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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ieri a avut loc în stațiunea Neptun

Ședința comună a Biroului Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat
și Biroului Executiv al Guvernului Republicii Socialiste România
consacrată împlinirii a cinci ani de ia semnarea Actului final al Conferinței
genera l-europene de la Helsinki

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, vineri după-amiază a
avut loc în stațiunea Neptun șe
dința comună a Biroului Marii
Adunări Naționale, Consiliului de'
Stat si
Biroului Executiv al
Guvernului Republicii Socialiste
România, consacrată împlinirii a
cinci ani de la semnarea Actului fi
nal al Conferinței general-europene de la Helsinki.
în deschiderea ședinței a luat
cuvintul tovarășul Nicolae

Ceaușescu.
Cuvîntarea secretarului general
al partidului, președintele republi
cii. a fost urmărită cu deosebit in
teres. cu deplină aprobare.
fiind
subliniată cu îndelungi aplauze.
Luind cuvintul in continuare, to
varășul GHEORGHE RADULESCU,

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, si-a expri
mat acordul deplin cu analiza sinte
tică, deosebit de profundă, făcută
de secretarul general al partidului,
președintele republicii, in expune
rea sa. cu ideile chemării-aoel adresate parlamentelor, guvernelor
si popoarelor țărilor participante la
Conferința general-euroneană de la
Helsinki. Pornind de la interesele
fundamentale ale popornlui român,
ale construirii noii orinduiri sociale,
ale colaborării si păcii internaționa
le. a spus vorbitorul. Republica So
cialistă România, președintele său.
tovarășul Nicolae Ceausescu, au
adus o contribuție esențială la efor
turile de convocare.
pregătire si
desfășurare a Conferinței, la elabo
rarea Actului final.
Aniversarea a cinci ani de la
semnarea Actului final de la Hel
sinki. care coincide cu perioada de

pregătire a reuniunii de la Madrid,
asa cum se menționează si în declaratia-apel. a subliniat vorbitorul,
are loc in condiții in care situația
i internațională se menține încă des
tul de incordată. Europa continuind
să reprezinte focarul principal de
unde, poate izbucni un nou război
mondial. Asa cum se menționează
in declaratia-apel.
fenomenul cel
mai grav ii constituie continuarea
în proporții fără precedent a cursei
'înarmărilor, a acumulării de arme
tot mai perfecționate, inclusiv nu
cleare. in totală contradicție cu
spiritul Actului final si cu angaja
mentele de a depune eforturi în
dreptate spre reducerea confrun
tării militare si înfăptuirea dezar
mării.
Noi. .comuniștii români, sîntem
convinși că viitorul Europei depin
de de felul in care popoarele con
tinentului, reprezentanții acestor
popoare, parlamentele, guvernele

vor acționa pentru solutionarea într-un spirit bou a problemelor ac
tuale.
Declaratia-apel reafirmă. convin
gerea Partidului Comunist Român,
a României socialiste că țărilor sem
natare le revine înalta îndatorire de
a acționa pentrti impulsionarea
transpunerii în viată a Actului final,
de a asigura înfăptuirea securității,
cooperării și păcii pe continentul
european, ceea ce ar avea o in
fluentă pozitivă asupra rezolvării
problemelor majore ale lumii con
temporane.
în cuvintul său. tovarășul EMIL
BOBU. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central al
U.G.S.R.. a subliniat strinsa unitate
dialectică dintre politica internă și
externă a partidului și statului
nostru, contribuția inestimabilă a
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Se împlinesc 5 ani de la Confe
rința pentru securitate și cooperare
în Europa, de la semnarea docu
mentului final de la Helsinki.
Această conferință a reprezentat
un eveniment istoric în viața con
tinentului nostru. Pentru prima
oară țările europene s-au adunat
să discute împreună căile pentru
asigurarea unei cooperări, pe baza
principiilor de egalitate în drepturi,
respect al independenței și suve
ranității naționale, neamestec în
treburile interne, renunțare la
forță și la amenințarea v cu forța
in soluționarea problemelor dintre
statei
îrusăși desfășurarea conferinței,
adoptarea documentelor la Helsin
ki vu demonstrat că este pe deplin
pos 1 să se ajungă la concluzii
comur.e, să se elaboreze căile pen
tru «edificarea unor relații noi între
statale continentului nostru.
Nil doresc să insist prea mult
asupra importanței conferinței.
Consider că ea a avut o influență
puternică asupra întregii vieți in
ternaționale și a marcat trecerea
la o politică de destindere, co
laborare și pace. Popoarele eu
ropene, toate popoarele lumii au
salutat rezultatele Conferinței de
la Helsinki și și-au pus mari spe
ranțe în înfăptuirea acestor do
cumente.
Acum, cînd se împlinesc 5 ani de
la Conferința general-europeană
pentru securitate și cooperare, este
bine să trecem în revistă cum
s-au desfășurat evenimentele, cum
■s-a acționat ’ pentru înfăptuirea
documentelor semnate la Hel
sinki și ce perspectivă există
pentru a se asigura înfăptuirea
lor în continuare. Trebuie să spu
nem că în viața Europei, ca și pe
plan internațional, în acești 5 ani
s-au produs schimbări importante.
S-a dezvoltat activitatea statelor
și popoarelor împotriva politicii
imperialiste, de forță și dictat; noi
popoare și-au cucerit independența.
Popoarele, forțele antiimperialiste,
progresiste de pretutindeni au de
monstrat că sînt hotărîte să facă
totul pentru a-și asigura dezvolta

rea liberă, pentru a fi deplin stăpîne pe destinele lor.
în acest timp, pe arena mondia
lă au avut loc evenimente deose
bite care au dus — mai cu seamă
în prima parte a acestui an — la o
încordare extremă în viața Inter
națională. Acestea au demonstrat
că politica de destindere este la În
ceput, că sînt necesare eforturi
susținute din partea popoarelor eu
ropene, a popoarelor întregii lumi
pentru promovarea politicii de des
tindere, colaborare, independență
națională și pace.
Așteptările popoarelor europene
nu s-au realizat în mod corespun
zător. șe poate spune că In -acești
5 ani, în Europa — ca și în întreaga
lume, dealtfel — s-a intensificat
cursa înarmărilor, s-au acumulat
noi arme de distrugere în masă,
iar anul trecut s-a hotărit ampla
sarea de noi rachete cu răză medie
de acțiune, ceea ce accentuează pe
ricolul nuclear în Europa, în în
treaga lume.
Aniversăm 5 ani de la Con
ferința de la Helsinki într-o situa
ție internațională deosebit de în
cordată. Cauzele acestei încordări
sînt multiple. Nu doresc să mă re
fer acum la ele. Aș menționa nu
mai faptul că evenimentele din
prima parte a acestui an, care au
dus la această încordare extremă,
au demonstrat încă o dată că este
necesar să se facă totul pentru so
luționarea oricăror probleme numai
pe calea tratativelor, pentru renun
țarea cu desăvîrșire la forță, la amenințarea cu forța în relațiile in
ternaționale.
Aceste evenimente au demonstrat
că pentru continuarea destinderii
și colaborării, pentru asigurarea
păcii, se impun eforturi susținute
din partea tuturor statelor, a po
poarelor, a tuturor forțelor progre
siste, antiimperiaFste.
Dealtfel,
merită subliniat faptul că, în îm
prejurările agravării situației in
ternaționale, forțele progresiste, un
număr important de popoare
au adoptat o poziție activă, fermă,
ridicîndu-se împotriva politicii de
încordare, pronuntîndu-se cu fer
mitate pentru soluționarea proble
melor pe calea tratativelor politice.
Popoarele au refuzat să se angaje
ze în acțiuni extreme, să accepte

baze militare pe teritoriul lor, acționîrid în direcția diminuării în
cordării. Putem spune că, datorită
activității foițelor realiste, a po
poarelor dornice de, pace și inde
pendență, în momentul de față
asistăm la o oarecare diminuare a
încordării. încordare^ ; continuă
însă să se mențină. ’ Problemele
care au generat-o de fapt nu au
fost soluționate. De aceea, există
în continuare pericolul ca în orice
moment să se accentueze încor
darea.
Se impune să se facă totul pen
tru începerea negocierilor i în ve
dem soluționării tuturor proble
melor litigioase pe calea tratative
lor Aeeăita'rste'Vâlabil atiCth “ce
privește problemele Orientului
Mijlociu, problemele Afganistanu
lui, problemele din Iran, ca și din
alte zone ale globului.
Pentru cauza securității europe
ne o însemnătate deosebită au
dezvoltarea colaborării largi și
rodnice între toate statele din
Balcani, transformarea Balcanilor
într-o regiune a păcii, bunei veci
nătăți, încrederii, cooperării bi și
multilaterale, într-o zonă lipsită de
arme nucleare.
Este necesar să se pornească, în
soluționarea tuturor problemelor,
de la respectarea independenței po
poarelor, a dreptului fiecărei na
țiuni de a-și asigura dezvoltarea
economico- socială și transformările
sociale așa cum dorește, fără nici
un amestec din afară.
Consider că există astăzi per
spectiva inițierii unor asemenea
negocieri care pot duce la dimi
nuarea încordării, la reluarea cu
mai multă intensitate a politicii de
destindere.
In aceste împrejurări este ne
cesar ca popoarele europene — care
aniversează 5 ani de la Conferința
de la Helsinki — să-și asume o
răspundere mai mare atît în înfăp
tuirea securității și cooperării eu
ropene, cît și în soluționarea pe
călea tratativelor politice a tuturor
problemelor internaționale.
Sîntem în preajma unei noi reu
niuni pentrti securitate europeană,
ce urmează să aibă loc la Madrid,
în toamna acestui an. Aniversînd
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DEC
a Marii Adunări Naționale,

către toate parlamentele, organele supreme și șefii de stat, către guvernele și șefii de guverne, către toate
popoarele țărilor participante la Conferința general-europeană de la Helsinki
Se împlinesc 5 ani de la Conferința general-eu
ropeană — eveniment de însemnătate istorică in
viața continentului nostru - care a stabilit pentru
prima dată, la nivelul șefilor de state și guverne,
obiectivele fundamentale ale edificării securității și
păcii în Europa, ale făuririi unui climat nou, de în
credere, prietenie și pace între toate națiunile de
pe continent.
Această aniversare are' loc în condițiile agravării
deosebit de periculoase a situației internaționale in
prima parte a acestui an, ca urmare a continuării
vechii politici imperialiste, de dominație și amestec
in treburile altor state, a tendințelor de reîmpărțire
și consolidare a zonelor de influență, a accentuării
contradicțiilor între unele state și grupări de state,
a adîncirii crizei economice mondiale.
Conferința de la Helsinki și Actul final semnat de
reprezentanții celor 35 de state participante au des
chis o perspectivă nouă relațiilor dintre statele eu
ropene, dînd popoarelor speranța inaugurării unei
epoci noi în viața continentului. Evoluția ulterioară
a situației pe continent nu a corespuns însă acestor
așteptări ' și speranțe, rezultatele obținute fiind de

parte de a se putea considera satisfăcătoare. Aceas
ta se datorește faptului că nu s-a acționat cu fer
mitate, energie și perseverență de către toate sta
tele pentru aplicarea în viață a celor convenite la
Helsinki, unii considerind că simpla semnare a do
cumentelor poate rezolva de la sine problemele ; s-a
manifestat o stare de espectatîvă, de pasivitate care
a împiedicat mobilizarea forțelor în acțiuni concrete
pentru aplicarea hotărîrilor adoptate. Cel mai grav
este faptul că in acești 5 ani cursa înarmărilor nu
numai că nu s-a diminuat, ci a cunoscut o evolu
ție mereu ascendentă, ducind la acumularea pe con
tinent a unui arsenal de arme ultraperfecționate, in
clusiv atomice, de o amploare fără precedent în is
torie, ceea ce constituie un mare pericol pentru pacea
și securitatea popoarelor.
In aceste condiții, datoria imperioasă, de cea mai
înaltă răspundere, a tuturor popoarelor, guvernelor,
parlamentelor, conducătorilor de state, a forțelor de
mocratice și progresiste de pe continentul nostru
este aceea de a se uni și acționa cu toată energia
pentru oprirea acestei evpluții primejdioase a situa
ției din Europa, pentru trecerea cu cea mai mare fer

mitate la aplicarea în viață a obiectivelor și preve
derilor convenite la Helsinki.
Mobilizîndu-și toate forțele in direcția progresului
economico-social, al edificării vieții sale noi, poporul
român, statul și guvernul nostru au desfășurat, în
acești ani, o activitate perseverentă, în deplină con
cordanță cu hotărîrile de la Helsinki, pentru a con
tribui la edificarea securității pe continentul euro
pean.
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și gu
vernul dau o înaltă apreciere vastei și intensei acti
vități desfășurate pentru cauza securității europene
de Partidul Comunist Român, de statul nostru, con
tribuției unanim recunoscute de poporul român, ca
și pe plan internațional, a secretarului general al
partidului și președintelui
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la eforturile pentru instaurarea pe
continent și în lume a unei politici noi, de egalitate
in drepturi intre state, de respect al independenței
tuturor națiunilor, de colaborare, încredere și pace
între toate popoarele. Am dezvoltat larg relațiile de
prietenie și colaborare cu toate statele de pe con
tinent, am promovat ferm principiile egalității și res

pectului independenței naționdle ale fiecărui popor,
miljtînd neabătut. pentru generalizarea lor în întreăga
viață politică a Europei și a, întregii lumi. Româ
nia a prezentat numeroase propuneri menite să scoa
tă din imobilitate problemele stringente ale secu
rității, să stimuleze conlucrarea general-europeană șl
înfăptuirea obiectivelor de care depinde pacea tu
turor popoarelor noastre.
Acum, cu prilejul aniversării a 5 ani de la Confe
rința general-europeană de la Helsinki, Marea
Adunare Națională, Consiliul de Stat și Guvernul
Republicii Socialiste România adresează tuturor
parlamentelor, organelor supreme și șefilor de state,
guvernelor și șefilor de guverne din țările participante
la această conferință un apel vibrant de a-și mobiliza
toate forțele pentru realizarea aspirațiilor vitale ale
popoarelor de pe continentul nostru de a trăi în bună
înțelegere, colaborare și pace, într-o lume bazată
pe deplină egalitate, pe respectul neabătut al
libertății și independenței tuturor națiunilor. Să facem
totul pentru soluționarea problemelor complexe care
confruntă omenirea de astăzi,
pentru diminuarea

tensiunii internaționăle și continuarea fermă a poli
ticii de destindere, pentru dezarmare generală și în
primul rînd dezarmare nucleară, pentru rezolvarea
tuturor conflictelor dintre state pe cale politică, prin
tratative, pentru instaurarea noii ordini economice și
făurirea unei lumi măi drepte și mai bune pe planeta
noastră. Să asigurării, prin eforturi conjugate, reali
zarea unei Europe uriite, pe deosupra deosebirilor de
orînduire socială, punind mai presus de toate inte
resele supreme comune, cauza progresului, bună
stării, securității și păcii tuturor națiunilor continen
tului. Să nu precupețim nici un efort pentru a asiguia
dreptul fundamental ăl popoarelor - dreptul la viață
și la pace, care stă la baza tuturor celorlalte
cuceriri ale popoarelor, a înfloririi continue a civili
zației umone pe continentul nostru, ca și pe
întregul glob.
Să trecem neintîrziat, conlucrînd în modul cel
mai strins, la pregătirea temeinică a apropiatei
reuniuni de la Madrid, astfel incit aceasta să dea
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BACĂU:

Cu combinele, dar si cu mai multi
secerători, ritmul recoltării
trebuie intensificat!
„De cînd am început secerișul griu
lui — 24 iulie — nu am avut încă o
zi bună ca să putem lucra din plin
cu toate forțele. Ploaia, de multe ori
în reprize de două-trei ori pe zi. a
stînjenit mult lucrările. Din această
cauză, s-a lucrat o jumătate ori un
sfert de zi. sau chiar cite una-două
ore pe zi". Așa caracteriza tovarășul
Vasile Enache. secretar al comitetului
județean de partid, modul în care
s-a desfășurat pînă acum recoltarea
griului în județul Bacău. Aceasta
este și explicația de ce în județul
Bacău, deși secerișul griului a început
cu 9 zile în urmă, pînă în seara zilei
de 31 iulie recolta a fost strînsă de
pe numai 37 la sută din cele aproape
52 000 hectare cultivate cu grîu. Pen
tru intensificarea ritmului de lucru,
secretariatul comitetului județean de
partid a stabilit o serie de măsuri
prin aplicarea cărora zilnic să fie re
coltate mecanic 3 500 hectare cu grîu,
iar manual — 550 hectare.
Joi a fost prima zi cînd s-a putut
lucra din plin la recoltarea griului.
Dar numai pînă la ora patru dupăamiază. pentru că din nou ploaia a
întrerupt activitatea în multe uni
tăți agricole. Totuși, joi. griul a fost
strins de pe 3 620 hectare, cea mai
mare viteză la seceriș înregistrată
pînă acum. Cum a fost obținut acest
rezultat? Accentul principal se pune
pe folosirea din plin a combinelor
în fiecare clipă bună de lucru.
„Urmărim în permanență starea de
umiditate a lanurilor — ne spune to
varășul Mihai Pantelimon. directorul
S.M.A. Sascut. Specialiștii care con
duc formațiile de combine dirijează
operativ combinele acolo unde se
poate lucra". „De astăzi dimineață —
intervine tovarășul Cornel Văsoiu,
inginer șef al cooperativei agriccle
Orbeni — am mutat combinele de
două ori pînă am găsit această par
celă, unde sperăm să lucrăm pînă diseară. Nu este ușor, dar altfel nu se
poate. Griul este copt și trebuie strîns
cit mai repede, pentru a nu avea
pierderi de producție".
în același mod responsabil se lu
crează și în cooperativele agricole

În

județele
de

afectate

înlăturare

Sascut. Valea Seacă. Tătărăști. Huruiesti. Găiceana. Dealul Morii. Parincea, Podu Turcului. Motoșeni și
altele, care au și cele mai mari su
prafețe recoltate pină acum. în alte
locuri însă, combinele nu sînt folo
site la capacitatea maximă si aceas
ta datorită deselor defecțiuni ce se
înregistrează în funcționarea lor.
Zilnic, din această cauză nu sînt în
brazdă între 50—60 de combine. Deși
toate formațiile de combine au cîte
un atelier mobil de reparații, defec
țiunile nu sînt înlăturate operativ,
pentru că lipsesc o serie de piese de
schimb și. îndeosebi, curele de trans
misie. Iată deci o problemă pe care
organele de specialitate din Ministe
rul Agriculturii trebuie să o rezolve
cit mai repede.
Arătam la început că între măsu
rile stabilite de comitetul județean
de partid pentru grăbirea secerișu
lui se numără si organizarea recol
tării manuale a griului. Este o mă
sură impusă atît de faptul că în ju
dețul Bacău peste 2 300 hectare cu
grîu sînt situate Pe terenuri nemecanizabile, cit mai ales de condițiile
grele din acest an. care fac necesară
stringerea manuală a griului și de
pe multe terenuri mecanizabile. unde
însă nu pot intra combinele. Este de
menționat că, prin cooperația de con
sum. au fost puse la disoozitia uni
tăților agricole aproape 20 000 seceri
si coase. Alte peste 50 000 de seceri
si coase se află în stoc. Cu toate
acestea, rezultatele nu sînt corespun
zătoare. Din cele 5100 hectare cît
s-a stabilit să fie recoltate manual,
pe ansamblul județului, pînă vineri
seara s-au realizat numai 2 600 hec
tare. Puțin, dacă avem în vedere că
secerișul manual a început înaintea
celui mecanic 1
După cum aveam să ne convingem,
principala cauză a acestei situații
constă în faptul că. în majoritatea
localităților, comandamentele locale,
consiliile populare si primarii nu ac
ționează așa cum a cerut comanda
mentul central pentru agricultură, ca,
acolo unde situația impune, să mo
bilizeze pe toți locuitorii satelor la

de
a

inundații

efectelor

continuă

In lanurile multor unități agricole din județul Bacău se lucrează intens la recoltarea griului, lată două imagini
surprinse in obiectivul aparatului de fotografiat : la C.A.P. Găiceana sint folosite combine CP 12 pentru terenuri în
pantă (fotografia de sus), iar la C.A.P. Valea Seacă, unde griul e culcat de ploi, sute de cooperatori lucrează cu
seceri le
Foto : A. Papadiuc
secerișul manual al griului. Iată cum
gindesc trei primari despre această
problemă :
Mihai Morășanu. primarul comunei
Orbeni : „Avem trei . echipe care
string manual griul de pe porțiunile
unde este culcat. De-ar fi cazul, am
scoate si acum 500 de oameni la se
ceriș. dar ml-e teamă că pierdem
mai mult".
Ritu Tăbăcaru, primarul comunei
Tătărăști : „La cele trei ferme avem
240 de oameni la secerișul manual al
griului Dacă situația ar fi grea, am
putea scoate și acum 1 800 de oameni
la cimp".
Andrei Mare, primarul comunei
Găiceana : „Sincer să fiu, acum o oră

cu

energie

triale Hemeiuși, Tătărăști și Gh.
Gheorghiu-Dej — atenției comitetu
lui județean de partid și organelor
agricole pentru a lua măsurile ce se
impun. în virtutea prevederilor Legii
organizării producției Și a muncii in
agricultură, consiliile populare comu
nale trebuie să asigure acum, și nu
mai tîrziu, mobilizarea tuturor for
țelor de la sate la secerișul manual
al griului pd toate terenurile unde
nu se poate recolta mecanic. Este o
condiție de bază ca în județul Bacău
recoltarea griului să se încheie la
7—8 august, așa cum a stabilit co
mitetul județean de partid.

