
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! ÎN CURSUL DIMINEȚII DE DUMINICĂ

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul L Nr. 11835 6 PAGINI-30 BANIMarți 9 septembrie 1980

Expresie a hotăririi comune de a extinde relațiile 
de solidaritate și colaborare prietenească româno-zambiene, 
la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, ieri a început

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
ZAMBIA, KENNETH DAVID KAUNDA

S, Sosirea 
în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, luni la 
amiază a sosit în Capitală, într-o vi
zită oficială de prietenie, tovarășul 
Kenneth David Kaunda, președintele 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii Zam
bia. împreună cu tovarășa Betty 
Kaunda.

Vizita în țara noastră a președinte
lui Kenneth David Kaunda constituie 
o expresie elocventă a bunelor rela
ții de prietenie și colaborare româno- 
zambiene, relații care, ca urmare a 
dialogurilor la nivel înalt au cunos
cut în ultimii ani o puternică afir
mare, reflectă dorința României și 
Zambiei de a extinde și adinei con
lucrarea dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, de a Îmbogăți co
laborarea atit bilaterală, cît și pe 
plan internațional, în folosul reci
proc, al cauzei păcii, progresului și 
înțelegerii între națiuni.

Ceremonia sosirii solilor poporului 
zambian, a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sărbătorește.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David Kaunda. 
încadrate de drapelele de 1Stat ale 
celor două țări. Pe mari pancarte se 
puteau citi urările : „Bun venit în 
Republica Socialistă România tova
rășului Kenneth David Kaunda. pre
ședintele Partidului Unit al Indepen-
(Continuare in pag. a IV-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, luni, 8 septembrie, convor
birile oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, președintele Repu
blicii Zambia.

' a convorbiri participă :
«.tin partea română — tovarășii Uie 

Verdeț, membru al Comitetului Po

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului
Kenneth David Kaunda și a tovarășei Betty Kaunda

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Kenneth Da
vid Kaunda, președintele Partidului 
Unit al Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, Și a to
varășei Betty Kaunda.

Au participat tovarășii Uie Verdeț, 
losif Banc, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Cornelia Filipaș, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe

TOASTUL TOVflRASUlUI

Stimate tovarășe președinte Kenneth Kaunda,
Stimată tovarășă Betty Kaunda,
Dragi oaspeți zambieni,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă salut călduros ca 

oaspeți ai Republicii Socialiste România și să vă adresez, 
și in acest cadru, urarea cordială de bun venit pe pămintul 
patriei noastre.

Vizita pe care o faceți din nou în România este o ex
presie a bunelor raporturi româno-zambiene, o ilustrare 
a hotăririi popoarelor și țărilor noastre de a întări și mai 
mult conlucrarea dintre ele.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am 
efectuat-o anul trecut îțx Zambia, de convorbirile rodnice 
pe care le-am purtat împreună, de intîlnirile cu minunatul 
dumneavoastră popor. Semnarea, cu acel prilej, a Trata
tului de prietenie și cooperare intre Republica Socialistă 
România și Republica Zambia s-a inserts ca un moment 
deosebit în dezvoltarea legăturilor prietenești, de solidari
tate și colaborare dintre țările, partidele și popoarele 
noastre.

Constatăm cu satisfacție că, in spiritul Tratatului, al În
țelegerilor convenite împreună Ia Lusaka și București, s-au 
intensificat legăturile pe linie de partid și guvernamentală, 
s-a dezvoltat continuu colaborarea economică, tehnico-știin- 
țifică și culturală dintre țările noastre. Au fost promovate
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litic Executiv al ClC. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Paul Nlculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul finanțelor, Ștefan

Oprea, Gheorghe Pană. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ana Mureșan, Marin Rădoi. Ion 
Ursu, Richard Winter, Marin Vasile, 
membri ai Consiliului de Stat, ai 
guvernului, membri ai conducerii 
unor instituții centrale și organizații 
de masă, alte persoane pficiale.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au participat împreună cu 
soțiile.

Au fost prezenți /. tovarășii R. C. 
Kamanga, H. Mulemba, K. Makasa, 
R. Chisupa, K. S. K. Musokotwane, 
W. M. Chakulya, U. G. Mwila, alte 
persoane oficiale zambiene.

Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Marin Vasile, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Maxim Berghianu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministru secre
tar de stat la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Vasile Pun- 
gan, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat, consilier al 
secretarului general al partidului și

A participat ambasadorul Zambiei 
în țara noastră.

în timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kenneth David Katinda au -rostit 
toasturi, marcate de intoriarea imnu
rilor de stat ale celor două țări.

La începutul toastului său, mulțu
mind pentru cuvîntarea președinte
lui României, președintele Kenneth 
David Kaunda, împreună cu mem
brii delegației zambiene au sa
lutat România, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, interpretînd etn- 
tecul revoluționar african intitulat : 
„Tiyendepamodzi".

Dineul s-a desfășurat Jntr-o am
bianță de cordialitate și prietenie. 

IDASTUl TOVADAlM 
KENNETH DAVID KAUNDA
Stimată Excelență,
Tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Excelențe,
Tovarăși și prieteni, »
Permiteți-ml, mal tatii, tovarășe președinte, să exprim 

mulțumiri sincere pentru foarte frumoasa și importanta 
dumneavoastră cuvintare, și să subliniez că noi, cei din 
Zambia, sintem pe deplin de acord cu tot ceea ce dum
neavoastră ați declarat.

Acum, vă rog să-mi permiteți să exprim gratitudinea 
noastră profundă, dumneavoastră și poporului Republicii 
Socialiste România, pentru prilejul pe care mi l-ați ofe
rit de a vizita, a treia oară, această mare țară. în numele 
soției, al delegației și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre mulțumirile noastre, ale tuturor pentru primirea 
foarte caldă care ne-a fost rezervată. Ne face plăcere să 
ne aflăm in România și așteptăm cu interes să ne bucu
răm de șederea noastră In această cu adevărat minunată 
țară. Cuvintele rostite de dumneavoastră in această seară 
despre țara mea și despre mine personal m-au impresio
nat foarte mult și le accept in numele poporului zam- 
bian.

Tovarășe președinte, vizita dumneavoastră In Zambia- 
anul trecut, este încă proaspătă in mințile și inimile po>
(Continuare In pag. a III-a)

președintelui Republicii, Constantin 
Mitea, membru al C.C. al P.C.R., con
silier al secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii, Pe
tre Gigea, membru supleant al C.C. 
Bl P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al partidului și președintelui 
Republicii, Petre Tănăsie, director în 
M.A.E.

Din partea zambiană — tovarășii
R. C. Kamanga. membru al Comite
tului Central al Partidului Unit al 
Independenței Naționale (U.N.I.P.), 
președinte al Comitetului politic și 
juridic, H. Mulemba, membru al C.C. 
al U.N.I.P.., membru al Parlamentu
lui, președinte al Comitetului disci
plinar și numirilor in funcții, K. Ma- 
kasa, membru al C.C. al U.N.I.P., 
președintele Comitetului dezvoltării 
rurale, W. M. Chakulya, membru al
(Continuare in pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A EFECTUA r 0 VUITĂ DE LUCRU 
ÎN PRINCIPALELE PIEȚE AGRO

ALIMENTARE SI ÎN NUMEROASE 
UNITĂ TI COMERCIALE DIN CAPITALĂ

Intîmpinat cu deosebită stimă și căldură, secretarul 
general al partidului a analizat, la fața locului, cu factorii 
de răspundere, cu cetățenii, cum decurge aprovizionarea 
populației, apreciind eforturile depuse în această direcție și 
indicînd noi măsuri pentru sporirea fondului de marfă și 
aplicarea mai largă a metodelor moderne de comerț

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fâcut, duminică dimineața, o vizitâ de lucru în nume
roase piețe agroalimentare din Capitală, precum și intr-o se
rie de mari magazine comerciale situate in perimetrul acestor 
piețe.

