și Comisiei
Centrale de Revizie ale P.M.S.U.. în
cadrul căreia Janos Kadar. prim,secretar al C.C. al P.M.S.U., a pre

zentat o informare cu privire la pre
gătirile pentru Congresul al XII-lea
al partidului. Plenara a relevat că
pregătirea congresului — ale cărui
lucrări in cep la 24 martie — s-a
făcut conform statutului partidului.
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DEMONSTRAȚIE A CADRELOR
DIDACTICE LĂ PARIS. Miercuri,

circa 30 000 de institutori au parti
cipat la o amplă demonstrație pe
străzile Parisului, in cadrul unor
acțiuni revendicative organizate de
sindicate. De mai multe săptămîni,
notează A.F.P., personalul din invățămintul primar și secundar al
Franței participă la greve și de
monstrații,
cerind
îmbunătățirea
condițiilor de muncă și de viață,
exercitarea drepturilor și libertăți
lor sindicale.

CONFERINȚA CONSTITUȚIO
NALĂ tN PROBLEMA IRLANDEI
DE NORD și-a reluat lucrările după
o întrerupere de două săptămiiii.
In cadrul ședințelor proaramafe
pină la 31 martie, cele trei partide
din Ulster vor studia, sub președin
ția secretarului britanic pentru
Irlanda de Nord, Humphrey Atkins,
aspectele tehnice și financiare pe
care le-ar necesita trecerea, unor
puteri legislative și executive in
competenta organelor locale.
MANEVRE NAVALE. După cum
anunță agenția Kyodo, la Honolulu
s-a anunțat oficial încheierea ma
nevrelor navale la care au partici
pat unități ale S.U.A., Japoniei, Ca
nadei. Australiei și Noii Zeelande.
Manevrele s-au desfășurat în zona
centrală a Oceanului Pacific și au
durat trei săptămîni.
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Studenții din Oxford, important centru universitar din Marea Britanie, ou
organizat o demonstrație împotriva staționării de rachete nucleare pe
teritoriul țării. „Cel mai bun mijloc de apărare împotriva unui atac nuclear
îl constituie eliminarea de pe teritoriul țării a oricăror arme nucleare" se putea citi pe una din pancartele purtate de demonstranți
i

LA REUNIUNEA U.N.GT.A. D.

Un raport privind perspectivele
economiei mondiale
GENEVA 19 (Agerpres). — Tendin
ța de netă încetinire înregistrată de
economia mondială in 1979 se va ac
centua în 1980, înainte de a se atenua
într-o oarecare măsură în 1981, se
estimează intr-un raport preliminar
asupra
perspectivelor economice
mondiale, elaborat pentru a fi dezbă
tut în cadrul actualei sesiuni a Con
siliului U.N.C.T.A.D., care se desfă
șoară la Geneva.
Documentul — transmite agenția
France Presse — arată că, in țările
O.E.C.D. (principalele țări occidenta
le), rata de creștere a produsului na
țional brut va atinge în 1980 nivelul
mediu de l.l la sută, iar în 1981 —
de 2,7 la sută, față de 3,3 la sută in
1979. De asemenea, potrivit raportu
lui. majoritatea țărilor în curs de
dezvoltare vor avea dificultăți in a
realiza rate ale creșterii care să de
pășească sensibil 5 la sută pe an in
perioada 1980—1981, In ceea ce pri
vește perspectivele economice ale
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țărilor in curs de dezvoltare cele mai
sărace, acestea „sînt deosebit de în
grijorătoare". Pentru acest grup de
țări, rata creșterii economice abia a
depășit 3 la sută în 1978, adică un ni
vel egal mediei anilor 1970—1978, și,
potrivit unor estimări, în 1979 nu ar
fi reușit' să treacă de 2,4 la sută.
în continuare se relevă că ajustări
le prevăzute în țările O.E.C.D. „se
vor face fără îndoială cu prețul unui
șomaj considerabil". „Se pare că da
torită politicilor de ajustare econo
mică inadecvate din trecut, țările
O.E.C.D. sint forțate să impună o im
portantă încetinire a activității eco
nomice ca singur remediu împotriva
inflației din ce în ce mai mari", ,adaugă raportul, subliniind : „Este o
politică nu numai desperată, dar care
riscă să nu fie nici viabilă, deoarece
restructurările necesare impun inves
tiții importante și continue greu de
realizat in condițiile unei rate slab»
de creștere economică".
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