am venit din concediu. Dar la noi
np sînt probleme cu recoltarea.
Ne-am propus să stringent manual
griul de Pe 500 de hectare, din cele
1150 cultivate".
Iată deci trei răspunsuri care nu
fac decît să confirme un singur lu
cru : că nu peste tot s-a înțeles ne
cesitatea că acum este momentul ca
toti locuitorii de la sate să fie mobi
lizări la secerișul manual. Oare ce
condiții mai grele se așteaptă ? Tim
pul este înaintat și. deoarece griul
s-a copt, a început chiar să se scu
ture pe alocuri
Supunem aceste situații — care se
regăsesc și în consiliile agroindus

Aurel PAPADIUC

acțiunile

Astăzi, in Capitală
se deschide Tirgul de
mostre de bunuri de
consum. Cu această
ocazie, la complexul
expozițional din Piața
Scinteii a avut loc ieri
o conferință de presă
la care au participat
directori ai centralelor
industriale,
directori
de pavilioane, tehni
cieni și creatori din
fabricile producătoa
re de bunuri de con
sum, specialiști din
comerț, ziariști.
Relevind că această
importantă
manifes
tare în viata noastră
economică și socială
se desfășoară în peri
oada
cînd întregul
nostru popor mar
chează 15 ani de la
Congresul al IX-lea al
Partidului
Comunist
Român și în luna în
care sărbătorim cea
de-a 36-a aniversare a
zilei de 23 August, to
varășul Ion Mazilu,
directorul tirgului, a
arătat că ediția din
acest an evidențiază
realizările
producției
de bunuri de consum,
consecință directă a
marilor progrese ob
ținute . de
oamenii
muncii în dezvoltarea
potențialului
econo
mic al țării, în toate
sectoarele
producției
materiale și spirituale.
Dacă la prima ediție a
Tîrgului de mostre au
fost expuse 2 700 sor
timente de mărfuri,
anul acesta, la cea
de-a Xl-a ediție, în
standurile sale sînt
prezentate peste 200 000

de sortimente, iar prin
rețeaua comercială se
desfac* peste 300 000
sortimente, ceea ce
reflectă grăitor înde
plinirea cu succes a
obiectivelor de ridi
care a nivelului de
trai al populației, tra
sate de
conducerea
_ «LXI-UU
T1RC DE MOSTRE
DE BUNURI DE CONSUM
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partidului și statului,
personal de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
S-a subliniat, prin
tre altele, că actuala
ediție etalează pe o
suprafață de 42 000 mp
un bogat și variat fond
de marfă. Din lunga
listă a exponatelor noi
și modernizate pre
zentate în cele 17 pa
vilioane au fost evi
dențiate un șir de
produse
electrocasnice, electronice și de
uz
gospodăresc cu
calități tehnico-funcționale superioare, din
tre care menționăm
congelatorul ..Arctic",
televizorul „Olt" cu
jocuri încorporate, as
piratorul cu consum

redus de energie, ro
botul de bucătărie. în
pavilionul central, re
zervat economiei fo
restiere, sînt expuse
sute de garnituri de
mobilă
funcțională,
modernă, cu finisaje
superioare,
un
loc
aparte ocupînd mo
bila modulată. Cele
șase pavilioane ale
industriei ușoare pre
zintă vizitatorilor un
bogat sortiment de țe
sături din bumbac, in,
cinepă, mătase, fire
sintetice și in amestec,
tricotaje, care valori
fică din plin materii
prime românești, nu
meroase modele de
confecții pentru băr
bați, femei și copii,
încălțăminte, pielărie
și marochinărie de o
mare varietate, arti
cole de menaj, jucării.
Organizatorii tîrgu
lui au relevat acțiunile
inițiate pentru con
sultarea largă a cum
părătorilor — sondaje
pe bază de chestionare,
de taloane pentru pre
zentări de modă, tes
tare a unor mărfuri
prin vînzarea de loturi
reprezentative, analiza
atentă a opiniilor în
scrise în condicile de
imnresii, precum și
antrenarea delegaților
consiliilor județene ale
cumpărătorilor în spe
cificarea fondului de
marfă, în perfecționa
rea contractărilor de
bunuri de consum pen
tru piața internă.

Gabriela BONDOC

Peste prevederile cincinalului
— o producție industrială de 7,1 miliarde lei

în județul Mureș

Hotărîți să întîmpine ziua de 23
August cu însufletitoare fapte de
muncă în toate domeniile de activi
tate. oamenii
muncii din unitățile
industriale ale județului Mures —
români, maghiari si germani — au
îndeplinit. în ziua de 1 august, anga
jamentul majorat furnizînd peste
prevederile planului cincinal o pro
ducție de 7.1 miliarde lei.
într-o telegramă adresată cu acest
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de comitetul ju
dețean de partid se spune :
Exprimindu-ne din adincul Inimii

via recunoștință pentru deosebita
grijă ce o purtati înfloririi continue
a meleagurilor mureșene, oamenii
muncii din județul nostru se anga
jează în fața conducerii partidului,
a dumneavoastră, tovarășe secretar
general, să realizeze sarcinile de
plan ale actualului cincinal în prima
parte a lunii septembrie.
Vă asigurăm că nu vom precupeți
nici un efort pentru a ne respecta
întocmai cuvîntul dat. convinși fiind
că in acest fel ne aducem contribu
ția la ridicarea patriei noastre ne
noi culmi ale progresului civilizației
și bunăstării.

provocate de calamități

Prioritate

o
te

'OD

BIHOR

Măsuri pentru buna desfășurare
a activității întreprinderilor

Precipitațiile abundente din ultima
perioadă au afectat unele unități
economice din județ și au acoperit
mari suprafețe de teren agricol. Sub
conducerea organelor și organizați
ilor de partid, oamenii muncii din
industrie și agricultură acționează
energic pentru desfășurarea nor
mală a activității. Sub cerul încă
vitreg, bihorenii își concentrează
eforturile pentru normalizarea acti
vității în toate locurile afectate de
inundații. Iată cîteva secvențe.
La schela petrolieră din Suplacu
de Barcău, sondorii și-au continuat
efortul eroic cu care au înfruntat
trei viituri de ape, pentru repune
rea în funcțiune a tuturor sondelor
afectate de inundații — acțiune
care.
prin
eforturi
deosebite,
a fost, practic. încheiată. Petro
liștii bihoreni s-au angajat să re
cupereze cele circa 800 tone de țiței
nerealizate din cauza calamității.
Acum, la capătul unor eforturi
deosebite pentru refacerea liniei de
alimentare cu energie electrică a
întreprinderii miniere de bauxită
din Dobrești, se poate spune că

activitatea a intrat și aici în ritmul
normal. Se depun eforturi supli
mentare pentru a recupera cele
1200 tone minereu care nu a fost
extras
din
cauza
calamității.
Cuvinte de laudă și la adresa orta
cilor de la întreprinderea minieră
Voievozi. Cu eforturi eroice, noap
tea, pe ploaie, cei din schimbul
„liber" au redat circulației pentru
transportul cărbunelui de la mina
din Budoi porțiunea de drum dis
trusă de ape. Sfidînd vitregia na
turii, minerii din sectoarele Cuzap
II și Jurteana II au extras supli
mentar. în aceste zile grele, însem
nate cantități de lignit.
Sint evidente urmele lăsate de
revărsarea apelor în orașul Beiuș.
Primarul orașului, Vasile Clepce, tot
timpul prezent pe teren, s-a ocupat
personal în primul rînd de local
nicii sinistrați. Familiilor lui loan
Sabău, Octavian Hozea, Ecaterina
Balint și Rozalia Rulea. rămase
fără adăpost, li s-au asigurat lo
cuințe. Alți localnici, pînă la refa
cerea caselor avariate, sînt găzduiți cu generozitate de concetă-

țeni. Numeroși cetățeni, gărzile» pa
triotice. cu ajutorul a numeroase
mașini și utilaje ale șantierelor lo
cale și ale altor unități economice,
înlătură neajunsurile produse loca
lității. Impresionantă este solida
ritatea populației din satele Forău,
Vălanl, Prisaca — situate în zona de
deal, neafectate de ape — cu locui
torii din Uileacu de Beiuș, sat ve
cin. inundat de Crișul Negru.

AI. PETI

corespondentul

„Scinteii

Constructorul întîrzie încă
în pragul bunelor intenții
Pe terenurile C.A.P. Păulești, județul Sotu Mare, se acționează pentru
evacuarea apelor din lanurile de grîu
Foto : M. Sarea

SĂLAJ Umăr la umăr, pentru
a salva bunurile
Ploile torențiale căzute In noap
tea de 30 spre 31 iulie a.c. pe teri
toriul Sălajului au provocat
din
nou pagube materiale însemnate.
La 31 Iulie erau afectate de ape
859 gospodării țărănești, 34 unități
și secții economice, iar peste 200

poduri și podețe erau avariate. Cîteva sute de animale au fost luate
de valuri. De asemenea, circulația
tutieră era întreruptă între CehuSilvaniei — Baia Mare, Zalău —
Huedin. Zalău — Jibou și Zalău —
Cehu-Silvaniei. Mobilizați de co

mandamentul ..județean pentru combaterea urmărilor inundațiilor, un
mare număr de oameni ai muncii
din județ acționează ferm pentru
salvarea bunurilor și evacuarea apei
din case, magazii, de pe șosele și
terenurile agricole. La ora cînd
scriem aceste rîndurl acțiunea de
înlăturare a efectelor inundațiilor
continuă.

loan MUREȘAN
corespondentul

„Scinteii
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în condițiile noului mecanism economico-financiar, realizarea ritmică
și integrală a planului producției
fizice, cu cheltuieli cit mai reduse,
influențează direct îndeplinirea tutu
ror celorlalți indicatori și. în primul
rind, a producției nete — adică a va
lorii nou create. Este cunoscut, de
asemenea, faptul că orice restanță
la un produs poate genera dereglări
în producția altor unități ale econo
miei naționale. Sublinierea acestor
relații ne-a fost sugerată de situația
cu totul necorespunzătoare existentă
la Combinatul metalurgic Tulcea.
Aici s-au înregistrat în acest an,
lună de lună, restanțe mari la pro
ducția de alumină calcinată, cu re
percusiuni negative asupra tuturor
indicatorilor economico-financiari al
combinatului. Dacă în nrimul trimes
tru uzina de alumină din acest com
binat a rămas datoare economiei na
ționale cu 6 990 tone de alumină cal
cinată, în al doilea trimestru nerealizările au ajuns la 17 020 de tone.
Situația nu s-a îmbunătățit nici în
luna iulie. în același timp, consumu
rile specifice de combustibil și ener
gie electrică, în loc să scadă, au cres
cut considerabil, depășind cu mult
normele de consum. Două exemple :
în trimestrul al doilea, consumul de
păcură a fost deDăsit cu 156 de kg ne
tona de alumină produsă, iar cel de
energie electrică — cu 16.9 kWh pe
tonă.
Ce anume a generat această stare
de fapt ? Pentru a desnrinde cauzele,
am urmărit împreună cu cadrele
tehnice din uzină, cu muncitorii,
timp de mai multe zile, pe fluxul
tehnologic, modul în care se desfă
șoară procesul de fabricație a alu
minei.
O primă constatare : lipsa apara
turii de măsură și control ii pune pe
tehnologii uzinei, de foarte multe
ori, in situația de a lucra după
„tehnica"... ochiometrului. De pildă,
la instalația de măcinare, contoarele
pentru măsurarea cantității de bau
xită care se introduce în mori nu au
funcționat niciodată. Maistrul Mihai
Leaua ne spune că el determină pa
rametrii de funcționare a morilor pe

bază de rutină, iar consumurile de
bauxită — din ochi. „Pe un metru
liniar de bandă, la o anumită tura
ție... rezultă o cantitate de bauxită"
— a încercat să ne demonstreze
maistrul. Ciudat mod de urmărire a
procesului
tehnologic într-o uzină
modernă I Din păcate, o situație si
milară există și la secția leșiere,
unde lipsesc unele debitmetre, iar
debitul soluției de atac se determină

randamentului de extracție In ulti
mele luni cu 10—20 la sută, ceea ce
a atras după sine nerealizări la pro
ducția fizică și, implicit, pierderi în
semnate de materie primă (bauxită),
ci urmărirea necorespunzătoare a
procesului tehnologic.
Cauzele care generează restanțele
la producția de alumină, cu toate că
uneori nu sînt arătate deschis nici de
cadrele de conducere ale uzinei și

zile montarea unor diafragme Pe re
țeaua de abur de înaltă presiune,
care ar permite urmărirea perma
nentă a consumului de abur tehno
logic în secțiile de producție. Sînt
privite cu multă seninătate pierde
rile de abur care sînt evidente la tot
pasul în uzină. Și asta, in timp ce
inginerul-șef cu probleme mecanoenergetice, Constantin Bursumac, în
tocmește mereu alte planuri de mă

Pe albul imaculat al aluminei,
umbrele automulțumirii
DE CE NU SE REALIZEAZĂ PLANUL PRODUCȚIEI
UZINA DE ALUMINA DIN TULCEA
!n funcție de numărul de curse efec
tuate de pistonul unei pompe.
Este evident că, în această situa
ție, muncitorii nu știu — și nici nu
au posibilitatea să afle — cît trebuie
să consume Și cît consumă practic
pentru producția ce o realizează. Nu
diminuăm, desigur, rolul experienței
specialistului, a muncitorului cu
înaltă calificare, dar nu putem fi de
acord să se înlocuiască aparatura de
măsură și control cu aprecierea su
biectivă. Cînd urmărirea procesului
tehnologic se tace Pe baza rutinei,
este firesc ca și parametrii de func
ționare să fie necorespunzători. în
aceste condiții, toate justificările pe
care încearcă să le aducă inginerul
șef Traian Stoian, ca Și directorul
tehnic al combinatului. Aurei Urcan,
cu privire la randamentul scăzut la
extracția aluminatului din pulpa de
bauxită, sînt neîntemeiate. Nu cali
tatea bauxitei, a varului și nici alte
asemenea „cauze obiective" au de
terminat. în primul rînd. diminuarea

nici de cele ale combinatului,
sint cunoscute foarte bine de toate
cadrele tehnice din uzină, de toți
oamenii
muncii
de
aici.
Mai
mult chiar, ele au făcut și obiec
tul unei analize în biroul comi
tetului județean de partid. S-a în
tocmit și un program de redresare a
activității uzinei, cu responsabilități
și termene precise. Din păcate, foar
te multe din măsurile preconizate
au rămas doar Pe hîrtie. Deși în pla
nul de măsuri stabilit de comitetul
județean de partid există un punct
distinct referitor la completarea apa
raturii de măsură și control, iar la
nivelul combinatului s-au întocmit
încă de anul trecut alte planuri de
măsuri în această privință, totuși,
așa cum am putut constata în timpul
documentării noastre, nu s-a făcut
aproape nimic pentru aplicarea mă
surilor prevăzute.
Nici consumurile de abur tehno
logic nu sînt urmărite în mod cores
punzător. Se tergiversează de ani de

FIZICE LA

suri, fără- a le aplica pe cele exis
tente.
Minusurile de producție de la uzi
na de alumină din Tulcea sînt ge
nerate, deopotrivă, de întreținerea
și repararea necorespunzătoare a uti
lajelor și instalațiilor. în primul se
mestru. opririle accidentale 1a morile
de bauxită au însumat 1 391 de ore,
la bateriile de autoclave — 1 252 de
ore, iar la calcinatoare — 1 077 de ore.
Din această pricină, la majoritatea
utilajelor din uzină nu se respectă
graficele de execuție a reparațiilor,
iar cele efectuate după o oprire acci
dentală s-au dovedit nu de puține
ori necorespunzătoare. Au fost ca
zuri — bunăoară la calcinatoare —
cînd la două zile de la reparație au
apărut din nou defecțiuni. Calitatea
reparațiilor a fost și este determi
nată de lipsa unor materiale, de
iresponsabilitatea celor care le exe
cută. Cărămizile refractare pentru
înzidirea cuptoarelor lipsesc de luni
de zile. „Din lipsă de cărămidă —

ne spunea Inginerul Vasile Petre,
șeful instalației calcinare — în loc
să facem reparații, facem mai mult
cîrpeli. Toate opririle accidentale la
cuptoare se datoresc căderilor de că
rămidă din cuptor. Nu am ajuns
încă să oprim în mod planificat uti
lajele și să le reparăm. Mergem cu
ele pînă Se defectează". Din păcate,
nu numai la calcinare se petrec ast
fel lucrurile. în uzină a prins teren
mentalitatea dăunătoare : „Cît mer
ge, merge 1 Cînd se oprește, îl re
parăm 1“ în timpul documentării am
auzit destul de des această expresie.
Cind o instalație sau alta se oprește
datorită unor defecțiuni, toată lumea
se năpustește la locul unde a apărut
defecțiunea, neglijîndu-se celelalte
lucrări de întreținere Și reparații.
Bunăoară, pînă acum cîteva luni
toate forțele erau dirijate spre insta
lația de leșiere — „instalația proble
mă" — cum o numea directorul teh
nic al combinatului. Acum toată lu
mea se ocupă de instalația de calci
nare care creează aificultăti. Cu alte
cuvinte, se lucrează „pompieristic",
ceea ce nu face decît să sporească
numărul opririlor accidentale și, im
plicit, să genereze restanțe serioase
la producția fizică. în creștere de la
o lună la alta.
Indiscutabil, soluții pentru redre
sarea activității uzinei de alumină
din Tulcea există. Aplicarea cu stric
tețe a măsurilor cuprinse în planul
de redresare este prima condiție a
îmbunătățirii activității. Dar atît
timp cit se dă vina la nesfirsit ne
„cauzele obiective" și nu se între
prind măsuri pentru înlăturarea de
ficiențelor de ordin organizatoric și
tehnic, este greu de presupus că lu
crurile se vor îndrepta. Faptul că
atît conducerea uzinei, cît si aceea a
combinatului încearcă să escamoteze
adevăratele cauze ale restantelor și,
ca atare, nu acționează cu toată hotărîrea pentru curmarea lor, demon
strează că cei învestiți cu munci de
răspundere în uzină și în combinat
manifestă un inadmisibil spirit tole
rant