Secretarul general al partidului a fost însoțit in aceastâ vi
zitâ de tovarășii losif Banc, Nicolae Constantin, Gheorghe 
Pană, Ana Mureșan, Vasile Marin, precum și de tovarășii Ma
xim Berghianu, ministru secretar de stat la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, șef al Departamentului industriei 
alimentare, și Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In piețele Bucureștiului a avut ca 
scop analizarea pe teren a modului 
in care sînt înfăptuite hotărîrile con
ducerii de partid și de stat privind 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu mărfuri agroalimentare, spo
rirea fondului de carne șl produse 
din' carne, de pește, ouă, lapte și 
produse lactate, precum și de legume 
și fructe puse la dispoziția tuturor 
cetățenilor Capitalei, crearea de noi 
piețe și extinderea multora din cele 
existente, construirea de noi spații 
comerciale și modernizarea procesu
lui de servire a cumpărătorilor.

Această vizită — care se înscrie ta 
permanentul dialog de lucru pe care 
secretarul general al partidului îl 
poartă cu oamenii muncii de pe în
tregul cuprins al țării pentru a sta
bili împreună, In modul cel mai de
mocratic, măsurile ce se impun pen

tru Înfăptuirea ta cele mai bune con
diții a programelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei — a re
prezentat o nouă mărturie a preocu
pării permanente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru satisface
rea cerințelor și exigențelor mereu 
sporite ale cetățenilor, pentru creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului — țelul suprem al 
politicii partidului nostru.

In toate locurile vizitate, secreta
rul general al partidului a fost in
tîmpinat cu bucurie și dragoste de 
mii de bucureșteni aflați ta orele di
mineții după cumpărături. Pretutin
deni, mulțimea a ovaționat pentru 
partid și secretarul său general, adu- 
cînd tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vii mulțumiri pentru grija pe care o 
poartă statornic oamenilor muncii 
din patria noastră, pentru condițiile

civilizate de viață și de muncă create 
tuturor cetățenilor țării. Oameni de 
toate vîrstele și profesiile, muncitori, 
intelectuali, gospodine, au ținut ca. 
printr-o stringere de mină, printr-o 
floare oferită din buchetul abia 
cumpăra^ prin calde urări dd „să
nătate și viață lungă", să-și exprime, 
simplu și firesc, cu spontaneitate și 
căldură umană sentimentele pe care 
le nutresc față de conducătorul parti
dului și statului nostru, să-i vorbeas
că despre condițiile tot mai bune de 
aprovizionare, ca și despre unele 
neajunsuri din activitatea unităților 
comerciale. •

In această frumoasă dimineață de 
septembrie, piețele Capitalei — ade
vărate „cămări" ale orașului — au 
oferit imaginea unei bune aprovizio
nări cu produse agroalimentare, re
zultat al măsurilor întreprinse, la in
dicația secretarului general al parti
dului, în direcția asigurării fondului 
de marfă în cantități corespunzătoare 
și de bună calitate. în tonete și hale, 
in centrele de desfacere a produse
lor, mărfurile oferite spre vînzare 
erau in cantități și sortimente bo
gate, cumpărătorii avînd posibilitatea 
să aleagă fie din rețeaua comercială 
de stat, fie din cea cooperatistă sau 
de Ia producătorii individuali. S-a 
remarcat, în special, eficiența acțiu
nilor ce se întreprind, in cadrul „Lu
nii horticulturii" inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care prilejuiește 
trusturilor hortiviticole județene, in
stitutelor de cercetări agricole să or
ganizeze ta Capitală standuri de des-
(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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facere a produselor agroalimentare, 
ceea ce sporește cantitățile de ase
menea produse oferite spre vînzare.