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

Pe șantierul întreprinderii
de nuclee proteice din Craiova
La Craiova se află în construcție,
în momentul de față. întreprinderea
de nuclee proteice, prima unitate de
acest gen din țară. O precizare de
început : datorită insuficientei răs
punderi cu care a fost tratată in
vestiția de către conducerea Trustu
lui de construcții industriale Cra
iova. primul termen de punere în
funcțiune nu a fost respectat, reprogramîndu-se pentru 31 noiembrie a.c.
De ce îi considerăm pe constructori
direct răspunzători de această întirziere ? Deoarece beneficiarul asigu
rase din vreme documentația
de
execuție. precum și utilajele nece
sare — deci condiții prielnice pentru
imprimarea unui ritm de lucru sus
ținut ; dar acestea nu și-au găsit re
flectarea în activitatea constructori
lor. Dovada : și în prezent, un întreg
depozit este suprasaturat cu instala
ții și utilaje. în valoare de circa
70 milioane lei care așteaptă să fie
montate.
Este adevărat, pe șantier muncesc
la ora actuală un număr mai mare
de constructori decît de obicei, circa
120 de oameni. Mobilizare de forțe
insuficientă însă, dacă o privim prin
prisma stadiilor fizice atinse. La
15 iulie a.c.. dată la care construc
ția trebuia complet realizată, corpul
principal de fabricație avea struc
tura de rezistență realizată numai în
proporție de 50 la sută ; silozul pen
tru făinuri proteice era înălțat pină
la cota +34 m, însă lucrarea este,
pur șî simplu, abandonată din sep
tembrie anul trecut ; corpul anexă
— incluzind. între altele, camera de
dispecerizare, postul de transformare
și punctul termic — era realizat doar
în proporție de 40 la sută. Mult ră
mase în urmă sint și alte lucrări.
Singura lucrare mai aproape de sta
diile cerute, dar încă departe' de fi
nalizare, este fabrica de substituienți
de lapte.
Din această perspectivă, este evi
dent că pentru respectarea termenu
lui de finalizare a investiției se im
pun măsuri deosebite. La o recentă
ședință de comandament, construc
torii au fost puși în situația de a re
cunoaște (a cita oară ! ?) că nu și-au
onorat propriile angajamente, că nu
au respectat termenele pe care și
le-au asumat pentru realizarea lu
crărilor corespunzător graficelor. Jus
tificarea adusă mereu în discuție
este aceea că cea mai mare parte a
forțelor se află concentrată la fina
lizarea altor obiective de investiții
din municipiul Craiova. O scuză de
„ochii lumii", deoarece în ordinea
obiectivelor prioritare ce urmează să
fie conectate la circuitul economic,
pînă la sfîrșitul anului în curs. în
treprinderea de nuclee proteice ocu
pă locul al doilea. Este adevărat,
numeroși constructori craioveni sînt
prezențj la ora actuală pe o serie
de șantiere cu termene apropiate de
finalizare a investițiilor ; dar nu mai
puțin adevărat este că multi lucră
tori ai trustului sînt repartizați la
obiective cu scadența în anul viitor.
Ne întrebăm : de ce o parte din for
ța de muncă existentă la aceste
obiective nu este dirijată pe șantie
rul întreprinderii de nuclee pro

teice ? O întrebare la care, cel pu
țin pînă acum, conducerea trustului
craiovean nu a găsit răspunsul.
— Din această cauză, ritmurile în
care evoluează lucrările sînt departe
de a da garanția recuperării restan
țelor și încadrării în prevederile
graficelor de execuție, ne-a informat
dr. Mălin Oprică, directorul unității
beneficiare. Mai mult decît atît : nici
forțele umane și tehnice existente pe
șantier nu sint utilizate rațional.
Efectiv, se muncește doar patru zile
pe săptămînă. fiindcă în zilele de
luni și sîmbătă disciplina lasă mult
de dorit pe șantier.
Ce părere are conducerea T.C.I.
Craiova ? Ne-am adresat tovarășului
Manea Domneliu. secretarul comi
tetului de partid al trustului, care
ne-a spus :
— într-adevăr. lucrările Ia între
prinderea de nuclee proteice sint
mult rămase In urmă. Pentru redre
sarea in scurt timp a acestei situa
ții. pe măsură ce se vor finaliza o
parte din obiectivele de la alte in
vestiții. vom dirija forța de muncă
pe acest Important șantier. De ase
menea, vom încredința supraveghe
rea evoluției lucrărilor unor cadre
de răspundere din cadrul trustului,
care vor avea și posibilitatea inter
venției operative pentru eliminarea
neajunsurilor. Totodată, vom dota
șantierul cu utilajele de construcții
necesare, vom acționa pentru întă
rirea disciplinei în muncă.
Sînt oare aceste intenții convingă
toare și suficiente pentru redresarea
lucrărilor ? O spunem deschis : nu.
După părerea noastră, măsurile luate
după amintita ședință de comanda
ment — pe șantier au fost aduse
niște macarale, s-a mai îmbunătățit
aprovizionarea cu betoane, organi
zarea muncii a fost cit de cît reacti
vată — nu au darul să revigoreze
ritmul lucrărilor la această investiție.
Prezentăm opinia șefului de pro
iect, ing. G. Stoenescu, de la Institu
tul de studii și proiectări construcții
pentru agricultură și industria ali
mentară București :
— Dacă nu se va acționa energic
și hotărit pentru recuperarea restan
țelor. noul termen de punere în
funcțiune va fi compromis. Pier
derea de producție ? Circa 1 miliard
lei. Dar și mai grav va fi faptul că
se vor înregistra
pierderi
foarte
mari, care nu pot fi contabilizate, pe
planul producției animaliere. Si asta
deoarece nucleele proteice asigură
animalelor sporuri in greutate cu
mult superioare celor rezultate din
furajele ce Ii se administrează in
prezent. Or. tocmai din acest motiv
consider absolut necesară impulsio
narea ritmului de lucru pe șantier,
prin luarea măsurilor de rigoare.
Subscriem și noi la acest punct de
vedere, reamintind
constructorului
că are obligația să nu mai tergiver
seze lucrurile, să se apuce serios de
treabă. întrucît timpul ce-1 mai are
la dispoziție pînă la data punerii in
funcțiune este extrem de scurt.

Nicolae PETOIESCU
corespondentul „Scinteii*
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Conferința de la Helsinki, trebuie
să ne gîndim ce trebuie să facem,
cum să acționăm pentru a asigura
desfășurarea cu succes a reuniunii
de la Madrid, astfel incit aceasta
să permită reluarea politicii de
destindere, să dea un nou impuls
înfăptuirii neabătute a documen
telor semnate la Helsinki. în acest
sens, Declarația Marii Adunări
Naționale, a Consiliului de Stat și
Guvernului Republicii Socialiste
România, adresată parlamentelor,
organelor supreme de stat, șefilor
de state, guvernelor și șefilor de
guverne, tuturor statelor partici
pante la Conferința de la Hel
sinki, subliniază cu putere necesi
tatea unirii eforturilor țărilor
participante la conferință pentru
succesul reuniunii de la Madrid.
Deoarece atît aniversarea a 5 ani
de la Conferința de la Helsinki, cit
și pregătirea reuniunii de Ia Ma
drid au loc în condiții internațio
nale deosebit de grave, trebuie să
pornim de la necesitatea de a
acționa — cu întreaga răspundere
ce o avem față de poporul nostru,
față de toate popoarele — pentru
oprirea accentuării încordării, pen
tru diminuarea acesteia, pentru
pregătirea și desfășurarea cu succes
a reuniunii de la Madrid.
In mod deosebit trebuie să ac

ționăm pentru dezvoltarea unei
largi cooperări economice între
toate statele continentului, militînd
cu toată hotărîrea în direcția înlă
turării diferitelor bariere și res
tricții în schimburile economice. In
actuala situație economică interna
țională se impun, mai mult ca
oricînd, înlăturarea acestor bariere
și restricții, dezvoltarea unei largi
colaborări și cooperări economice
și tehnico-științifice.
Aceasta este cu atît mai necesar
cu cit problemele care preocupă
astăzi omenirea în domeniul eco
nomic nu pot fi soluționate decît
prin eforturi comune, printr-o
largă colaborare internațională. Se
impune să intensificăm activitatea
de colaborare științifică și tehnică
pentru soluționarea unor probleme
complexe ale dezvoltării economico-sociale și, în mod deosebit, a
problemelor energetice, ale mediu
lui înconjurător, precum și a altor
probleme de interes comun. De ase
menea, va trebui să acționăm pen
tru extinderea colaborării și schim
burilor culturale, pentru contacte
largi între popoarele europene,
între cetățenii țărilor continentului,
astfel încît popoarele să acționeze
cu mai multă hotărîre în direcția
înfăptuirii unei Europe unite, a co
laborării pașnice între toate sta
tele, fără deosebire de orînduire
socială.

Este necesar să se înțeleagă fap
tul că, în actualele împrejurări,
Europa trebuie să găsească calea
spre unitate, cu respectarea orînduirilor sociale existente, a drep
tului fiecărui popor la dezvoltare
liberă, a independenței și suvera
nității fiecărei națiuni de pe con
tinent. Sînt multe probleme care
preocupă toate națiunile europene
și care nu pot fi soluționate decît
întărind continuu colaborarea și
realizînd o unitate bazată ne diver
sitate de orînduiri sociale și de
concepții — o unitate pentru pace,
pentru independență, pentru o
lume mai dreaptă și mai bună.
Sînt necesare eforturi susținute
în direcția dezangajării militare și
dezarmării. Noi considerăm că tre
buie să se facă totul — și în acest
sens ne adresăm tuturor statelor
participante la conferință — pen
tru trecerea la măsuri concrete de
dezarmare. Ne pronunțăm ferm
pentru organizarea unei conferințe
europene consacrate acestui obiec
tiv. Cu atît mai mult se impune să
acționăm în direcția organizării
acestei conferințe, cu cît în Euro
pa sînt concentrate cele mai mari
mijloace de distrugere în masă, iar
amplasarea noilor rachete cu rază
medie de acțiune privește în exclu
sivitate popoarele europene. Este
necesar să acționăm pentru începe
rea tratativelor în vederea exclu

derii amplasării și dezvoltării noi
lor rachete — ca un prim pas în
direcția trecerii la măsuri concrete
de dezarmare, și în primul rînd de
dezarmare nucleară.
Dorim ca la reuniunea de la Ma
drid să se ajungă la concluzii co
mune cu privire la necesitatea asi
gurării continuității Conferinței de
la Helsinki în diferite forme, cu un
caracter cît mai organizat, în așa
fel încît popoarele europene, sta
tele continentului să se poată con
sulta și acționa în comun în vede
rea soluționării diferitelor proble
me ce apar în Europa sau în dife
rite zone ale lumii.
Considerăm că desfășurarea cu
succes a reuniunii de la Madrid va
avea o importanță deosebită nu nu
mai pentru popoarele continentu
lui nostru, ci și pentru întreaga
lume. De aceea, România acționea
ză cu toată fermitatea pentru des
fășurarea cu succes a reuniunii,
pentru ca ea să dea un impuls pu
ternic realizării documentelor sem
nate la Helsinki.
Din contactele pe care România
le-a avut cu multe state europene
în legătură cu reuniunea de la Ma
drid, am constatat cu multă satis
facție că există o preocupare și do
rință generală a popoarelor de a
se asigura pregătirea temeinică și
succesul reuniunii de la Madrid.
Bazîndu-ne pe aceasta, considerăm

că sînt condiții favorabile de a ob
ține succese mai mari la Madrid
decît Ia Belgrad, astfel ca această
reuniune să se înscrie ca un fac
tor important în acțiunea genera
lă de oprire a încordării interna
ționale, de diminuare a acesteia, de
continuare a politicii de destinde
re, colaborare și pace, de respect
al independenței naționale.
In lume sînt și alte probleme de
soluționat. De exemplu, popoarele
europene au o răspundere deose
bită în realizarea unei noi ordini
economice internaționale. Va trebui
să se dezvolte o colaborare activă
între toate statele continentului în
vederea desfășurării cu succes a
sesiunii Organizației Națiunilor Unite pentru o nouă ordine eco
nomică, pentru ajutorarea țărilor
în curs de dezvoltare.
Viața internațională, evenimen
tele din prima parte a acestui an
au demonstrat cu putere rolul tot
mai important al popoarelor, al
forțelor politice, progresiste, antiimperialiste. De aceea, considerăm că
se impune intensificarea activită
ții partidului nostru, a tuturor or
ganizațiilor obștești, a Frontului
Democrației și Unității Socialiste —
în colaborare cu celelalte partide
și organizații din Europa, din în
treaga lume — pentru unirea eforturilor în direcția opririi încor

dării, reluării politicii de destin
dere și pace.
Avem ferma convingere că stă
în puterea popoarelor ca, acționînd unite, să pună cu desăvîrșire
capăt politicii de forță și dictat,
politicii imperialiste și colonialis
te, să asigure promovarea unei po
litici noi, de destindere, indepen
dență națională și pace.
Tocmai de aceea, în Declarația
pe care o discutăm, adresăm un
apel solemn tuturor forțelor realis
te, progresiste, tuturor popoarelor
europene, întregii lumi, de a-și uni
eforturile și acționa cu tot mai
multă fermitate pentru a opri
cursa înarmărilor, a realiza dezar
marea generală, și în primul rînd
dezarmarea nucleară. S-a ajuns
la o asemenea situație încît izbuc
nirea unui război nuclear ar putea
duce la distrugerea tuturor cuceri
rilor civilizației — și, fără îndoia
lă, popoarele europene ar fi prime
le care ar cădea victimă într-um
asemenea război. Iată de ce este
necesar ca — pînă nu este prea
tîrziu — să ridicăm cu hotărîre
glasul împotriva politicii de înar
mare, pentru oprirea cursei înar
mărilor.
Să facem totul pentru respecta
rea dreptului fundamental al po
poarelor, al Oamenilor — dreptul
la viață, dreptul la libertate și
pace. Stă în puterea popoarelor

să-și asigure viața și libertatea, acționînd unite, spunînd un Nu răs
picat politicii de înarmare, de răz
boi, pronunțîndu-se cu hotărîre
pentru destindere, pentru pace,
pentru dezarmare, pentru respec
tul independenței naționale a tutu
ror națiunilor europene și a în
tregii lumi.
Adoptarea acestei Declarații de
către Marea Adunare Națională,
Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România are o
mare însemnătate politică, exprimă
voința întregului nostru popor de
a nu precupeți nimic pentru a con
tribui la succesul politicii de pace,
de colaborare și independență na
țională. Sînt convins că această
Declarație va fi primită cum se cu
vine de popoare, de guverne, de
statele europene și din întreaga
lume. Ea pune din nou, încă o dată,
cu putere, în evidență, preocuparea
României, a poporului român de
a-și aduce contribuția activă la
cauza păcii și colaborării interna
ționale. Iată de ce consider că tre
buie să o adoptăm, să adresăm
această Declarație-apel solemn tu
turor popoarelor. Documentul adoptat astăzi corespunde pe deplin
intereselor poporului român, cau
zei generale a socialismului, cola
borării și păcii internaționale.
(Aplauze puternice, îndelungate).

DEC LARAȚIA-APEL
a Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)
un nou și puternic Impuls înfăptuirii în viață a
documentelor semnate cu 5 ani in urmă.
In spiritul înțelegerilor de la Helsinki, să acționăm
pentru intensificarea colaborării și cooperării eco
nomice, lichidînd orice fel de bariere și îngrădiri
artificiale, pentru trecerea la soluționarea cu forțe
comune a unor probleme esențiale ale dezvoltării
economico-sociaie a continentului.
De asemețkea, să dezvoltăm larg cooperarea pe
planul cercetării științifice, al tehnologiei moderne, să
lărgim schimburile culturale, și contactele intre .j
oameni, dsigurind o mai profuhdă cunoaștere re
ciprocă a popoarelor noastre, a creației lor materiale
și spirituale și, pe această bază, întărirea încrederii
și prieteniei între națiuni.
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și
Guvernul Republicii Socialiste România cheamă sta
tele europene să pună pe primul plan al eforturilor
lor trecerea la măsuri concrete de dezangajare mili
tară și dezarmare a continentului, fără de care nu
pot fi concepute încrederea, pacea și securitatea atît
în Europa, cît și în întreaga lume. Să nu uităm că
de pe continentul nostru au izbucnit în cursul acestui
secol două războaie nimicitoare care au atras în
viitoarea lor toate popoarele lumii I Astăzi, în Europa
se află față în față cele două blocuri militare opuse
- N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, lată de ce
interesele vitale, supreme ale popoarelor europene
cer să se treacă neîntîrziat la înghețarea bugetelor
militare și apoi la diminuarea lor continuă, la retra
gerea tuturor trupelor de pe teritoriul altor state și
lichidarea bazelor militare străine, la reducerea
substanțială a efectivelor militare și a armamentelor.
O importanță deosebită are realizarea unei înțelegeri

pentru trecerea la tratative în vederea renunțării, și
de o parte și de alta, la amplasarea și dezvoltarea
de noi rachete pe continentul nostru. Să nu pierdem
nici o clipă din vedere că prezența armelor nucleare
reprezintă un grav pericol pentru toate popoarele
continentului, indiferent dacă se găsesc în Nord sau
în Sud, în Vest sau în Est. Armele nu-și aleg victimele,
nimeni nu poate scăpa de efectul lor distrugător ;
nu există armă în stare să apere viața oamenilor, ci
numai s-o nimicească. Cauza securității europene
impune, de asemenea, să se acționeze cu fermitate
în direcția restrîngerii activității celor două blocuri
militare și lichidării lor coneafriitente, a opririi orică
ror demonstrații militare de forță la granițele altor
state, de natură să intimideze popoarele, să exercite
presiuni asupra lor. Să facem astfel ca grandioasele
cuceriri ale geniului uman, ale științei și tehnicii mo
derne, ale civilizației contemporane să nu mai fie
folosite pentru producerea de arme, pentru distru
gere, pentru amenințarea existenței speței umane, ci
să slujească numai și numai popoarelor, bună
stării și fericirii oamenilor, dreptului lor la viață și
la pace.
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat șl
Guvernul
Republicii Socialiste România
cheamă
parlamentele, guvernele, popoarele, oamenii politici,
forțele înaintate de pe întregul continent să militeze
cu energie și consecvență pentru promovarea
neabătută în relațiile dintre state a principiilor
deplinei egalități în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale a fiecărui popor. In
zilele noastre factorul hotăritor de care depind înfăp
tuirea unei securități reale, dezvoltarea rodnică a
colaborării, instaurarea păcii pe continent și in
întreaga lume este respectul dreptului sacru al fie
cărui popor de a se dezvolta liber și independent,

de a-și alege de sine stătător regimul politic, calea
securității, organizînd în acest scop reuniuni perio
propășirii economico-sociaie, fără nici un amestec din
dice de lucru, grupuri de experți și alte forme de
negociere a problemelor.
afară. Comandamentul suprem al epocii noastre,
România consideră că este necesar ca viitoarea
decisiv pentru eliberarea omenirii de coșmarul unui
conferință general-europeană să se desfășoare ia
nou război, este renunțarea cu desăvîrșire la folo
nivelul șefilor de state și guverne ; făcînd bilanțul
sirea forței și la amenințarea cu forța ; să acționăm
activității desfășurate în lumina Actului de la Hel
pentru ca orice probleme litigioase dintre state, orice
sinki, luînd în considerare schimbările produse în
diferende să fie soluționate numai și numai pe cale
viața politică a continentului și în întreaga lume, cepașnică, politică, prin tratative între părțile interesate,
în spiritul înțelegerii și respectului reciproc, al apărării ț „ființele arzătoare ale prezentului, această conferință
intereselor fundamentale ale popoarelor. Numâj ț făaducă corrjpletărilg corșspupzătoare documentelor
procedind astfel vom putea instaura în Europa un ■f.«lrn 1975, dezvoltindu=le cu noi prevederi și măsuri
menite să deschidă o perspectivă cu adevărat viabilă
climat cu adevărat nou, de încredere; destindere,
edificării securității în Europa.
înțelegere și colaborare, care să dea fiecărei națiuni
sentimentul că se află la adăpost de orice pericol
România consideră, de asemenea, că ar avea o
de agresiune și ingerințe din afară, posibilitatea de
mare importanță încheierea unui Tratat general de
a-și concentra resursele materiale și umane în direcția
renunțare la forță și la amenințarea cu forța ; aceas
progresului, civilizației, bunăstării și păcii.
ta ar aduce o contribuție esențială la cauza destin
derii, încrederii și securității continentului, la întă
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și g ivernul țării noastre se adresează din nou țărilor iji
rirea păcii generale.
popoarelor europene cu următoarele propuneri :
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și Gu
Avînd în vedere situația internațională încordată Și
vernul Republicii Socialiste România propun ca ziua
însemnătatea deosebită a reuniunii de la Madrid
de 1 august să fie aniversată în fiecare an ca zi a
pentru impulsionarea procesului de destindere și
solidarității și luptei tuturor popoarelor europene pen
securitate pe continentul nostru, această reuniune să
tru edificarea securității și păcii pe continentul nos
se desfășoare la nivelul miniștrilor de externe pen
tru.
tru a putea spori astfel eficiența dezbaterilor și mări
Desfășurarea cu rezultate pozitive a reuniunii de
gradul de angajare și responsabilitate în adoptarea
la Madrid, realizarea unor progrese concrete pe ca
măsurilor ce se impun.
lea înfăptuirii securității în Europa vor influența fa
Reuniunea de la Madrid să hotărască convocarea
vorabil procesul destinderii și păcii în întreaga lume.
unei conferințe consacrate dezarmării europene, care
Aceasta va spori și mai mult contribuția statelor de
să stabilească măsuri concrete de oprire a cursei
pe continentul nostru — într-o conlucrare strînsă cu
înarmărilor, de diminuare a potențialului militar exis
toate statele lumii — la soluționarea problemelor ar
tent pe continent. )
zătoare ale contemporaneității, la oprirea cursei înar
Să se asigure continuitatea conlucrării statelor
mărilor și trecerea la dezarmare și, în primul rînd,
noastre pentru soluționarea concretă a problemelor
la dezarmare nucleară, la instaurarea noii ordini eco

Lucrările ședinței comune
(Urmare din pag. I)
președintelui Nicolae Ceaușescu Ia in
staurarea in lume a unor relații de
mocratice de colaborare intre toate
popoarele, de securitate și pace pe
planeta noastră.
Acum, cînd întregul nostru popor,
toți oamenii muncii se găsesc in
desfășurarea unei ample activități
creatoare, a spus vorbitorul, recunoș
tința și mindria legitimă a fiilor
României se îndreaptă cu înflăcărare
către secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, care ne
oferă permanent un exemplu strălu
cit al modului cum trebuie îndepli
nite îndatoririle naționale și inter
naționale și doresc să subliniez și
cu acest prilej că de rolul său
hotăritor este legată creșterea fără
precedent a prestigiului României in
lume ca urmare a contribuției sale
inestimabile in rezolvarea importan
telor și complicatelor probleme ale
lumii contemporane.
Aprobind întru totul Declarațiaapel, ideile din expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu făcută în
deschiderea ședinței, vorbitorul a asi
gurat conducerea partidului și statu
lui că sindicatele vor acționa în con
tinuare pentru traducerea in viață a
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste, a mărețelor sarcini
stabilite de Congresul al XII-lea al
partidului, pentru accelerarea mer
sului înainte al societății românești
pe calea progresului și civilizației
socialiste, pentru asigurarea indepen
denței și suveranității patriei.
Relevînd contribuția tovarășului
Nicolae Ceausescu la cristalizarea con
ceptului de securitate europeană, to
varășul NICOLAE GIOSAN. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele
Marii Adunări Naționale, a adus un
vibrant omagiu conducătorului parti
dului și statului nostru, al cărui nu
me este indisolubil legat de toate ini
țiativele constructive întreprinse de
România în ultimii ani pentru trans
formarea Europei într-un continent
al păcii și colaborării.
Ne este proaspătă in minte vibran
ta dumneavoastră chemare lansată
Europei și intregii lumi, acum cinci
ani, in capitala Finlandei — a subli
niat vorbitorul — și dăm o înaltă
prețuire eforturilor stăruitoare
pe
care le-ați depus pentru realizarea
de progrese in direcția unui curs po

zitiv. Evoluția evenimentelor a de
monstrat sensul profund al Declara
ției făcute de dumneavoastră, la
1 august 1975, cînd ați evidențiat cu
claritate drumul pe oare
trebuie
mers în. continuare, imperativul pu
nerii în practică a angajamentelor
convenite. în acest scop ați între
prins permanente și semnificative
acțiuni, chemînd șefii de state, de
guverne, opinia publică să acționeze
pentru aplicarea ca un tot unitar
a prevederilor Actului final de la
Helsinki.
în continuare, vorbitorul a reliefat
importantele acțiuni întreprinse de
Marea Adunare Națională pe plan
european, in rîndul cărora o semni
ficație aparte o au apelurile Marii
Adunări Naționale, crearea grupului
parlamentar român pentru securitate
și cooperare în Europa,
diferitele
inițiative prezentate de deputății ro
mâni în Uniunea interparlamentară,
organizarea conferințelor parlamen
tare pentru securitate și cooperare
în Europa de către Uniunea inter
parlamentară.
Subliniind rolul deosebit pe care
l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu
în convocarea, pregătirea și ținerea
Conferinței de la Helsinki, tovarășul
ȘTEFAN ANDREI, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
C.C.
al P.C.R..
ministrul afa
cerilor externe, s-a referit pe
larg in cuvîntul său la vasta ac
tivitate desfășurată pe plan euro
pean și internațional de președintele
României socialiste, pentru triumful
cauzei păcii și colaborării între na
țiuni, la numeroasele acțiuni între
prinse de țara noastră pentru solu
ționarea pe cale pașnică a stărilor de
încordare și conflict din diferite zone
ale lumii, a problemelor litigioase
dintre state.
Vorbitorul a subliniat faptul că
în cei cinci ani care au trecut
de la Conferința de la Helsinki
România, , președintele
Nicolae
Ceaușescu au acționat permanent
pentru impulsionarea traducerii in
viață a Actului final, ol conferinței,
au atras atenția asupra necesității
ca procesul de destindere, care era
un proces incipient, nu ireversibil,
să fie consolidat, ca principiile și an
gajamentele înscrise în documentul
final să se înrădăcineze puternic în
relațiile intereuropene, să garanteze
pacea, securitatea și colaborarea pe
continent.

Aș dori să subliniez in mod deo
sebit — a spus vorbitorul — expu
nerea remarcabilă pe care a prezen
tat-o astăzi tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care analizează în mod
strălucit diferitele aspecte ale reu
niunii de la Madrid in actuala situa
ție internațională complicată, direc
țiile în care trebuie să se acționeze
pentru ca această reuniune să ducă
la dezvoltarea generală a relațiilor
intereuropene și, in același timp, să
contribuie la descărcarea actualei
tensiuni internaționale.
Exprimind deplinul acord cu con
ținutul Declarației-apel
a Marii
Adunări Naționale. Consiliului de Stat
și Guvernului Republicii Socialiste
România, vorbitorul a spus în în
cheiere : Este necesar ca problemele
europene să fie văzute în strînsă le
gătură cu problemele vieții interna
ționale in ansamblu, ca
aspectele
destinderii să fie înțelese si legate
de soluționarea pe cale politică a
problemelor litigioase, de dezarmare
și în primul rînd de dezarmarea nu
cleară, de lupta pentru o nouă or
dine economică internațională, de
participarea tuturor statelor, pe bază
de deplină egalitate. Ia soluționarea
problemelor internaționale. Politica
de destindere trebuie înțeleasă și le
gată de preocuparea pentru afirma
rea constantă a respectului indepen
denței și suveranității naționale, a
egalității în drepturi, a neamestecului
în treburile interne, de lupta po
poarelor pentru pace, independentă,
progres economic și social.
Luînd cuvîntul, tovarășul ILIE
VERDET,
membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului, a dat o
înaltă apreciere expunerii făcute de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul
ședinței comune și a exprimat depli
nul acord cu proiectul Declarațieiapel a Marii Adunări Naționale, a
Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România către
toate parlamentele, guvernele și po
poarele din țările participante la
Conferința general-europeană de la
Helsinki.
Primul ministru a subliniat con
tribuția deosebită a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu la pre
gătirea și desfășurarea Conferinței de
la Helsinki, la adoptarea Actului fi
nal. Vorbitorul s-a referit pe larg la
acțiunile desfășurate pe plan inter
național de România, de președintele
Nicolae Ceaușescu, de guvernul ro

mân pentru transpunerea in viață ca
un tot unitar a Actului final al Con
ferinței de la Helsinki, subliniind în
deosebi acțiunile întreprinse de
România in direcția îmbunătățirii și
dezvoltării relațiilor dintre statele eu
ropene, dintre toate statele, a creării
unui climat de destindere și înțele
gere intre națiuni.
Aș dori să menționez — a spus
vorbitorul — că o mare importanță
pentru atenționarea și mobilizarea
opiniei publice, a guvernelor și sta
telor asupra problemelor europene
au avut-o nenumăratele inițiative ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe
plan internațional. Deosebit de im
portantă este sublinierea de către
șeful statului român a faptului că
pericolul cel mai posibil al unui nou
război mondial poate să se nască
aici, in Europa.
în continuare, vorbitorul a relevat
însemnătatea pe care o are punerea
de către România a problemelor Eu
ropei în fața tuturor guvernelor și
statelor pentru a înțelege contribuția
pe care ele trebuie să o aducă și
eforturile pe care trebuie să le de
pună pentru pacea și securitatea atît
a Europei, cît și a întregii planete.
Trebuie subliniat, de asemenea
— a arătat vorbitorul — că din
România a pornit aprecierea, re
luată apoi și în alte țări, că este im
posibil de conceput o pace trainică
fără o stabilitate economică interna
țională, fără rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea,
și în primul rînd dezarmarea, instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale, renunțarea la forță și amenin
țarea cu forța in relațiile dintre sta
te, soluționarea tuturor problemelor
conflictuale, litigioase, exclusiv pe
calea tratativelor.
în încheiere, primul ministru a
subliniat că guvernul României va
continua să-și aducă întreaga con
tribuție la pregătirea si desfășurarea
cu succes a reuniunii de la Madrid,
va întări colaborarea cu toate sta
tele participante la conferința gene
ral-europeană. cu toate statele lumii,
în interesul suprem al cauzei păcii,
securității și cooperării în Europa și
în întreaga lume.
Exprimindu-și deplinul acord cu analiza de deosebită însemnătate cu
prinsă in expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, făcută in cadrul
ședinței comune, cu conținutul Declarației-apel, tovarășul PAUL NICULESCU, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului, a
relevat că aceasta reprezintă conse
cința logică a poziției României, a
activității neobosite desfășurate de

președintele său în favoarea păcii și
securității pe continentul european și
in întreaga lume.
în continuare, vorbitorul a spus :
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat in repetate rinduri că lupta
pentru securitate’ în Europa se În
fățișează nu ca un proces simplu, ci
dimpotrivă, ca unul deosebit de
complex, la care trebuie atrase toa
te forțele politice, toate forțele pro
gresiste, toti cetățenii continentului
nostru. Este meritul secretarului ge
neral al partidului de a fi prevenit
asupra iluziilor, intr-o perioadă de
euforie grăbită, atrăgind atenția că
întilnirea de la Helsinki. Actul final
adoptat trebuie să fie considerat un
început si că se cere să se facă to
tul pentru înfăptuirea lui. pentru a
asigura pacea și securitatea Europei.
Avem astăzi prilejul să remarcăm
cită importantă au tezele prezentate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu vizind securitatea si cooperarea pe
continent, a evidențiat vorbitorul,
amintind în acest sens consecventa
cu care secretarul general al parti
dului nostru. președintele repu
blicii. a susținut necesitatea rezolvării
pe cale pașnică a diferendelor dintre
state, importanța promovării deplinei
egalități în relațiile dintre state,
atenția ce trebuie acordată măsurilor
de dezangajare pe plan militar, ne
cesitatea de a se întreprinde pași
concreți în toate domeniile.
Adoptarea astăzi, la cinci ani de la
semnarea Actului final de la Hel
sinki, a spus in încheiere vorbitorul,
a Declarației-apel
reprezintă un
act de mare importanță politică ce
demonstrează dorința noastră ca vii
toarea reuniune de la Madrid să fie
cît mai temeinic pregătită, care de
monstrează voința României socialiste
de a-și aduce in continuare o cit mai
importantă contribuție la înfăptuirea
păcii și securității in Europa și în
lume.
Exprimind deplinul acord cu ideile
cuprinse in expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și în Declarațiaapel, tovarășul JANOS FAZEKAS,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al
guvernului, a
spus: Noi toți, cei care sîntem
aici, toți oamenii muncii din patria
noastră, fără deosebire de naționali
tate, cunoaștem contribuția hotăritoare și de mare amploare a secre
tarului general al partidului si pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia la rezolvarea marilor probleme
legate de evitarea unui nou război,
de promovarea unei păci trainice și
durabile în Europa și în întreaga
lume.

nomice, la edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și
colaborării între națiuni.
Reuniunea de la Madrid este chemată să reafirme
din nou, cu putere, atașamentul solemn față de do
cumentele semnate la Helsinki, hotărirea fermă de
a înfăptui Actul final al Conferinței general-europene,
ca un tot unitar.
Sîntem convinși că înfăptuirea securității — acest
înalt deziderat al popoarelor noastre — ar sluji pu
numai Europei, ci ar avea o profundă înrîurire pozi
tivă asupra întreguluimondial, contribuind [la
diminuarea îpcordărij,' Io/.continuarea fermă» a pft>cesului de destindere, la cauza întăririi păcii inter
naționale.
Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste România asigură parla
mentele, guvernele, popoarele europene, toate for
țele care luptă pentru cauza înălțătoare a păcii și
progresului că țara noastră va face și în viitor tot
ce depinde de ea pentru transpunerea fermă în via
ță a Actului final de la Helsinki, ca un tot unitar,
pentru succesul apropiatei reuniuni de la Madrid,
pentru soluționarea problemelor complexe de care
depinde crearea unui climat nou de colaborare și
pace trainică pe continentul nostru.
Facem un apel solemn către toate popoarele, că
tre întreaga opinie publică de pe continent de a nu
precupeți nici un efort pentru impulsionarea proce
sului destinderii și păcii, pentru edificarea securității,
pentru întărirea colaborării multilaterale dintre toate
statele lumii — fără deosebire de mărime sau de
orînduire socială — pe baza respectării neabătute a
libertății și independenței naționale a fiecărui po
por, a dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare de sine
stătătoare, corespunzător voinței și aspirațiilor sale,
pentru o Europă unită, prosperă și pașnică.

Subliniind apoi contribuția tova
rășului Nicolae Ceaușescu la convo
carea, pregătirea și ținerea Confe
rinței general-europene de la Hel
sinki, vorbitorul a arătat că aprecie
rile făcute atunci de secretarul ge
neral al partidului, președintele re
publicii, au fost valabile in intreaga
perioadă care a trecut din 1975, sint
valabile și astăzi, căpătînd o valoare
tot mai mare, datorită confirmării
justeței lor de evenimentele petre
cute pe plan european in ultimii ani.
El a arătat, de asemenea, că in
această perioadă România socialistă
si președintele ei nu au precupețit
nici un efort pentru impulsionarea
procesului destinderii si păcii, pentru
întărirea colaborării multilaterale din
tre state pe baza respectării neabătu
te a libertății si independentei na
ționale a fiecărui popor, a dreptului
fiecărei națiuni la dezvoltare de sine
stătătoare, corespunzător voinței si
aspirațiilor sale, pentru o Europă
unită, prosperă si pace.
Dind glas adeziunii sale decline la
ideile exprimate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în deschiderea ședinței
comune, la conținutul Declaratieiapel a Marii Adunări Naționale, Con
siliului de Stat si Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
CONSTANTIN ARSENI, membru al
Consiliului de Stat, vicepreședinte al
Consiliului Național al F.D.U.S., pre
ședintele Organizației Democrației
și Unității Socialiste, a apreciat că
aceasta reprezintă un indicator grăi
tor. categoric, al atitudinii Româ
niei. a dorinței sale de pace.
în mod logic, a sdus vorbitorul, ne
exprimăm contra războiului, pentru
pace, deoarece nimic nu este mai
frumos decît o tară care trăiește în
pace. în libertate. preocuDată să-si
asigure prosperitatea economică, ști
ințifică. socială.
România este o asemenea tară,
care în libertate si pace îsi făurește
o economie puternică. îsi dezvoltă
stiinta. arta, cultura, o tară invidiată
pentru rezultatele sale.
România propune astăzi această
Declarație-apel invitînd guvernele,
pe toti cei care au semnat Actul
final de la Helsinki
să acționeze
pentru a nune în practică prevederile
sale, pentru a înfăptui obligațiile ce
și le-au asumat.
Vorbitorul a adus un înalt omagiu
tovarășului Nicolae Ceausescu, susți
nător asiduu al idealurilor de pace și
înțelegere, subliniind marile sale me
rite în promovarea unei politici de
largă colaborare între toate țările si
popoarele lumii.
în acest moment, comuniștii, oa

menii muncii din patria noastră tră
iesc sentimente de înălțător patrio
tism, de profundă recunoștință față
de partidul nostru încercat, față
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru
înalta contribuție adusă la pregă
tirea, desfășurarea și aplicarea hotăririlor Conferinței de la Helsinki și
a Actului final, a spus in cuvintul
său tovarășa
TAMARA DOBRIN,
membru al Consiliului de Stat, pre
ședinte executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste. în continuare,
vorbitoarea a spus : Vă rog să-mi în
găduiți să afirm că, din experiența
noastră istorică, acești ani, care au
constituit un exemplu de succese pe
planul făuririi democratismului so
cialist, a adevăratului statut al cetă
țeanului, a libertăților cetățenești și
democratice cele mai înaintate, a
unei societăți drepte, echitabile, în
care fiecare își aduce contribuția,
după posibilitățile sale, unite moralpolitic într-un spirit puternic în ju
rul partidului, în cadrul Frontului
Democrației și Unității Socialiste, au
exercitat o puternică influență in
dialogul cu popoarele Europei.
în înfăptuirea sarcinilor ce ne re
vin, Frontul Democrației și Unității
Socialiste găsește in acest document
pe care îl adoptăm astăzi, in indica
țiile secretarului general al partidu
lui, în întregul patrimoniu al docu
mentelor partidului nostru un teren
vast de activitate, în care trebuie să
se angajeze cu mai multă responsa
bilitate, pentru a făuri calea spre
unitate a popoarelor europene, către
o Europă unită.
Exemplul imensului dialog al
secretarului general al partidului,
președintele republicii, deschis către
toate forțele politice, pentru unitatea
partidelor comuniste, muncitorești, a
forțelor progresiste, pentru dialogul
și cunoașterea tuturor forțelor și opi
niilor popoarelor din Europa și ale
reprezentanților lor, ale personalități
lor lor de aici și din întreaga lume,
constituie un exemplu strălucit de
modul în care toti cei ce lucrează pe
acest tărîm trebuie să-și îndeplineas
că sarcinile încredințate.
în încheierea ședinței comune s-a
adoptat. în unanimitate. Declaratiaaoel a Marii Adunări Naționale,
Consiliului de Stat și Guvernului
Republicii Socialiste România către
toate parlamentele, organele supreme
si șefii de stat, către guvernele și
șefii de guverne, către toate po
poarele țărilor participante la Con
ferința general-europeană de la Hel
sinki.
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Copiii din Măgura (Bacău) In
vată la scoală, că localitatea for
..
natală a fost, din cele mai vechi
timpuri, o vatră de civilizație
spirituală si materială. Nu-i de
mirare deci că la Școala gene
rală nr. 2 s-a înființat un cerc de
istorie menit să descopere si să
pună in lumină vestigii ale stră
moșilor. După Cum ne infor
mează profesorul Dumitru Tătaru. cea mal de seamă descope
rire a lor este un tezaur roman
format din 2 830 denari impe
riali, datină din secolele t—Il
e.n.
SI o veste de ultimă oră : în
punctul Dealul Pichiului. micii
arheologi au descoperit relicve
din epoca bronzului. cultura
Monteoru. un topor de bronz
celț din secolele X—IX t.e.n. și
două pietre de rișnită dacice.
Bravo, copii I,
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Toți pentru unul
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A fost suficientă numai o cli
pă de neatenție pentru ca tinărul Ilie Popa, de la Întreprin
derea de utilaj chimic si forjă
din Rm, Vilcea să devină victi
ma unui arav accident de mun
că. A fost transportat de urgen
tă la spital. Nici n-au apucat
bine medicii să spună că e ab
solută nevoie de o masivă trans
fuzie de singe, că de la secția
forjă s-au și prezentat să doneze
picăturile de viată salvatoare nu
mai. puțin de 90 de muncitori.
Un gest cu adevărat muncito
resc, omenesc.
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Copacul solitar

I
I

Un cititor. Ion Birchis, din
Topoloveni- Argeș, ne semna
lează faptul că la o răspântie
din satul Țigănești, din apropie
re. se află un copac in virstă de
peste 150 de ani. „Cind eram
copil — ne scrie el — mă jucam
și zburdam împrejurul lui. iar
acum, la 84 de ani. poposesc ade
sea la umbra lui deasă și răco
roasă. Este vorba de o specie de
corn care înflorește primăvara
timpuriu. Face flori galbene, iar
fructele, cit măslinele, cind se
coc se înroșesc si au oust de
măceșe de pădure. Din păcate,
unii trecători răuvoitori ii rup
crengile, il cojesc, il crestează...
Mă doare inima cind văd. Vă
rog mult să interveniti pentru a
fi — dacă nu declarat monu
ment al naturii, cum cred că
merită — măcar in atentia au
torităților".
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Ghid de 'toiz»«n*rț»rt
ocazie
ri-r: > »>. Ț<?un
'•Turiștilor sosiți da-.vreme. de
seară in Ta. Neamț le atiheau
calea doi inși (Mircea Lăcătusu si Vaslle Copoț) care se ofe
reau. cu toată amabilitatea, să-t
conducă vină la hotel sau unde
aveau nevoie. Serviciile... ser
viabile ale celor doi „ghizi" cu
prindeau neapărat si transportul
bagajelor. Ei porneau inainte st
oaspeții după ei. Meraeau pe
un drum ocolit, pentru a trece
neapărat printr-o pădurice, unde
cei doi dispăreau cu bagaje cu
tot, Acuma au „dispărut" si ei
— dar fără bagaje — fiind
„ghidați" ne o altă rută si pen
tru mai multă vreme.

Biata zeiță!...
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In parcul orașului Caracal
putea fi admirată, pină in pri
măvara acestui an. o foarte fru
moasă statuetă a zeiței Ceres,
protectoarea agriculturii si a
roadelor pământului. Ea consti
tuie si obiectul unei, inspirate
ilustrații tipărite de Editura
sport-turism.
Ilustrația, cu explicația in
limbi de laraă circulație, se aăseste si astăzi de vinzare. dar
zeița nu mai e cum era inainte.
Un huligan — deocamdată ne
identificat — a decapitat-o. In
loc ca edilii locali să ia grab
nice măsuri pentru refacerea
statuetei, i-au pus o glugă de
plastic si au legat-o cu sfori de
cinepă. ca sd nu se mai vadă
4
că e fără cap.
Te doare capul !
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pentru...
I Ac
croitor
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Bravo, copii!