Vizita a început în Piața Dorobanți, 
care cunoaște în această dimineață 
o mare animație de cumpărători. 
După cum se știe, acest centru co
mercial a fost complet modernizat 
la indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dlspunlnd In prezent de 
un complex comercial care adăpos
tește la etaj un supermagazin cu 
autoservire, iar Ia parter magazine 
de desfacere a articolelor de uz cas
nic și a produselor de panificație. 
Alături de complex se află piața 
agroalimentară, prevăzută cu tonele 
și standuri unde sînt expuse mari 
cantități de legume și fructe. Intre 
expozițiile cu vînzare organizate de 
responsabilii comerțului din această 
piață se' află și cele ale trusturilor 
hortivițjcole . din județele Timiș, 
Brăila și Vrancea, care oferă spre 
vinzare cantități mari de roșii, vine
te, ardei gras, varză, precum și stru
guri, mere, pere și piersici.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de pri
mul secretar al Comitetulili de partid 
al sectorului 1 al Capitalei, Gheor- 
ghe Dumitru, care, în numele locu
itorilor, i-a adresat vii mulțumiri 
pentru grija pe pare o manifestă 
permanent față de buna aprovizio
nare a populației și desfășurarea 
unui comerț civilizat, cit mai aproa
pe de cerințele cumpărătorilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit la standurile și tonetele pline 
cu mărfuri, s-a interesat de cantită
țile puse în vînzare, de calitatea pro
duselor, de prețurile acestora. Secre
tarul general al partidului a stat, 
apoi, de vorbă cu gospodinele, soli- 
citîndu-le părerea referitor la apro
vizionarea pieței. „Piața este bine 
aprovizionată", „Găsim mărfuri su
ficiente și de bună calitate" — l-au 
răspuns numeroase gospodine. Unul 
din cumpărătorii prezenți a arătat 
că se impune o mai mare ritmicitate 
in aprovizionarea acestei zone, ast
fel incit să se găsească marfă la ori
ce oră din zi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind buna organizare și aprovizio
nare a pieței, a indicat să se Îmbu
nătățească continuu sortimentele de 
produse, repartizarea rațională a 
fondului de produse pe toată durata 
zilei, aplicarea mai largă a metodelor 
moderne de comerț.

La plecare, numeroase gospodine 
au oferit flori secretarului general 
al partidului, i-au strins mîna cu 
căldură, l-au îmbrățișat cu dragoste, 
urîndu-i sănătate și viață lungă în 
fruntea partidului șl statului. Cei 
prezenți au scandat cu putere 
„Ceaușescu—P.C.R.", exprimînd în 
acest fel încrederea în partid și 
secretarul său general, sentimentele 
de prețuire și recunoștință pentru 
neobosita activitate pe care o des
fășoară pentru înflorirea patriei, 
pentru bunăstarea tuturor cetățeni
lor ei.

S-a vizitat apoi Piața Obor — unul 
din vadurile comerciale cele mai im
portante ale Capitalei — unde îșt fac 
aprovizionarea cu produse agroali
mentare un număr important de lo
cuitori ai Capitalei. La sosire, Ion 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 2, a înfățișat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu modul 
în care este aprovizionată această 
piață, calitatea mărfurilor expuse 
spre vînzare, măsurile luate pentru 
desfășurarea unui fond de marfă 
corespunzător. Ca și alte piețe, Obo
rul a primit în această dimineață 
cantități însemnate de carne, pro
duse din carne, lapte, brinzeturl, le
gume și fructe. Se arată, în acest 
sens, că la dispoziția gospodinelor 
au fost puse 570 tone de legume, din 
care 230 tone cartofi, 90 tone tomate, 
82 tone ardei, precum și 170 tone 
fructe. De asemenea, piața a fost 
aprovizionată cu 30 tone carne de 
porc, vită și păsări și cu o impor
tantă cantitate de pește.

Și aici sînț remarcate calitatea 
mărfurilor expuse, precum și canti
tățile considerabile de produse ofe
rite cumpărătorilor, In expozițiile 
organizate dej trusturile hortiviticole 
din opt județe din țară și-au 
făcut apariția noi soiuri, mai produc
tive, de cartofi, morcovi, vinete, pre
cum și de fructe care atrag un mare 
număr de cumpărători. Au fost re
marcate, de asemenea, expozițiile 
cunoscutelor întreprinderi Horticola 
1 Mai, Popești Leordeni și „Codlea" 
din Brașov, care prezintă un bogat 
sortiment de flori.

Vizitînd standurile pieței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat efortu
rile depuse în direcția unei aprovi
zionări corespunzătoare, subliniind 
necesitatea de a se acționa în con
tinuare pentru sporirea fondului de 
marfă, pentru mai buna organizare 

a vlnzării, astfel Incit servirea cum
părătorilor să se facă cu mal multă 
promptitudine, pentru expunerea 
mai atractivă a mărfurilor.

In hala de carne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că se impune 
organizarea, alături de sectorul de 
tranșare și vinzare a cărnii, și sec
toare pentru vînzarea preambalată 
a acesteia, astfel înclt timpul afec
tat cumpărăturilor să fie cit mai re
dus. Pe aceeași linie s-a indicat că 
desfacerea produselor din carne să 
se facă în mai multe puncte specia
lizate din perimetrul aceleiași plete.