Aflat In stare avansată de
ebrietate. loan Huța, croitor la
cooperativa
„îmbrăcămintea"
din Satu Mare, a trezit din
somn, intr-o noapte, ne la ora
unu. locuitorii unui întreg cartier.
Ce se intîmplase ? Deși se afla
intr-o precară stare de echili
bru. el izbea cu pumnii si cu
picioarele tot ce intilnea in cale:
pietre, stilai, garduri. coșuri, de
gunoi....
__
,_ _____
După
atita tărăboi, tulburind
liniștea publică, i s-a-, croit si
croitorului un proces-verbal de
amendă. Și. cit ai zice 900 de
lei. s-a trezit si s-a potolit.
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Super -maxi -taxi |
Victor Drăgoi nu-l cunoaște
pe Vasile Dogaru. Nici Vaslle
pe Victor. Dar au atitea puncte
comune, incit ar fi păcat să nu-i
punem pe amândoi să împartă
acest colt de ziar, după cum im
part acum si— restul. Amândoi
sint șoferi. Amândoi lucrează în
județul Dîmbovița : unul la Tirgoviște. celălalt la Doiceștt.
Amindoi au in primire autobas
culante. Pină si autobasculante
le sint identice : fiecare are 16
tone. Și amândouă au fost trans
formate in... taxiuri. Pentru că
și Vasile. și Victor au fost gă
siți — ce coincidentă ! — in
aceeași localitate: VăcăreștiDimbovlța. Unul să-și vadă so
crii (că se „topea" de dorul lor
— cum a si declarat), iar celă
lalt să ia masa de nrinz.
St asta in timpul programului
de lucru, pe banii statului...
Rubrica realizată de

Petre POPA
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și corespondenții „ScinteiT^j

Trăsătura dominantă a vieții socialIntrarea In cea de-a doua jumătate
politice a țării în Iurta iulie a con a ultimului an al actualului cincinal
stituit-o puternica însuflețire.' pro a determinat o susținută activitate in
funda satisfacție și bucurie cu care vederea asigurării condițiilor nece
întregul popor a trăit evenimentul sare pentru realizarea planului. Aces
împlinirii a 15 ANI DE LA CON tui scop și-a consacrat lucrările
GRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. — ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
moment care a inaugurat și deter EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. DIN
minat epoca cea mai fertilă șl mai 9 IULIE, care a luat in dezbatere
bogată in împliniri din întreaga is măsuri
de stringentă actualitate
torie a patriei. Acest eveniment a privind Îndeplinirea olanului pro
prilejuit manifestări politice de o ducției fizice si nete, reducerea im
amploare deosebită, transformîndu-se porturilor. in specia] pe devize libere,
într-o grandioasă sărbătoare a parti
și creșterea exporturilor în vederea
dului. a întregii noastre națiuni.
echilibrării balanței de Dlăti. ridi
Momentul de virf in suita mani carea pe o treaptă calitativ superi
festărilor consacrate împlinirii a 15 oară a întregii activități economice
ani de la Congresul al IX-lea l-a
prin sporirea productivității muncii,
constituit reuniunea solemnă a Înal reducerea cheltuielilor materiale, asi
telor foruri ale conducerii de partid
gurarea. intr-o proporție tot mai
și de stat. în cadrul căreia tovarășu
mare, a valorificării
superioare a
lui Nicolae Ceaușescu i-a fost inmateriilor prime,
minat mesajul Comitetului Politic mărirea gradului
Executiv al C.C. al P.C.R. Operind o de recuperare și
profundă și cuprinzătoare
analiză, refolosire a ma
mesajul a relevat faptul esențial că teriilor prime și
puternicul dinamism pe care l-au în
materialelor,
a
registrat în acești ani toate sectoa
subansamblelor și
rele vieții sociale — economia, știin pieselor
de
ța. invățămintul. cultura, nivelul ge schimb.
neral de trai al poporului, activitatea
Comitetul Po!
pentru educarea revoluționară a oa litic Executiv' 8
menilor muncii, pentru dezvoltarea acordat, de aseconștiinței lor socialiste și cetățenești, menea,
o mare
procesul de adincire a democrației
dezbatesocialiste — își au izvorul in hotări- atenție
rii măsurilor ori9 ■ ■ wt
rile Și orientările cutezătoare, știin vind
asigurarea,
țifice ale Congresului al IX-lea. ale in perioadă
ur.y.,../
...
celorlalte Congrese care i-au urmat, mătoare. a unei
în strînsă legătură cu această im activități de mai
-------- -—=
presionantă realitate, mesajul eviden largă cuprindere
țiază faptul că înfăptuirile fără pre și de un
nivel
cedent ale acestei perioade poartă mal înalt de educare revoluționară,
inconfundabila pecete a gindirii și
patriotică, socialistă a tuturor oame
acțiunii revoluționare a celui pe care nilor muncii in spiritul Programului
Congresul al IX-lea l-a ales in su
partidului nostru, ca o premisă a
prema funcție de conducere in
îmbunătățirii activității economice.
partid — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Preocupindu-se
indeaproape
de
comunistul care a promovat, cu o
bunul mers al activității economice
pilduitoare consecvență. în viața
în acest an. partidul nostru a avut
partidului șt a întregii societăți, spi
in vedere măsurile ce se
ritul profund înnoitor, revoluționar, deopotrivă
impun
oentru asigurarea unui bun
patriotic.
demarai in cincinalul viitor, oreocuPrimind omagiul comuniștilor, al nare ilustrată de lucrările ȘEDINȚEI
întregului popor, tovarășul Nicolae
COMITETULUI POLITIC EXECU
Ceaușescu a omagiat, la rindul său.
TIV AL C.C. AL P.C.R.. BIROULUI
în strălucita cuvintare rostită in ca
PERMANENT AL CONSILIULUI
drul reuniunii solemne, partidul co
SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECO
munist care-și îndeplinește cu cinste
NOMICE SI SOCIALE ȘI GUVER
misiunea istorică, conducind neabătut
NULUI REPUBLICII SOCIALISTE
poporul pe calea făuririi societății
ROMANIA, DIN 18 IULIE, in cadrul
socialiste multilateral dezvoltate ; a
a fost dezbătut si aorobat
omagiat poporul, făuritorul tuturor căreia
Raportul cu privire la Planul na
succeselor, al măreței construcții din țional
de dezvoltare economicoacești 15 ani. angajîndu-se ferm in socială unic
a României pe anul 1981. S-a
fața națiunii să slujească pe mai
vădit, o dată mai mult, cu acest
departe, cu aceeași energie, interesele
priiei. griia permanentă ne care o
poporului, cauza libertății sale, a
manifestă
partidul nostru, personal
progresului său. a edificării socialis
mului șj comunismului pe pămintul tovarășul Nicolae Ceausescu oentru
fundamentarea științifică, in deDlin
României.
acord cu realitățile tării si ale lumii
Manifestările consacrate aniversării contemporane, a obiectivelor dezvol
Congresului al IX-lea al partidului tării economico-sociale si stabilirea
au prilejuit o vie afirmare a atașa soluțiilor celor mai coresDunzătoare
mentului și încrederii nemărginite pe pentru mobilizarea tuturor resurselor
care oamenii muncii Ie nutresc față materiale si umane ale societății in
de partidul comunist, in frunte cu se
vederea asigurării progresului raDid
cretarul său general, sentimente ex
și multilateral al tării noastre,
primate cu căldură în telegra
în concordantă cu hotăririle Con
mele adresate tovarășului Nicolae
gresului al XII-Iea.
Ceaușescu de organizațiile de partid,
încadrtndu-se In aceeași arie de
instituțiile centrale de stat, organiza
preocupări privitoare la Îndeplinirea,
țiile de masă șj obștești, de oamenii
planului ne acest an si asigurarea
muncii aparținind celor mai diverse tuturor condițiilor necesare abordării
y^ategoril sociale.
cu deplin succes a viitorului‘cincinal.

VIZITELE DE LUCRU ALE TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE. INDUS
TRIALE, CIT ȘI LA MARI OBIEC
TIVE DE INVESTIȚII DIN JUDE
ȚUL CONSTANȚA au confirmat din
nou valoarea permanentului dialog
cu poporul, eficienta stilului de
muncă dinamic al secretarului gene
ral al partidului, avind drept una
din principalele componente anali
zarea concretă De teren, la fata locu
lui. a modului în care se înfăptuiește
politica partidului, consultarea siste
matică a cadrelor de partid si de
stat, a specialiștilor, a masei largi a
oamenilor muncii asupra modalită
ților de rezolvare optimă a tuturor
problemelor de care deoinde Drogresu] neîntrerupt al tării. Depășind
cadrul unităților vizitate, recomandă-

educarea patriotică, revoluționară a
tineretului, a tuturor cetățenilor. !n
spiritul dragostei si respectului fată
de înaintași, fată de opera lor glo
rioasă consacrată măreției patriei si
poporului.
★
Aniversarea, in cursul acestei luni,
a 15 ANI DE LA CONGRESUL AL
IX-LEA AL P.C.R.
a evidențiat
pregnant că, asemenea domeniului
activității interne, și in sfera vieții
internaționale această perioadă, care
poartă amprenta gindirii și acțiunii
secretarului general al partidului,
președintele
republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. s-a înscris drept
cea mal dinamică și mai bogată în
realizări din întreaga istorie a Româ
niei Așa cum pe deplin temei s-a
relevat in mesajul Comitetului Poli-

acestui angajament s-a înscris VIVITA OFICIALA ÎNTREPRINSA IN
FRANȚA
DE
PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNA
CU
TOVARĂȘA
ELENA
CEAUȘESCU, la invitația președin
telui Valery Giscard d’Estaing. Prin
convorbirile purtate între cei doi
președinți, în spiritul stimei și cor
dialității, prin principiile și conclu
ziile politice consemnate în decla
rația adoptată, prin întreaga ei des
fășurare, această vizită s-a înscris ca
un nou și important moment în întă
rirea tradiționalelor relații priete
nești si de cooperare dintre România
șl Franța, în ridicarea lor pe un plan
superior. Pornindu-se de la realiză
rile importante care au fost obținute
îndeosebi în deceniul din urmă în
direcția colaborării româno-franceze,
in cursul vizitei
au fost identifi
cate noi domenii
și posibilități de
amplificare a re
econolațiilor
nolitice.
mice,
culturale și in
alte domenii. Tot
odată,
conver
gențele manifescadrul
tate
in
schimburilor de
cele
păreri în
mai
importante
probleme ale vie
ții internaționa
le au dus la con
cluzia necesității
de a se întări
conlucrarea dlntre cele două țări in ce privește activitatea lor oe plan internațional
pentru a-si spori contribuția la depă
șirea actualei situații de încordare,
la reluarea cursului sure destindere
si colaborare, la nromovarea secu
rității europene si mondiale, la asi
gurarea independentei naționale a
popoarelor si păcii în lume.
în cuvîntările și interviurile tova
rășului Nicolae Ceaușescu din cursul
acestei luni, inclusiv din timpul vi
zitei in Franța, se face o apreciere
lucidă și realistă asupra situației in
ternaționale, cu concluzii profund
mobilizatoare pentru politica mondia
lă, pentru acțiunea popoarelor. Astfel,
se constată că, drept rezultat al pu
ternicei afirmări a voinței popoare-,
____
revenirea la
lor de a nu permite
„războiul rece“ și agravarea continuă a relațiilor internationale, nive
Iul cel mai Înalt al încordării atins la
începutul anului a fost depășit si in
prezent asistăm chiar la o anumită
diminuare a tensiunii. Desigur, pro
blemele care au generat încordarea
nu au fost soluționate, ceea ce face
să se mențină in continuare pericole
destul de grave la adresa destinderii,
păcii și independenței popoarelor. In
aceste împrejurări, devine cu atit mai
necesar să se acționeze ferm de către
toate statele, de către toate forțele
inaintate pentru a se asigura promo
varea politicii de destindere, pentru
a se obține progrese reale, efective
in reglementarea problemelor neso
luționate.
SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂ
RII GENERALE A O.N.U. IN PRO
BLEMA PALESTINIANA, Care s-a
ținut în această lună, a pus din nou
In evidență necesitatea urgentă a
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teatre
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Clșmiglu) : Statornici
pe acest pămînt — spectacol de
sunet și lumină — 21.30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase“ (grădina Boema) : Boema,
slăbiciunea mea — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 18.30.

• Ansamblu! artistic ..Rapsodia
română" : La ftntina dorului —
18.30.
• Casa Centrală a Armatei fla
grădina de vară din Intr Brez.otanu) : Pe aripile tinereții

• infernul din sgirie nori : SALA
PALATULUI — 17; 20,15.

i

rile tovarășului Nicolae Ceausescu au
valoarea unor orientări generale ne
planul economiei naționale privind :
creșterea densității plantelor la hec
tar. extinderea irigațiilor De brazdă,
generalizarea acordului global, folo
sirea cu maximă eficientă a fiecăru’
metru de teren arabil in gospodăriile
populației de la sate : asimilarea
rapidă în fabricație a produselor de
inaltă tehnicitate, cu un consum
redus de metal si energie : perfec
ționarea organizării muncii, introdu
cerea De șantiere a unor metode teh
nologice avansate.
in măsură să
accelereze ritmul lucrărilor, asigurind intrarea la termen în funcțiune
a marilor obiective economice.
Luna oe care am incheiat-o înscrie
ca un eveniment marcant ANIVER
SAREA A 2 050 DE ANI DE LA
CREAREA PRIMULUI STAT DAC
CENTRALIZAT $1 INDEPENDENT.
Numeroasele acțiuni omagiale, manifestările cu caracter științific organizate de diverse instituții s-au
încheiat cu grandiosul spectacol desfâșurat pe stadionul Republicii din
Capitală, sub egida Festivalului național „Cintarea României", Prezenta tovarășului Nicolae Ceausescu
și a tovarășei Elena Ceausescu, a
celorlalți tovarăși din conducerea
partidului si statului la spectacolul
festiv a dus în lumină o dată mai
mult atentia acordată de partidul
nostru, de secretarul său general
cinstirii memoriei figurilor luminoase
aie Istoriei patriei, a trecutului glo
rios al neamului si luptei sale pentru
dreptate socială si libertate, subli
niind preocuparea statornică Pentru

tic Executiv al C.C. al P.C.R., in tot
acest deceniu și jumătate, politica
externă a României, in a cărei elabo
rare și transpunere in viată to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut
și are un rol determinant, a răspuns
permanent intereselor vitale ale po
porului român și ale întregii omeniri,
înscriind contribuții remarcabile la
promovarea unor relații noi, bazate
pe principiile egalității și respectului
reciproc, la afirmarea dreptului la
viață liberă și independentă a tutu
ror popoarelor, abolirea foiței și so
luționarea problemelor litigioase prin
tratative, la lupta pentru securitate
și colaborare pe continentul euro
pean și in întreaga lume, pentru în
făptuirea marilor deziderate ale
dezarmării, edificării unei noi ordini
internaționale, la cauza unității parti
delor comuniste, a tuturor forțelor
inaintate ale lumii de azi. Tocmai
această politică, a cărei justețe s
fost puternic confirmată de viață, a
dus. împreună cu realizările pe plan
intern, la creșterea considerabilă a
prestigiului internațional al patriei,
la înalta considerație de care pre
ședintele ei se bucură pe toate me
ridianele globului. Cu satisfacția
acestor împliniri. România socialistă
— așa cum a arătat tovarășul Nicolae
Ceaușescu in cuvîntarea rostită la
reuniunea solemnă — va face și de
aci inainte totul pentru a fi și mai
activă pe plan internațional, pentru
a-și spori contribuția la realizarea
unei politici internaționale democra
tice, la cauza destinderii și păcii, a
înțelegerii și colaborării, la făurirea
unei lumi mai drepte și mai bune pe
planeta noastră.
în coordonatele acestei politici, ale

unei reglementări globale, juste si \
durabile a situației din Orientul
Mijlociu.
Poziția
consecventă a
României, care se pronunță pentru
retragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate în urma războiului din
1967, înfăptuirea dreptului la autode
terminare al poporului palestinian,
inclusiv la crearea unui stat propriu,
independent, asigurarea independen
tei și suveranității tuturor statelor
din zonă, a fost reafirmată in mod
ferm cu prilejul recentei intilniri a
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Aceeași poziție
a fost susținută si in cadrul sesiunii
speciale a Adunării Generale, motivindu-se astfel votul pe care țara
noastră. împreună cu marea majori
tate a statelor membre, l-a dat in
în
favoarea rezoluției
adoptateaceastă problemă.
„LUNA DE SOLIDARITATE cu
LUPTA POPORULUI COREEAN",
marcată intre 25 iunie șl 27 iulie, a
prilejuit manifestarea sprijinului ac
tiv pe care poporul nostru. Împreu
nă cu toate forțele progresiste, îl
acordă luptei drepte a poporului co
reean pentru împlinirea idealului său
național de reunificare pașnică și de
mocratică a Coreei, propunerilor pre
zentate in acest sens de R.P.D. Co
reeană. Totodată, au fost denunțate
cu fermitate actele represive ale re
gimului dictatorial de la Seul, s-a
manifestat solidaritatea cti Victimele
prigoanei antipopulare, cu lupta patriotilor din Coreea de Sud, pentru
dreptul la o viață liberă și demnă,
intr-o patrie unificată, independentă
și democratică.
CONFERINȚA MONDIALA A DE
CENIULUI O.N.U. PENTRU DREP
TUL FEMEII, care s-a ținut la Co
penhaga, a dat expresie cerinței de
a se acționa cu hotărire pentru ca
femeile — importantă forță socială
a lumii contemporane — să poată
juca un rol tot mai activ în accele
rarea progresului material și spiri
tual al popoarelor, în lupta pentru
apărarea si Întărirea supremului
bun al generațiilor de azi și de miine — pacea. „Planul mondial de
acțiune pentru a doua jumătate a
deceniului femeii", documentul eoncluziv al acestui forum mondial al
femeilor, conține orientări și modali
tăți concrete de intensificare a acti
vității îndreptate spre asigurarea
egalității in drepturi a femeii, a con- ■
diției sale demne in societate, a mo
bilizării active a femeilor in lupta
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru destindere, dezarmare și pace.
★
Evenimentele lunii Încheiate — atit
cele interne, cit și cele internațio
nale — dau expresie hotăririi între
gului nostru popor de a păși ferm
înainte, sub conducerea partidului. în
frunte cu secretarul său general,
pentru înfăptuirea hotăririior Con
gresului al XII-Iea, a Programului
P.C.R., în vederea împlinirii aspira
țiilor sale de progres, bunăstare și
civilizație socialistă, a sporirii con
tribuției sale la promovarea năzuin
țelor de libertate, independentă. nrogres și pace ale întregii omeniri.

Ioan ERHAN
Ion FtNTiNA.RU
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• Cind voi deveni uriaș : STU
DIO — 18: 20. CENTRAL — 9.30:
11,30; 13.30: 15.30. 17,30: 19.30.
• Femeia dispărută : STUDIO —
10;' 13; 1*;,J6.
' ' T
‘
• Casta „divina" : CAPITOL —
9.3C,; 12; 14,30; 17: 19.30. la grădi
nă — 21.
• Familia noastră : FESTIVAL —
9; SI.15; 13.30: 15.45: 13; 20. LU
CEAFĂRUL — 9: nas: 13.I0:
15.45: 18; 20. la grădină — 21, ME
LODIA — 9: 11.15: 13,30: 15 45: 18:
20.19.
• .51 treilea salt mortal : SCALA

— 9; 11,15: 19,30: 15,45: 18: M,
FAVORIT — 9; 11,15: 13.30: 15.45:
18;- ----20,15.
-* Țara cailor sălbatici ; PATRIA
— 9; 11.15: _13.30:
--- - 15,45: 18:
BUCUHESTI —— 9: ri.15: 13,30:
BUCUREȘTI
15,45: 18: 20.15.
• Căluțul cocoșat — 9: 10,30: 12,
Amatorul — 14; 16.30:
19.15 :
DOINA.
• Abba: EXCELSIOR — 9: 11.15:
13.30: 15,45; 18: 20,15. modern —
9: 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20.15. la
grădină — 21. VICTORIA - 9:
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15, GRĂ-

DINA SCALA (str. Batistei nr. RAL — »: 11.15: 13,30: 15.45; 18:
20.15, GRIVITA — 9; 11.15: 13.30;
14) — 21.
• Mireasa dintren : TIMPURI
15.45: 18: 20.15. TOMIS — 9: 11,15:
NOI— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18 : 20. 13,30: 15.43; 18; 20,15. 1» grădină
* Uimitorul c&pltân Nemo: FE- — 21.
ROVIAR —
1^.30:15.45;• Vinătoare neobișnuită : BU18. 201s GLORIA — 9: H115; 13.30; ZEȘTI « '15,30: 17.45: 26. Tâ: gră
15,45: 18: 20.15.
dină — 21. FLACARA — 15.30:
• Buna seara, Irina 1 : COTRO- 17,45: 20. la grădină — 21.
• Cine mă strigă : LIRA
CENI — 15: 17.15: 19.30.
16;
• O dramă la vinătoare : EFO 18.15: 20.30.
RIE — 9: 11: 13: 15.15: 17.30: 19,45. • Hanul haiducilor 1 DRUMUL
• Drumul oaselor : DACIA — 9: sării — 16: 18: 20
• Cascadorul Hooper : AURORA
11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Sub patru steaguri : CULTU- — 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18: 25. la

grădină — 31. FLAMURA — 9:
11: 13.15; 15.30: 17.48:.20. GRĂDINA
GLORIA — 21.15.
• Rețeaua „S“ : FERENTARI —•
15,30: 17.30: 19,30. MUNCA — 16:
13; 20.
’
• Cind dragostea se Întoarce :
PROGRESUL— 16: 18: 20
• Solo Sunny t GIULESTI — 9:
11.15; 13.30: 15.45: 18; 20.
REASCA — 9; 11: 13: 15.30 :
20.
<* Rocky II .. VOLGA
9: 11.15:
13.30: 15,45: 18: 20.15.

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobindă șl ciștiguri în autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din țară, care a avut loc în ziua de 30 iulie a.c., Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat l 351
ciștiguri in autoturisme „Dacia 1 300“.
Datorită dimensiunilor listei de ciștiguri, iert am publicat prima parte a acesteia, cuprinzind 656 de ciș
tiguri. în numărul de azi publicăm partea a doua a listei.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
libretelor de economii cu dobindâ și ciștiguri in autoturisme emise de unitâțțle C.E.C. din
973.
974.
țară ieșite ciștigătoare cu cite un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru
975.
trimestrul II 1980
976.
977.
PARTEA A ll-A
978.
979.
980.
Numărul
981.
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
libretului
982.
libretului
libretului
libretului
libretului
crt.
crt.
crt.
crt.
crt.
de economii 983.
de economii
de economii
de economii
de economii
984.
985.
764-259-744
701-142-2035 781.
905.
■743-1-160914
719.
709-218-25167 843.
724-601-5010
657.
741-201-26836 986.
702-1-3261
742-1-3769
906.
720.
782.
743-1-180070
724-104-17055 844.
6a8.
987.
741-201-55049 988.
702-1-70726
783.
907.
743-1-195700
721.
724-104-53786 845.
742-1-29862
659.
741-201-73685 989.
702-1-105259 781.
908.
722.
724-104-74507 846.
742-213-55
743-1-209679
6uU.
702-1-129985
736-210-8535
741-212-11920 990.
723.
785.
909.
743-202-2847
724-104-89178 847.
661.
702-1-150283
786.
848.
748-1-34086
741-213-2608
724.
721-1-12632
910.
743-209-9095
662.
991.
702-1-166765
787.
748-1-59084
849.
704-625-1
721-260-826
911.
743-209-39785 725.
663.
992.
702-1-180406
788.
708-1-17816
850.
748-1-74151
726.
744-205-739
743-242-417
912.
664.
993.
702-206-5801
748-250-75
727.
789.
708-1-49796
851.
756-1-2294
665.
745-258-1177
913.
994.
702-411-434
702-218-15936 790.
708-1-69234
852.
728.
756-1-35770
745-2-27965
914.
666.
995.
791.
708-23-1280
853.
748-208-2320
729.
702-223-3461
745-2-49842
756.206-1009
915.
667.
996.
702-108-8408 792.
854.
714-210-1100
730.
708-215-9401
745-2-63888
916.
706-201-9803
668.
997.
793.
717-1-65163
735-1-28789
855.
731.
709-401-746
6’69.
722-1-2362
706-204-4824
917.
998.
735-1-66817
794.
856.
717-1-98202
732.
710-1-32318
747-1-10330
750-1-32702
670.
918.
999.
735-1-91020
795.
857.
717-1-123107
710-1-57244
733.
747-1-42427
671.
750-1-58176
919.
1000.
735-1-110061
796.
858.
717-1-142821
734.
710-1-74899
747-1-59200
750-186-80
672.
920.
1001.
859.
717-1-158929
735.
735-1-125169 797.
710-1-88314
747-225-6917
750-211-29615 1002.
673.
921.
860.
717-1-173499
710-238-66
736.
735-1-138169 798.
712-211-339
674.
750-211-57060 i 1003.
922.
861.
799.
717-1-185441
735-181-201
738-1-6423
737.
737-213-1562
675.
750-211-74399 1 1004.
923.
800.
862.
717-207-2079
735-220-121
722-502-3531
738.
726-712-498
676.
754-205-1940 j 1005.
924.
801.
863.
717-222-3068
702-511-506
733-201-27770
739.
755-202-24864
677.
718-429-450 1 1006.
925.
802.
864.
713-101-2015
713-1-19438
740.
722-123-1851
755-207-2465
678.
750-201-23390 1007.
926.
865.
713-102-27563 927.
803.
741.
703-1-38579
728-207-115
755-201-2888
679.
745-1-16547
1008.
804.
713-194-26083 928.
703-1-67286
710-113-33676 866.
742.
726-413-350
680.
703-713-527
1009.
867.
805.
724-1-18414
703-1-86889
710-119-21910
743.
727-129-78
681.
929.
734-1-51259
1010.
724-1-48069
703-1-102276 806.
710-120-21683 868.
727-137-30733 714.
682.
734-1-76022
930.
1011.
B07.
724-219-457
703-254-2626
710-120-46760 869.
745.
752-1-38884
083.
734-1-94414
931.
1012.
710-127-2318
870.
724-398-10098 932.
716.
703-254-23640 808.
752-1-79019
684.
734-1-107682 1013.
(109.
751-1-10221
710-138-18442 871.
747.
703-201-2589
752-1-103166
685.
933.
734-290-1126 1014.
672.
714-124-1444
715-1-62476
748.
703-809-28821 810.
752-1-121254
686.
934.
740-1-23647
1015.
873.
749-1-29442
749.
703-809-46303 811.
715-1-120222
752-1-135402
687.
935.
740-1-45204
1016.
874.
812.
749-1-47748
750.
703-203-17915
715-1-158946
688.
752-201-16316
740-219-147
936.
1017.
875.
724-216-459
751.
706-102-12103 813.
715-1-188093
752-204-1888
689.
937.
714-201-6878 1018.
814.
876.
730-1-19514
715-1-213899
752.
706-164-7363
752-232-29-27
690.
746-1-10697
938
1019.
B77.
730-201-5700
715-1-234908
706-210-2544 815.
753.
728-1-18016
691.
746-1-37216
939
1020.
878.
816.
731-1-12199
715-1-254034
754.
706-526-1325
728-203-936
692.
746-1-52302
940
1021.
879.
817.
731-260-3003
715-1-270117
755.
732-1-53676
713-724-734
693.
941.
712-613-745
1022.
880.
818.
719-1-24682
756.
732-1-91166
715-1-285142
753-1-29197
694.
942
714-1-21821
1023.
819.
881.
719-1-48287
715-1-296867
757.
732-1-115584
695.
753-205-2522
94:V
719-126-652
1024.
820.
882.
715-364-55
719-205-6213
758.
732-1-134608
696.
757-1-17263
9^4*
736-1-27094
1025.
821.
718-1-12879
683.
719-217-6463
732-1-149702
759.
704-1-21820
697.
945
736-1-83236
1026.
822.
718-1-33690
884.
719-201-32691 946'
732-201-1226
760.
704-205-681
698.
736-1-116429 1027.
823.
885.
719-207-5557
761.
718-205-18584
732-204-9268
728-116-1096
699.
947'
736-1-141033 1028.
824.
754-1-26361
732-213-500
B86.
719-203-7262
762.
739-1-28404
700.
948*
736-1-160766 1029.
825.
887.
754-1-54766
763.
705-1-11828
719-203-29072 949*
701.
739-1-46865
736-1-176R64 1030.
826.
754-1-72623
888.
764.
705-1-38450
711-205-2940
702.
739-206-5921
950
736-1 -1R9550 1031.
754-203-9337
765.
705-203-4719 827.
889.
711-255-2180
703.
739-203-427
95î'
736-211-4375 1032.
823.
754-203-27994 890.
718-210-921
711-1-15824
704.
739-205-15276 766.
959
736-212-38582 1033.
829.
707-1-12841
711-102-29525 891.
767.
707-204-3203
705.
720-515-388
953
736-212-66947 1034.
830.
711-130-358
768.
707-1-34048
892.
717-183-2690
706.
723-1-35731
954'
736-212-84655' 1035.
769.
711-506-1684
720-203-3544 831.
893.
727-1-35902
707.
723-1-53627
955*
736-276-176 ' 1036.
832.
716-1-54382
770.
709-1-33899
894.
727-1-78548
708.
723-205-2541
OSn'
736-279-20989I 1037.
833.
771.
709-1-86984
716-1-87010
727-1-105080
709.
895.
723-228-23
736-999-9931 3 1 1038.
834.
772.
709-1-118785
716-1-111668
896.
727-1-124458
710.
701-1-17503
736-999-48448 1039. ,
835.
716-1-131229
773.
709-1-143008
897.
701-1-34786
727-1-139781
711.
736-9'ăI -91
1 1040.
836.
774.
709-1-162643
716-1-147714
893.
727-235-3937
712.
701-202-1431
1041.
637.
775.
709-1-178584
716-1-162494
899.
71’3.
706-1-1144
722-201-8300
1042.
838.
776.
709-1-192209
716-1-174650
714.
718-614-693
900.
716-512-262
962.
741-1-26855
1043.
839.
716-215-4844
709-201-10948
901.
715.
7t9-212-21106 777.
759-214-816
963.
741-1-54910
640.
1044.
709-211-6273
716-215-26286 902.
716.
701-203-9629 778.
766-215-433
709-217-20654 841.
716-331-2699
964.
741-1-72989
1045.
717.
701-203-26999 779.
903.
723-1-22194
780.
709-217-39851 642.
718.
716-203-16154 904.
701-126-194
065.
763-203-9688
741-9-2760
1046.

LISTA

Numărul
Nr.
libretului
de economii cri*
704-218-482
758-201-21945
710-414-447
758-1-14366
758-1-34752
758-206-5660
723-102-12327
723-103-14368
723-135-6181
743-1-52208
743-1-98715
743-1-131451
743-1-156460
743-1-176244
743-1-192384
743-1-206900
743-18-57
743-207-17955
743-209-35292
743-213-730
745-201-6326
7-15-2-20088
7-15-2-45794
745-2-61415
745-206-1487
725-512-551
747-1-37466
747-1-55978
747-225-2857
712-202-6043
737-1-12161
726-216-1065
755-202-21020
755-202-36139
726-137-44
755-201-17974
755-1-15324
727-137-27705
752-1-20426
752-1-72198
752-1-98674
752-1-117691
752-1-132764
752-201-12604
752-203-3717
752-227-870
728-1-11497
728-1-32789
711-403-815
753-1-24924
753-1-40936
757-1-13649
704-1-17037
704-1-34021
726-1-7927
739-1-22566
739-1-43506
739-206-2490
739-268-217
739-205-12601
720-212-346
723-1-30423
723-1-50290
723-201-3906
723-211-2491
701-1-29772
701-201-14952
701-356-5263
706-1-13889
719-212-15959
754-202-3208
701-203-22332
701-205-12412
701-135-18715
701-414-147
702-1-53910
702-1-94342
702-1-121874
702-1-143317
702-1-161041
702-1-176015

1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065,
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098,
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1106.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.

Numărul 1
libretului | Nr.
de economii | ort.
702-204-2706
702-218-9593
702-222-2642
752-205-7221
735-1-482
735-1-55185
735-1-83091
735-1-103545
735-1-119874
735-1-134010
735-177-13718
735-201-8259
735-400-3007
713-1-12568
703-1-23308
703-1-58132
703-1-80787
703-1-97065
703-97-47
703-254-18359
734-201-6532
703-809-17833
703-809-41062
703-203-10717
703-414-5680
706-136-388
706-164-20604
706-319-1666
732-1-32215
732-1-79869
732-1-107929
732-1-128346
732-1-144425
732-1-157474
732-202-7106
732-206-11279
758-213-1606
705-1-31315
705-1-47807
705-349-371
721-210-1340
707-1-28294
707-153-122
720-206-11
709-1-72733
709-1-108788
709-1-134897
709-1-155674
709-1-173178
709-1-187869
709-201-5056
709-209-2238
709-217-4629
709-217-34806
709-218-19889 !
724-102-7429
724-104-43571 [
724-104-68011
724-104-84448 ■
724-537-990
721-1-22365
745-202-6499
708-1-40419
708-1-63156
708-1-78589
708-213-167
713-228-289
710-1-19101
710-1-49370
710-1-69126
710-1-84163
710-209-831
710-339-1099
722-306-441
733-201-16153
733-262-1052
728-201-12948
710-113-26269
710-119-11779
710-120-2313
710-120-39629

1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1132.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
!20K
1206.
1207.
1208.
1209.

Numărul
libretului
de economii
710-120-56574
710-138-12890
715-1-24809
715-1-102360
715-1-145741
715-1-178223
715-1-204590
715-1-227468
715-1-247486
715-1-264399
715-1-280004
715-1-292841
715- 207-10410
710- 510-684
718-1-28210
718- 205-12768
754-1-3747
754-1-46737
754-1-66809
754-1-80923
754-203-23196
711- 102-21802
711-102-39357
711- 216-5444
716- 1-36781
716-1-76431
716-1-103438
716-1-124359
716-1-142268
716-1-157146
716-1-170583
716-209-10773
716-215-21142
716-287-7345
716-203-7435
716- 327-39
724-601-15345
742-1-23632
742-207-1000
719- 520-101
748-1-20094
748-1-51717
748-1-69380
748-204-7802
748-267-294
748- 202-12145
712- 625-320
717- 1-48548
717-1-87451
717-1-115030
717-1-135929
717-1-153280
717-1-168387
. 717-1-181348
717-203-700
717-216-117.95
717- 268-150 I
713- 102-20215
713-194-16814
713-194-35867
724-1-39976
724-1-57877
724-398-3768
720- 624-564
751-1-21422
749- 1-18936
749-1-42358
749- 207-712
730- 1-12391
718- 232-382
750- 208-3854
731- 1-23,795
719- 1-2865
719-1-41449
719-1-57497
719-209-10905
719-201-24298
719-201-431301
715-708-2396 j
719-203-23969 1
711-203-8327 i
711-205-17463!

Nr.

1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1210.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.

in urnurui
libretului 1 Nr.
de economii

711-1-9183
716-112-454
717-171-12886
727-1-7526
727-1-66221
727-1-96649
727-1-118467
727-1-134980
727-204-5822
722-201-1721
711-207-10735
733-212-724
764-204-888
725-1-16665
734-222-253
763-211-1208
741-201-3378
741-201-47795
741-201-67997
741-201-82346
741-212-26368
741-316-75
744-1-16220
714-313-1040
756-1-27918
756-1-46040
756-232-87
706-201-20405
750-1-2011
750-1-50871
750-1-67883
750-211-11986
750-211-48987
750-211-68821
750-211-82296
754-205-14150
750-201-17519
745-1-5066
745-1-26961
734-1-38834
734-1-68380
734-1-88390
734-1-103599
734-257-162
740-1-9981
740-1-38756
740-1-54381
712-714-271
714-253-256
746-1-29930
746-1-47391
746-211-2980
714-1-16224
710-204-8699
719-730-338
736-1-67855
736-1-105940
736-1-133009
736-1-154298
736-1-171373
736-1-185384
736-105-4092
736-212-22318
736-212-58171
736-212-78660
736-212-93812
736-279-22592
719-420-277
736-202-37633
736-208-12806
736-267-1473

1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1310.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.

in umărul
libretului
de economii

704-523-6086
741-1-5347
741-1-46531
741-1-67319
741-1-81582
741-218-476
758-201-16330
706-717-311
710-903-998
758-1-29133
758-205-1384
758-380-155
723-102-23851
723-134-3864
743-1-26075
743-1-84222
743-1-120519
743-1-147879
743-1-169308
743-1-186858
743-1-201887
743-1-214696
743-207-12071
743-209-26235
743-209-46061
743-324-28
723-426-140
745-2-38360
743-2-56457
745-205-1747
722-1-10878
747-1-27869
747-1-50486
747-1-64503
712-1-9229
737-1-5980
712-206-225
755-202-12038
753-202-31522
725-211-486
755-201-12979
755-1-10064
727-137-20529
727-429-601
752-1-38908
752-1-90170
752-1-111589
752-1-127662
752-1-140158
752-202-12552
752-219-699
727-336-372
728-1-27063
711-201-344
753-1-15919
753-1-36053
757-1-3965
704-1-4564
704-1-29153
705-207-33
739-1-9709
739-1-37323
739-1-52271
739-213-3708
739-205-6240
709-615-928
723-1-20227
723-1-44128
723-1-59300
723-208-2066
736-212-91629

Titularilor libretelor de economii cu dobîn.da și ciștiguri in autoturisme emise de uni
tățile C.E.C. din Capitală li s-au acordat nrlntr-o tragere la sorti separată, care a avut loc
in ziua de 29 iulie a.c., 277 de autoturisme
..Dacia 1 300“. Lista oficială a libretelor ieșite
cîștigătoare la această tragere la sorti s-a
publicat în presa centrală.

SClNTEIA — sîmbătă
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Excelenței Sale Domnului general-locotenent (R)
JORGE RAFAEL VIDELA

PRIMIRE.

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez sincere
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului INAAH RAAD
Președintele Partidului Național Social Sirian din Liban
Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Partidului Na
țional Social Sirian îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele
Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român și al meu personal,
călduroase felicitări, împreună cu urări de succese în îndeplinirea sarcinilor
ce vă revin în fruntea partidului,
Reafirm și cu această ocazie hotărîrea noastră de a dezvolta și diversifica,
pe mai departe, relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Partidul
Comunist Român Și Partidul Național Social Sirian, în interesul extinderii și
diversificării raporturilor dintre cele două popoare, al păcii și înțelegerii
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod sincer pentru cordialul dumneavoastră mesaj de
felicitare transmis cu ocazia aniversării zilei independenței noastre. La
această dată venezuelenii reînnoiesc angajamentul fondatorilor națiunii de a
făuri o patrie liberă și dreaptă pentru cetățenii săi, pașnică și solidară cu
celelalte națiuni.
Folosesc ocazia pentru a reafirma dorința guvernului și poporului Venezuelei de a strînge din ce in ce mai mult legăturile noastre de prietenie și
de a garanta voința noastră de colaborare, în efortul pentru asigurarea păcii
și prosperității popoarelor noastre.

Cu salutări cordiale,

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Recepție oferită de ambasadorul Elveției la București
Cu prilejul Zilei naționale a Con
federației Elvețiene, ambasadorul
acestei țări la București, Peter Erni,
a oferit vineri o recepție.
Au participat Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor, loan Ceterchi, minis
trul justiției, Aurel Duma, ministru
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Alexandru Mărgăriteșcu, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,

tv
PROGRAMUL 1
9.30 Ecran de vacantă
10,00 Mozaic
cultural-artistic-sportiy
18,30 Iulie 1080. Cronica evenimentelor
politice
18,50 1001 de seri
lfi.OO Telejurnal.
19,20 Pentru cauza păcii în lumea în
treagă — securitate' și cooperare
in Europa I

Cronica zilei

reprezentanți ai altor ministere șl
instituții centrale, oameni de știință,
cultură și artă, generali și ofițeri su
periori, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul El
veției la București a rostit o cuvîntare
la posturile noastre de radio și tele
viziune.
(Agerpres)

19,40
20,00
20.30
21,05
22,15
22.30

Călătorie prin tara mea
Teleenciclopedia
Film serial : „Temerarul44. Episo
dul 5
Meridianele cîntecului si dansului
Telejurnal
Jocurile Olimpice de vară
PROGRAMUL 2
i
19,00 Telejurnal
19,20 Muzică de jaz.
20,25 Documentar științific
20,55 Maeștrii artei interpretative
22,15 Telejurnal
22,30 Jocurile Olimpice de vară

Vineri, tovarășul Io

sif Banc, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. a primit Pe Abdelhak Terrab,
membru al Biroului Executiv si al
Consiliului Central, secretar pentru
relațiile externe al Partidului Uniu
nea Națională a Forțelor Populare
din Maroc, care, la invitația C.C. al
P.C.R.. a făcut o vizită de prietenie
în România.
Oaspetele a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un cald mesaj de
salut si cele mai bune urări din par
tea lui Abdallah Ibrahim. secretar
general al Uniunii Naționale a Forțe
lor Populare.
Mulțumind, tovarășul Iosif Banc a
rugat să se transmită din partea to
varășului Nicolae Ceausescu un salut
cordial si urări de succese secretaru
lui general al Uniunii Naționale a
Forțelor Populare.
Cu prilejul primirii s-a făcut un
schimb reciproc de informări asupra
activității si preocupărilor actuale
ale Partidului Comunist Român și
Uniunii Naționale a Forțelor Popu
lare. a stadiului si perspectivelor de
dezvoltare a bunelor relații dintre
cele două partide.
La primire, care s-a desfășurat
într-o atmosferă cordială, tovărășeas
că. a participat Dumitru Turcus. ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.

ÎNTILNIRE.

Vineri a avut loc la

Ruse o întilnire între tovarășii
Cornel Burtică, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. si Hristo Hristov. ministrul
comerțului exterior al R.P. Bulgaria.
Cu acest prilej au fost examinate
stadiul cooperării economice si schim
burile comerciale pe anul în curs si
în perspectivă. în vederea transpu
nerii în viată a sarcinilor trasate de
tovarășii Nicolae Ceausescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și Todor Jivkov, primsecretar al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, cu prilejul recentei lor
întâlniri.
Au participat cadre de conducere
din ministere si întreprinderi de co
merț exterior din cele două tari.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4
șl 5 august. în țară : Vremea va fi în
general frumoasă, cu cerul variabil.
Vor cădea ploi izolate. Vîntul va su
fla în general slab. Temperatura în
creștere. Minimele vor fi cuprinse între
11 și 21 de grade și maximele între 24
și 34 de grade. Pe alocuri, dimineața,
se va produce ceață. în București :
Vremea va fi în general frumoasă, cu
cerul variabil. Vîntul va sufla slab.
Temperatura în creștere. Minimele vor
'fi cuprinse între 16/șt 18 grade; tnâx'imele într^ 30 și 33 de ; grade. (Corneliu
Pop, meteorolog de serviciu).

Schimb de mesaje între președintele
României și președintele Republicii Peru
LIMA 1 (Agerjires). — între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și
Fernando Belaunde Terry, președin
tele Republicii Peru, a avut loc un
schimb de mesaje cu ocazia primirii
tovarășului Iosif Kovacs, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care a
participat ca reprezentant
al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia la ceremonia de instalare a nou
lui șef al statului peruan.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmise
președintelui
Fernando
Belaunde
Terry calde felicitări și un salut
prietenesc cu ocazia instalării sale în
înalta funcție, împreună cu cele mai
bune urări de fericire personală, de
pace și prosperitate poporului peruan
prieten.

Președintele Republicii Peru a
exprimat ceie mai vii mulțumiri pen
tru felicitările și urările transmise și,
la rîndul său. a adresat președintelui
Republicii Socialiste România cele
mai călduroase urări de sănătate și
fericire personală. de bunăstare și
progres continuu poporului român.
în cursul convorbirii, șeful statului
peruan și-a exprimat satisfacția pen
tru evoluția pozitivă a relațiilor de
prietenie și colaborare ce s-au stator
nicit. in ultimii ani, intre România și
Peru.
De ambele părți s-a subliniat do
rința de a intensifica și aprofunda
aceste relații, de a extinde schimbu
rile comerciale și cooperarea econo
mică în toate domeniile de interes
reciproc, in interesul celor două țări
și popoare, al cauzei păcii, destinderii
și înțelegerii internaționale.

„România parcurge cea mai dinamică
perioadă din istoria sa“
Ample articole în presa de peste hotare consacrate activității
neobosite a președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
în slujba propriului popor, rolului său proeminent
în viața internațională
Presa din diferite țări ale lumii publică ample materiale consacrate
dezvoltării României, concepției președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire
la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, activității sale neobosite
desfășurate în slujba propriului său popor.
„DAILY MIRROR", unul dintre
principalele cotidiane din Sri Lanka,
a publicat un amplu articol dedicat
tării noastre, însoțit de fotografia
tovarășului Nicolae Ceaușescu. inti
tulat „România parcurge cea mai
dinamică perioadă din lunga sa isto
rie". Ziarul arată, printre altele, că,
„în acest an, poporul român sărbăto
rește 15 ani de la cel de-al IX-lea
Congres al P.C.R., respectiv un de
ceniu și jumătate de importante
și remarcabile realizări în toate
domeniile de activitate, această pe
rioadă fiind cea mai fertilă și dina
mică din întreaga istorie a Româ
niei".
în continuare, articolul prezintă
pe
larg
cuvîntarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al P.C.R., președintele Republicii
Socialiste România, la reuniunea
solemnă consacrată împlinirii a 15
ani de la Congresul al IX-lea al
P.C.R. Sînt subliniate aprecierea
președintelui României privind situa
ția internațională actuală, necesita
tea folosirii mijloacelor pașnice,
politice în soluționarea conflictelor.
Ziarul „L’UMANITA", organ al
Partidului Socialist Democratic Ita
lian, publică un articol în care re
levă, între altele, că „România se
numără printre țările care au con
tribuit, de-a lungul secolelor, la pro
gresul culturii și științei, marcînd,
cu originalitatea sa, cultura uni
versală". Punind în lumină carac
terul umanist și democratic al ope
relor marilor cărturari și patrioți
români, ziarul arată că. îh perlbtrtttt''
postbelică, „România, odată cu noua
sa istorie, și-a creat o viguroasă

viață spirituală", dezvoltarea cul
turii devenind un obiectiv priori
tar. Principiile politicii culturale
,,sînț menite să asigure creația ori
ginală in toate domeniile".
Sub titlul „Președintele Nicolae
Ceaușescu apreciază istoria ca pe o
știință revoluționară, regeneratoare",
cotidianul pakistanez de limbă urdu
„IRRUM" publică cuvintarea rosti
tă de președintele Republicii So
cialiste România la intîlnirea cu spe
cialiștii din domeniul științelor isto
rice, însoțită de date biografice ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt
menționate, totodată, operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu apărute
în limbi străine, inclusiv cele publi
cate in Pakistan, în limba urdu.
De asemenea, ziarul „HURRIYET
KARACHI" a publicat un articol
redacțional, intitulat „Relațiile pakistano-române", în care sînt evi
dențiate bunele raporturi politice,
economice și comerciale existente
între cele două țări. „Creșterea con
stantă a cooperării economice si_ in
dustriale dintre Pakistan și România
— se arată în articol — constituie un
exemplu demn de urmat și de alte
țări".
Multiplele aspecte ale dezvoltării
econorrpei românești, înfloririi cul
turii In anii construcției socialiste
din țâra noastră au făcut obiectul
a două emisiuni Ia RADIO BUENOS
AIRES, care au scos în evidență rit
murile înalte de creștere a econo
miei si venitului național, ale pro• ducției Industriale, „un model și
pentru-...alte țări ale lumii". , ;.....
(Agerpres)

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXII-a
Noi sportivi români pe podiumul învingătorilor
• Succese ale canoiștilor și caiaciștilor • Echipa noastră de volei a cucerit medalia de bronz
La această olimpiadă, pînă ieri
fuseseră stabilite nu mai puțin de
34 de recorduri mondiale și 75 re
corduri olimpice. Un exemplu, din
multe care pot fi citate drept con
cludente pentru nivelul întrecerilor
de aici : excelentul record olimpic
reușit de atleta noastră Viorica Viscopoleanu la Mexic (6,82 metri în
lungime), care a rezistat 12 ani, a
fost depășit abia acum, dar nu de
către o singură atletă, ci de toate
cele clasate pe primele șase locuri !
Iar — ca altă dovadă a faptului că
în disputa pentru întîietate se anga
jaseră cu pretenții și șanse repre
zentanți din diferite colțuri ale lu
mii — să reținem că, tot pină ieri,
obținuseră medalii de aur și titluri
olimpice sportivi din 24 de țări. Cei
mai proaspeți înscriși in acest ta
blou de onoare — pe care România
ocupă un loc fruntaș, cu cinci meda
lii de aur — sint sportivii din Iugo
slavia (care au luat la baschet
masculin singurul lor „aur" de pină
acum), cei din Grecia (care au cîștigat printr-un
luptător din Creta
primul lor titlu olimpic după o pe
rioadă de 20 de ani), cei din India
(câștigătoare a turneului
masculin
de hochei pe iarbă), cei din Zimbab
we (locul I in turneul feminin de
hochei pe iarbă).
Ne bucurăm să constatăm că tri
colorii noștri se situează deseori in
prim planul acestor încleștate între
ceri, cucerind medalii olimpice sau
puncte prețioase pentru clasament.
Și chiar dacă noi, reporterii, ne mai
necăjim uneori pentru că in loc de
medalie careva ocupă locul 4, 5 sau
6, trebuie să recunoaștem că nu este
de colea să fii al patrulea, al cinci
lea sau al șaselea in lume într-o dis
ciplină sau alta. Măcar de-ar ajunge
pe asemenea poziții și aceia dintre
sportivii noștri (cicliști, atleți. baschetbaliști, fotbaliști sau schiori) pe
care de ani și ani de zile îi aștep
tăm să urce în clasamentele inter
naționale și în aprecierile milioane
lor de amatori de sport din întreaga
țară.
Caiaciștii și canoiștii se situează,
fără îndoială, în primele rinduri ale

acelor sportivi de nădejde ai lotului
nostru olimpic. Ieri, vineri, cîțiva din
tre ei ne-au oferit din nou prilejul
de a-i aplauda în curse rapide și de
a-i vedea pe podiumul unei mari
competiții a lumii. In această după
amiază, pe canalul Krilațkoie s-au
disputat — sub arșița unui soare în
plină putere și cu un vînt din spate
destul de tare — șase probe de caiac
și canoe pe distanța de 500 metri.
Bineînțeles că echipajele noastre
erau calificate, și au luat startul în
toate finalele sale.
Prima probă a fost cea de caiac 1

locurile 4 și, respectiv, 9 — i-am dat
dreptate canoistului nostru.
La caiac 1 fete. Maria Ștefan ne
dă speranța unei medalii pină aproa
pe de 250 metri, dar râmîne in po
ziția a patra, pe care o păstrează și
la 500 metri. în grupul nostru de zia
riști români se comentează că în țară
am fi avut tinere care in această
cursă ar fi putut face mai mult de
cit Maria Ștefan — care, încă de la
campionatul mondial din 1979 (locul
6) a arătat că, după eforturi de ani
de zile, se află într-o scădere de
formă. Cu această cursă se, încheie

CORESPONDENTA DIN MOSCOVA
bărbați. După ce nouă caiaciști au
pornit ca din pușcă, am început să
urmăresc cu privirea silueta de cu
loarea cerului senin și pălăriuța albă
ale lui Vasile Dîba, campionul olim
pic de la Montreal. La 250 metri el
se găsea pe poziția a doua, după
campionul mondial al probei, care
avea să și cîștige cursa. Pe la 400 de
metri însă, concurentul australian
trage mai tare, țîșnește, Vasile al
nostru trage după el, dar cind era
gata, gata să-l ajungă, acesta atinse
se deja linia dintre balizele care in
dică sosirea. Deci. Diba, locul al trei
lea și medalie olimpică de bronz.
în cursa următoare, canoe 1, aveam
să încercăm însă o dezamăgire : re
prezentantul nostru, Lipat Varabiev,
nu poate menține tempoul impus
după protagoniști decit pină pe la
jumătate, și... locul 7 din nouă finaliști. în această situație, mă gîndesc
că poate altfel s-ar fi comportat
Ivan Patzaichin în această probă ;
dar, Ia cei 31 de ani citi are acum
amiralul flotilei de la Snagov nu
și-a putut permite efortul să concu
reze la această olimpiadă decît în
probele de dublu (pe ambele distan
te, de 500 și 1 000 metri). Vâzînd cum
tradiționalii săi rivali — Wichmann
din Ungaria și Ljubek din Iugoslavia
au ocupat la această probă numai

• Patzaichin-Copusto, vicecampioni olimpici •

probele individuale. Urmează echi
pajele de dublu.
La caiac 2 bărbați contăm pe o
medalie olimpică de la cuplul Ivan
Patzaichin — Petre Capusta. Și nu
greșim. Unde-i valoare, e valoare :
cu toate că din start avea poziția a
treia, după ce trec de 250 metri, deci
in a doua jumătate a cursei, ii ve
dem cum se încordează pe pagae și,
deși tempoul general al cursei creș
te văzînd cu ochii, ei încheie pe po
ziția a doua, la 0,73 secunde de cuplul
maghiar învingător și cu un avans
de 0,71 secunde față de echipajul
bulgar sosit al treilea. Doi tulceni —
unul foarte brunet, de la Mila 23,
celălalt foarte blond, de la Sarichioi
— urcă pe treapta a doua a podiu
mului de onoare, fiind distinși cu
medalia de argint. Cind crainicul
pronunță numele lui Patzaichin, toți
spectatorii, nu numai cei români,
aplaudă la fel de aprig, cum o făcu
seră pentru medaliații cu aur. A fost
un semn al frumoasei reputații de
care se bucură Ivan Patzaichin în
lumea canoei. Dar noi am luat aceas
ta și ca un preambul a ceea ce spe
răm să vedem sîmbătă după-amiază
în cursa de 1 000 metri, in care el va
face cuplu cu Toma Simionov. Spe
răm, cu alte cuvinte, să-l vedem pe
Patzaichin pe treapta cea mai înaltă

— acolo unde a stat de atîtea ori și
unde îi este locul.
în această după-amiază de vineri
(la ultima cursă, cuplul nostru de
caiac feminin a pierdut locul trei la
„fotografie", mai precis la o dife
rență de numai 9 miimi de secundă)
caiacul și canoea ne-au adus, prin
urmare, două medalii : una de argint
și alta de bronz. Sînt bine venite.
Totuși, ne așteptam la mai multe, și
am fi avut posibilitatea să cucerim
mai multe, dacă echipajele noastre
ar fi fost mai viguroase și mai am
bițioase în finalurile _ de curse. Pe
aici se spune că românii sînt și mai
tari pe distantele de 1 000 metri. Ne
place să credem că această preve
dere se va adeveri șl că in transmi
sia următoare vom putea informa
despre și mai multe medalii, chiar și
de aur, dinspre partea sportivilor
noștri de la caiac și canoe.
La bilanțul românesc de medalii,
vineri au adăugat una și voleibaliștii
tricolori. Oros, Dumănoiu, Pop, Enescu, Stoian, Girleanu și ceilalți elevi
al antrenorilor Nicolae Sotir și Flo
rin Balaiș au jucat în partida cu Po
lonia (cîștigătoarea olimpică de la
Montreal) așa cum trebuiau să joa
ce și prima dată cînd au întîlnit
aceeași formație în grupa prelimi
nară. Atunci ai noștri au fost înfrînți cu 1—3. De data aceasta, cînd
s-a jucat pentru medalia de bronz,
am învins noi cu 3—1 (15—10, 9—15,
15—13, 15—9). A fost un meci dispu
tat, în care numai buna pregătire a
voleibaliștilor români și ambiția, am
putea spune chiar abnegația băieți
lor noștri, au putut infringe înverșu
narea cu care partenerii lor de joc
s-au agățat de fiecare minge, de fie
care punct. După cite știm, este pri
ma medalie olimpică pe care o cuce
rește voleiul românesc (care nici în
anii de glorie, cind a ciștigat titlul
european, locuri fruntașe la campio
nate și cupe ale campionilor euro
peni, nu a reușit să urce pe podiu
mul olimpic). Pentru această perfor
manță, să felicităm generația actuală
de voleibaliști și pe antrenorii lor.

Gheorghe MITROI

Un nume de renume printre caiaciști - Vasile Diba • Sextetul de bază, care a adus voleiului nostru
prima medalie olimpică

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
G Ultima zi a concursului olimpic
de atletism, cuprinzînd 10 finale, des
fășurate în fata a peste 100 000 de
spectatori, a avut ca moment culmi
nant proba de săritură în înălțime,
în care atletul Gerd Wessig din R.D.
Germania a cucerit medalia de aur.
cu un record mondial, trecînd peste
ștacheta înălțată la 2,36 m.

© Un strălucit protagonist al are
nei olimpice a fost, ieri, atletul etio
pian Miruts Yfter. care, după ce
cîstigase proba de 10 000 m. si-a ad
judecat medalia de aur si în cursa
de 5 000 m, devenind astfel, după
Nurmi, Zatopek, Kuț și Viren, al
5-lea alergător, al tuturor timpurilor,
biruitor în cele două probe de fond,
la aceeași ediție a olimpiadei. Timpul
lui Yfter — 13’21”.
• Cursa de maraton a consacrat
Un alt erou al olimpiadelor : atletul
din R.D. Germană W. Czierpinski.
Ca si faimosul etiopian Bikila Abebe,
el îsi adjudecă victoria Ia două olim
piade consecutive în această probă.
Cei 42,195 km au fost parcurși de
Czierpinski în 2h 11’ 03”, urmat, la
numai 17”. de olandezul Nijboier și,
la 32”. de sovieticul Djumarazov,

• în finala turneului olimpic mas
culin de volei, echipa U.R.S.S. a în
vins cu 3—1 (15—7, 15—13, 14—16,
15—11) formația Bulgariei.
© Pe stadionul Dinamo din Mos
cova s-a disputat vineri seara parti
da pentru locul 3 din cadrul turneu
lui olimpic de fotbal. Medalia de
bronz a revenit formației U.R.S.S.,
care a învins cu scorul de 2—0 (0—0)
reprezentativa Iugoslaviei.

DECLARAȚIA
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste
România cu privire la hotărîrea parlamentului israelian
de a proclama Ierusalimul drept capitala a statului Israel

Vie dezaprobare din partea opiniei publice internaționale
a hotărîrii parlamentului israelian
în legătură cu hotărîrea Israelului
de a proclama Ierusalimul drept ca
pitala sa — act de anexare a părții
arabe a acestui oraș, ocupată in urma
războiului din 1967, profund contrar
rezoluțiilor Organizației Națiunilor
Unite, intereselor păcii în zonă —
numeroși șefi de stat, guverne, mi
niștri condamnă această acțiune ile
gală și periculoasă, de natură să în
venineze atmosfera, să escaladeze
încordarea în Orientul Mijlociu.
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a declarat,
la Damasc, că hotărîrea Israelului de
a transforma Ierusalimul în capitală
a acestui stat provoacă indignare și
mînie în rîndurile poporului palesti
nian. Toți oamenii de bună credință
condamnă această hotărire — a spus
Yasser Arafat,
a
Cabinetul regal saudit denufiță cu
vigoare recenta hotărire a parlamen-tului israelian. într-un comunicat se
arată : Cu toate că Israelul a violat
în nenumărate rinduri hotărîrile Na
țiunilor Unite, opinia publică inter
națională este nevoită să facă față
acestei noi acțiuni ce demonstrează
o politică expansionistă si arogantă.
Un purtător de cuvînt oficial ior
danian a calificat decizia Knesset-ului
de a considera Ierusalimul capitală
a Israelului ca fiind contrară princi
piilor dreptului internațional, precum
si rezoluțiilor O.N.U. Guvernul ior
danian nu recunoaște această hotărîre si consideră Ierusalimul drept
parte integrantă a teritoriilor arabe
ocupate de Israel — a subliniat pur
tătorul de cuvînt.
Președintele Egiptului, Anwar El
Sadat, a declarat că „măsurile Israe
lului privind Ierusalimul constituie o
problemă gravă și contravin spiritu
lui si literei acordurilor de la Camp
David". La rindul său, ministrul de
externe egiptean. Hassan Aii, a afir
mat că Egiptul „nu recunoaște nici
o modificare în statutul Ierusali
mului".
Decizia guvernului Israelian a fost,
de asemenea, aspru criticată de
oficialități guvernamentale din Qatar,
Kuweit. Bahrein. Liban si alte țări.

Purtătorul de cuvînt al O.N.U. a
reafirmat opoziția secretarului general
al Națiunilor Unite. Kurt Waldheim,
față de hotărîrea israeliană. Kurt
Waldheim „apreciază că orice măsură
care încearcă să modifice statutul Ie
rusalimului nu are validitate juridică
și este contrară rezoluțiilor pertinente
adoptate de O.N.U.". subliniază pur
tătorul de cuvînt.
India condamnă hotărîrea parla
mentului israelian privind transfor
marea Ierusalimului în capitală a
Israelului și anexarea părții arabe a
acestui oraș — a declarat ministrul
indian de externe, Narasimha Rao.
El s-a pronunțat în favoarea aplicării
rezoluțiilor O.N.U. cu privire la Ieru
salim.
Decizia, parlamentului
isrqelian
constituie „<\ sficjare'la adresa prirtdpiilorși normelor dreptului internă- t
tional". a declarat Sbamsttl Huq. mi
nistrul de externe al R.P. Bangladesh,
mentionînd că tara sa „respinge
această măsură ca ilegală si o consi
deră nulă".
Turcia nu va accepta politica israe
liană a faptului împlinit în ce priveș
te Ierusalimul — a declarat un pur
tător de cuvint al guvernului.
Guvernul francez si-a exprimat
„via îngrijorare" în legătură cu ho
tărirea parlamentului israelian — se
arată într-un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe. „Adoptarea
acestei legi este contrară dreptului
international si rezoluțiilor O.N.U.",
precizează comunicatul, subliniind că
„guvernul francez deplînge această
hotărire unilaterală".
Guvernul R.F. Germania si-a ex
primat regretul In legătură cu ho
tărîrea parlamentului Israelului. Un
purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.F.G. a decla
rat că această decizie este de natură
să „perturbe serios eforturile de pace
în Orientul Mijlociu".
„Statele Unite sînt împotriva acțiu
nilor unilaterale", a declarat John
Trattner. purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat. S.U.A. consi
deră că „statutul final al Ierusalimu
lui nu poate fi hotărît decît prin ne
gocieri între părțile interesate".

In Comitetul de dezarmare de la Geneva

Prezentarea raportului tripartit al U.R.S.S.,

S.U.A. și Marii Britanii
GENEVA 1 (Agerpres). — Șeful
delegației britanice în Comitetul de
dezarmare de la Geneva a prezentat
raportul tripartit al U.R.S.S., Sta
telor Unite și Mării Britanii cu pri
vire la stadiul negocierilor lor, din
cele două runde care s-au desfășu
rat la Geneva, începînd de la 16 iu
nie 1980, asupra încheierii unui Tra
tat de interzicere a exploziilor ex
perimentale de arme nucleare și a
protocolului
referitor la exploziile
nucleare pașnice. în documentul tri

partit se precizează că cele trei state
au convenit ca tratatul să prevină și
să interzică experimentarea armelor
nucleare în toate mediile și să fie
însoțit de un protocol adițional re
feritor la regimul exploziilor nu
cleare pașnice, care să facă parte
integrantă din acest tratat.
Raportul tripartit precizează că,
într-o serie întreagă de aspecte,
statele participante au. in conti
nuare, poziții diferite, care vor face
obiectul negocierilor viitoare.

AGENȚIILE DE PRESA

0 Competiția olimpică de judo a
programat vineri întrecerile din ca
drul categoriei 60 kg, cîștigată de
francezul Thierry Rey, învingător in
finală în fața cubanezului Jose Rodriguez. Medaliile de bronz au reve
nit lui Tibor (Ungaria) și Arambi
Emij (U.R.S.S.).
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IMPORTANȚA UNEI BUNE PREGĂTIRI A REUNIUNII EUROPENE
DE LA MADRID. în comunicatul privind vizita oficială în Ungaria a mi
nistrului de externe al Franței, Jean Franțois-Poncet, se relevă că părți
le au discutat posibilitățile dezvoltării in continuare a bunelor relații
dintre cele două țări. în ceea ce privește situația internațională actuală,
părțile s-au pronunțat pentru continuarea politicii de destindere. Un rol
deosebit revine problemelor dezangajării militare, realizării de progrese
privind dezarmarea Și reducerea forțelor armate, ținînd seama de securita
tea egală a părților. Acordind o importanță deosebită pregătirii confe
rinței de la Madrid, miniștrii de externe ai celor două țări și-au exprimat
speranța că această reuniune va aduce o contribuție la consolidarea păcii
și securității pe continentul european.

Azi începe
campionatul
de fotbal
Astăzi începe o nouă ediție a oampionatului diviziei A la fotbal. Pro
gramul meciurilor etapei inaugurale
este următorul : Progresul Vulcan
București—F.C. Olt (Stadion Pro
gresul) : Dinamo București—Jiul Pe
troșani (Stadion Dinamo) : Politeh
nica Iași—F.C. Baia Mare; F.C.M. Bra
șov—F.C.M. Galați; Universitatea Cra
iova—F.C. Argeș; Chimia Rm. Vîlcea —
Universitatea CIuj-Napoca : Corvinul
Hunedoara—A.S.A. Tg. Mures : Po
litehnica Timișoara—Sportul studen
țesc ; S.C. Bacău—Steaua. Toate
jocurile vor începe la ora 18. Stațiile
noastre. de radio vor transmite cu
începere din jurul orei 17,30 pe
programul I aspecte de la cele 9 întilniri.

cialiste România este împuternicit
să. declare că guvernul român nu va
recunoaște modificarea arbitrară a
statutului orașului Ierusalim și, ca
atare, România nu-și va instala re
prezentanțele sale în Ierusalim, nu
va participa la nici o manifestare
sau acțiune israeliană în partea ocu
pată a Ierusalimului, iar reprezen
tanții ei nu vor avea nici un contact
cu autoritățile israeliene in această
parte a orașului.
Consecventă poziției sale principia
le de rezolvare pe cale pașnică a tu
turor stărilor conflictuale, țara noas
tră s-a pronunțat și se pronunță
neabătut pentru realizarea unei păci
globale, juste și durabile în Orientul
Mijlociu, care să ducă la retragerea
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967, inclusiv din partea
arabă a Ierusalimului, la rezolvarea
problemei poporului palestinian pe
baza dreptului la autodeterminare, la
constituirea unui stat palestinian
independent. Ia asigurarea integrită
ții, independenței, suveranității tutu
ror statelor din regiune. Aceasta cere
să se pună capăt oricăror acte gene
ratoare de încordare și tensiune care
ridică noi obstacole în calea norma
lizării situației.
Interesele reglementării politice,
globale a conflictului din Orientul
Mijlociu, ale tuturor popoarelor din
regiune, ca și ale cauzei păcii gene
rale, cer ca Israelul să renunțe la
această măsură arbitrară, conformîndu-se rezoluțiilor O.N.U. și să pună
capăt oricăror acțiuni de natură să
agraveze situația, să împiedice in
staurarea unei păci juste și durabile
în această zonă.

Ministerul Afacerilor Externe al
Republicii Socialiste România a fost
împuternicit de guvernul român să
declare următoarele :
Opinia publică din România a luat
cunoștință cu neliniște si profundă
îngrijorare de hotărirea Knesset-ului
(Parlamentul) israelian de a procla
ma Ierusalimul drept caDitala statu
lui Israel — act care urmărește ane
xarea părții arabe a Ierusalimului
ocuoată în urma războiului din iunie
1967. Acest act unilateral, arbitrar,
care schimbă statutul orașului Ieru
salim. contravine flagrant normelor
dreptului international. rezoluțiilor
Adunării Generale a Organizației
Națiunilor Unite si Consiliului de
Securitate privind statutul orașului
Ierusalim, precum si aspirațiilor le
gitime ale popoarelor lumii de re
zolvare pe cale pașnică a situației
din Orientul Mijlociu. Hotărîrea par
lamentului israelian este de natură
să ducă la agravarea în continuare a
tensiunii din această parte a lumii,
să ridice noi obstacole în calea unei
reglementări politice globale a con
flictului din Orientul Mijlociu, con
stituind o sursă de noi si serioase
primejdii pentru cauza păcii în zonă
și în întreaga lume.
Asa cum era de așteptat, hotărîrea
parlamentului israelian a stîrnit vie
dezaprobare, critici vehemente în nu
meroase țări. în cercuri guvernamen
tale. în rîndurile opiniei publice In
ternationale. care o apreciază ca un
act ilegal si periculos, de natură să
învenineze atmosfera, să escaladeze
încordarea.
Opinia
publică
din
România
dezaprobă această acțiune gravă a
parlamentului israelian. Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii So

LA 1 AUGUST 1980 S-A ÎNCHEIAT TOTAL RETRAGEREA UNILA' TERALĂ DIN R. D. GERMANA a contingentului de 20 000 de militari so
vietici, 1 000 de tancuri și a unei anumite cantități de tehnică militară so
vietică, anunțată la 6 octombrie 1979 de Leonid Brejnev, secretar general
| al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Aceste trupe au fost aduse pe teritoriul U.R.S.S. — transmite agenția
I T.A.S.S.

1
PENTRU UN GUVERN POPU. LAR ÎN BOLIVIA. Comitetul Exe
cutiv al Centralei Muncitorești Bo| liviene (C.O.B.), întrunit în clan
destinitate, la La Paz, a adoptat o
rezoluție în care se pronunță pen
tru formarea unui guvern popular.
Acest guvern va trebui să ducă „o
. luptă totală" împotriva noii dicta

I

turi militare instalate tn urma lo
viturii de stat de la 17 iulie.

UN BILANȚ AL ATENTATELOR
DIN LIBAN. Cel puțin 150 de per
soane au fost ucise și tot atîtea
rănite în cursul lunii iulie în Liban,
ca urmare a atentatelor comise de
grupările rivale.

SCÎNTEIA — sîmbătă 2 august 1980
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Cinci ani de la Conferința pentru securitate și cooperare — eveniment istoric în viața continentului

G1NDIREA ȘI INIȚIATIVELE POLITICE ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
INESTIMABIL APORT IA DEFINIREA ȘI PROMOVAREA CERINȚELOR VITALE
ALE SECURITĂȚII ȘI PĂCII PE CONTINENT
Momentul aniversativ al împlinirii
□ cinci ani de la semnarea Actului
final de la Helsinki oferă prilejul
de a evidenția contribuția de însem
nătate primordială a secretarului ge
neral al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la definirea și cristalizarea con
ceptului de securitate europeană,
activitatea sa prodigioasă, neobosită
pentru transpunerea în viață a mare
lui țel al trpnsformării Europei in
tr-un continent al păcii, destinderii
și conlucrării, în care toate națiunile
să se poată dezvolta liber, ne
stingherit.
Este astăzi unanim recunoscut me
ritul istoric care revine președin
telui României în promovarea Ideilor
securității și cooperării pe conti
nent, în afirmarea principiilor noi de
relații între statele europene, în
sublinierea însemnătății fundamenta
le a măsurilor de dezangajare mili
tară și dezarmare, în dezvoltarea

consecventă a dialogului și in reali
zarea unei ample colaborări cu și
intre toate națiunile zonei noastre
geografice.
Se poate afirma, cu deplin temei,
că nu a existat aspect, nu a existat
latură a procesului atit de laborios
al edificării unui viitor de pace și
liniște pe continentul nostru la care
tovarășul Nicolae Ceaușescu să
nu fi contribuit prin elaborări teore
tice și elucidări practice de cea mai
mare valoare.
Pentru acest inestimabil aport la
promovarea cauzei securității euro
pene, președintele României este
astăzi apreciat, în conștiința po
poarelor Europei, ca un neinfricat
apărător al păcii, destinderii și în
țelegerii, în conformitate cu năzuin
țele supreme ale fiecărei națiuni a
continentului, înaltul prestigiu și
unanima considerație de care se
bucură răsfrîngindu-se nemijlocit
asupra întregii țări.

JALONIND CERINȚELE $1 DIRECȚIILE FUNDAMENTALE DE ACȚIUNE ALE
FĂURIRII SECURITĂȚII EUROPENE, EXTRASELE DIN CUVINTARILE, EXPUNE
RILE Șl INTERVIURILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PE CARE LE PU
BLICĂM IN ACEASTA PAGINA SE ÎNSCRIU CA O MĂRTURIE PE DEPLIN
GRĂITOARE A PROFUNDEI SALE PREOCUPĂRI PENTRU DESTINELE EUROPEI,
A DEMERSULUI VIGUROS AL ROMÂNIEI SOCIALISTE IN VEDEREA ASIGU
RĂRII PĂCII Șl BUNĂSTĂRII TUTUROR POPOARELOR ZONEI NOASTRE GEO
GRAFICE, ÎNFLORIRII CONTINUE A CIVILIZAȚIEI CONTINENTULUI.

Conferința de la Helsinki: moment
de importanță istorică
Conferința general-europeană a constituit un moment de
importanțâ istorică în viața continentului nostru, creînd premisele
instaurării unor relații noi în Europa, ale înfăptuirii unui climat de
pace, cooperare și securitate. România consideră că această con
ferință reprezintă încheierea cu succes a unei etape și, totodată,
inaugurarea altei etape noi, a cărei caracteristică trebuie să fie
intensifipgrea luptei popoarelor, a forțelor țfernpcrațice și progțgsiste din Europa și de pretutindeni pentru traducerea în viață a
dezideratelor securității, pentru înfăptuirea angajamentelor asumate
la Helsinki.

Pentru relații de tip nou între statele
continentului european
Noi concepem securitatea europeană ca un sistem de relații
interstatale noi, care să nu fie îndreptate împotriva nici unei națiuni
și care să asigure conviețuirea și conlucrarea activă a tuturor
statelor, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectării inde
pendenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărei națiuni de
a-și hotărî soarta așa cum dorește. Securitatea europeană trebuie
să statueze înlăturarea pentru totdeauna din viața continentului a
politicii de forță, amenințare cu forța sau intimidare, asigurînd
punerea la adăpost a fiecărei națiuni de pericolul unei agresiuni
sau al presiunilor din afară.

Dialogul politic, contactele
intereuropene, factor primordial
al apropierii și destinderii
Cauza securității cere desfășurarea unor contacte intereuro
pene largi, pe toate planurile, lărgirea relațiilor multilaterale din
tre țări, a întîlnirilor și discuțiilor dintre conducătorii de state și de
guverne, dintre oamenii politici, receptivitate față de orice propu
nere animată de dorința apropierii între popoare, de însănătoșirea
climatului politic pe continent. Prin eforturi stăruitoare, comune, ale
tuturor țărilor, printr-o politică activă de dezvoltare a contactelor
între state, prin explorarea cu perseverență și răbdare a tuturor
posibilităților de reglementare pașnică a problemelor în suspensie,
tendința spre destindere pe continentul nostru poate ciștiga teren,
putîndu-se obține progrese reale în direcția realizării securității
europene.

Esența esențelor —
dezangajarea militară și dezarmarea
Considerăm că trebuie acordată o atenție specială aspectelor
militare ale securității europene. Am în vedere să se obțină o
dezangajare militară, prin măsuri de reducere a cheltuielilor mili
tare, a trupelor și armamentelor, să se acționeze realmente pentru
rezolvarea problemelor dezarmării din Europa. Nu se poate vorbi
de realizarea securității în Europa, ca dealtfel in întreaga lume,
atit timp cit nu se trece în mod ferm la dezarmare, și in primul rînd
la dezarmarea nucleară. Pornind de la situația existentă, Partidul
Comunist Român apreciază că trebuie intensificate eforturile tuturor
popoarelor pentru trecerea cit mai rapidă la măsuri concrete de
dezangajare militară și dezarmare.

De la tribuna marii întilniri europene de ia Helsinki, președintele Nicolae Ceaușescu prezintă punctul de vedere al României socialiste

O Europă unită — garanția destinderii,
securității și păcii

Condiții de muncă și de viață demne
pentru toți cei ce muncesc

Trebuie să acționăm nu în direcția separării Europei, ci a uni
tății sale I Numai o Europă unită, cu respectarea orînduirilor sociale
din fiecare țară, poate da garanția unei destinderi, securități și păci
trainice in Europa și în întreaga lume.

Drepturile omului incep prin dreptul la muncă, dreptul la
învățătură, la cultură, dreptul la o viață liberă, dreptul la a lua
parte la conducerea statului, fără nici un fel de discriminare, și
inclusiv dreptul de a avea orice credință religioasă sau convingere
filozofică. Noi respectăm pe deplin și considerăm că aceste drepturi
sint sfinte, că trebuie făcut totul pentru ca ele să se afirme in toate
statele lumii și să constituie baza unei colaborări egale intre toate
națiunile.

Interzicerea armelor nucleare:
problemă care trebuie discutată acum,
( pînă nu va fi prea tîrziu
Dacă sintem apărătorii civilizației realizate pînă acum, ai vieții
omului, trebuie să facem totul pentru a pune capăt înarmărilor,
noilor rachete, pentru o politică de dezarmare generală, și în primul
rînd nucleară, o politică de pace și independență a popoarelor.
Este bine să discutăm acum deschis aceste probleme, să arătăm
realitatea in fața popoarelor, pentru că, după ce vor fi puse în
funcțiune rachetele și armele nucleare, nu se va mai putea discuta,
nu va mai avea cine să discute I

Colaborarea pașnică în Balcani,
parte inseparabilă a securității europene
Asigurarea unei atmosfere de colaborare pașnică in Balcani
constituie o parte inseparabilă a luptei pentru securitate in Europa
și în lume și, de aceea, este de datoria țărilor balcanice să între
prindă inițiative și acțiuni îndreptate spre însănătoșirea climatului
din această zonă, spre dezvoltarea unor raporturi întemeiate pe
încredere și respect mutual.

Mediterana — zonă a păcii și colaborării

Echilibru al înarmărilor —la niveluri
tot mai scăzute
Trebuie să facem totul pentru a opri cursa înarmărilor în
Europa. Este necesar, intr-adevăr, să se realizeze un echilibru între
cele două părți, dar acest echilibru se poate realiza - și trebuie
realizat - nu prin ridicarea nivelului înarmărilor, ci prin reducerea
continuă a acestora.

Imperativele intensificării colaborării
economice și tehnico-științifice
Pornim de la faptul că problema colaborării economice,
comerciale, tehnico-științifice in Europa, ca și în întreaga lume, este
esențială pentru dezvoltarea relațiilor dintre state, pentru progresul
general și asigurarea păcii. In condițiile revoluției tehnico-științifice
actuale nu se poate concepe dezvoltarea economică și socială a
unei țări, a unui popor fără o strinsa colaborare cu alte state și
popoare. De aceea, noi considerăm că statele europene trebuie să
pună pe prim plan intensificarea și lărgirea colaborării și cooperării
economice, comerciale și tehnico-științifice. Desigur, această coope
rare și colaborare trebuie să se bazeze pe principiile egalității intre
state, să pornească de la interesele fiecărui partener și, in același
timp, să deschidă posibilitatea unui schimb mai liber, mai amplu,
atit de produse, de tehnologii, cit și de cuceriri ale științei.

Există o strinsă legătură între securitatea europeană și proble
mele din zona Mediteranei. Fiind vecini, trebuie să acționăm
împreună pentru ca în această zonă să creăm o lume mai dreaptă,
mai bună, o lume a păcii și colaborării.

Forța uriașă a popoarelor poate
influența decisiv evenimentele
In zilele noastre opinia publică a devenit o uriașă forță — și
cu cit mai puternic se va auzi glasul ei, cu cit mai ferm se va
manifesta hotărîrea de pace și conlucrare pașnică a tuturor popoa
relor de pe continent, cu atit mai grabnic iși va găsi împlinire țelul
securității europene. Avem convingerea că, acționind în comun —
pe deasupra deosebirilor de concepții politice, filozofice sau reli
gioase — toți oamenii de bună credință, toate curentele, organiza
țiile democrate, diferitele mișcări sociale, toți reprezentanții opiniei
publice vor putea influența pozitiv cursul evenimentelor pe conti
nentul nostru, contribuind la instaurarea păcii și securității in
Europa.

Contribuția importantă a parlamentelor
Dind expresie voinței și aspirațiilor popoarelor, parlamentele
pot determina guvernele statelor să întreprindă măsuri concrete,
să-și aducă contribuția la intărirea securității europene. Datoria
parlamentelor, a oamenilor politici este de a face să se treacă cu
hotărire de la faza tratării teoretice a problemelor, de la expri
marea bunelor intenții, de la acțiuni propagandistice la o abordare
sistematică, metodică, pentru soluționarea lor practică, pe baza
unor programe și măsuri concrete, care să determine progrese
constante, reale.

Prin schimburi culturale,
la mai buna cunoaștere reciprocă
Partidul și statul nostru se pronunță pentru o largă colaborare
cultural-artistică internațională, pentru un intens schimb de valori
spirituale intre popoare, care să contribuie la mai buna cunoaștere
reciprocă și la apropierea intre națiuni, la întărirea încrederii și
prieteniei dintre ele. Participăm activ la viața culturală internațio
nală, la circulația valorilor artistice autentice, înaintate, cu caracter
profund umanist, care servesc omului, prieteniei dintre popoare,
cauzei destinderii și păcii.

Toate eforturile pentru pregătirea
temeinică a reuniunii de la Madrid
Se impune să facem totul pentru buna pregătire și desfășurare
a reuniunii de la Madrid din toamna acestui an, astfel incit aceasta
să dea un nou și puternic impuls eforturilor consacrate înfăptuirii
unitare a documentelor de la Helsinki, și in primul rînd să deschidă
calea trecerii la dezangajare militară și la dezarmare pe continen
tul nostru, fără de care nu se poate vorbi de securitate și pace.
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