In general, s-a cerut să se organi
zeze mai multe puncte de vînzare 
a produselor agroalimentare pentru 
a se evita aglomerările și cozile ne
justificate.

Și aici cetățenii aflați la cumpă
rături l-au înconjurat cu dragoste pe 
secretarul general al partidului, i-au 
oferit flori, i-au strins cu căldu
ră mîna, manifestîndu-șl stima și 
prețuirea pe care l-o poartă pentru 
permanenta sa prezența în mijlocul 
poporului, pentru omenia de care dă 
dovadă in soluționarea problemelor 
legate de creșterea calității vieții în 
patria noastră.

Următoarele obiective vizitate 
le-au constituit piețele Mini» și 
Șulea, situate intr-unui din marile 
cartiere ale orașului — Balta Albă. 
Și aici, gospodarii au asigurat o a- 
provizionare corespunzătoare cu pro
duse de toamnă, mărfurile fiind in 
cantități necesare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat faptul că a- 
ceste zone comerciale »înt relativ re
duse ca întindere și a indicat mai 
buna folosire a terenului prin con
struirea de noi standuri de vinzare 
pentru a se crea posibilitatea unei 
serviri mai operative a cumpără
torilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stat 
și aici de vorbă cu gospodinele, cu 
organizatorii comerțului, cu țăranii 
care își oferăau produsele spre vîn
zare. In acest cadru, secretarul ge
neral al partidului s-a interesat de 
recolta obținută de producători, sub
liniind necesitatea de a se acționa cu 
mai multă eficiență în sporirea ran
damentului pămmtului. Adresin- 
du-se tuturor celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a spus: 
„Trebuie să muncim cit mai bine 
pentru că numai așa vom obține 
rezultate bune, numai așa vom putea 
ridica nivelul de trai al întregului 
popor".

Vizita a continuat apoi într-un alt 
cartier important al Capitalei — Ber- 
ceni —- unde secretarul general al' 
partidului a analizat în două piețe 
— Big șl Berceni Sud — modul cum 
decurge aprovizionarea. Primul se
cretar al sectorului 4 al Capitalei, to
varășa Maria Gheorghe, a arătat că 
aici au fost puse Ia dispoziția cum
părătorilor și astăzi peste 200 tone 
cartofi, 70 tone, pepeni, 300 tone de 
alte legume și*  fructe, importante 
cantități de carne și pește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
marcat și aici faptul că piața nu 
dispune de organizarea optimă a 
vînzării, că există încă spații neuti
lizate. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului a indicat să fie 
completate suprafețele existente eu 
standuri și tonele de vînzare și să 
fie extinse piețele respective pe te
renurile nefolosite aflate în jurul 
lor. In acest sens, Ia Piața Berceni 
Sud s-a indicat să se treacă Ia ex
tinderea pieței, creindu-se posibili
tatea creșterii desfacerii de mărfuri 
agroalimentare către populație.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat Piața Progresul, 
important vad comercial, care, a cu
noscut importante modernizări pentru 
a răspunde într-o mai mare măsură 
cerințelor de aprovizionare a locuito
rilor din această zonă. Și aici can
titățile de produse livrate sînt edifi
catoare : 200 tone cartofi, 150
tone legume, 100 tone fructe, 
peste 10 tone pește. Secretarul 
general al partidului a apreciat 
buna organizare a pieței, preocu
pările gospodarilor in direcția 
practicării unui comerț civilizat, pe 
măsura cerințelor populației. în dis
cuția cu gospodinele, s-a relevat și 
aici că aprovizionarea este bună, că 
s-au făcut progrese importante pen
tru asigurarea desfacerii cu fondul 
de marfă necesar. „Avem o aprovi
zionare corespunzătoare" — a spus 
gospodina Paula Păunescu, care a 
ținut să-l Îmbrățișeze cu dragoste pe 
secretarul general al partidului.

Trecînd prin dreptul intersectării 
Șoselei Giurgiului cu Șoseaua Olte
niței și Calea Șerban Vodă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a indicat să 
șe construiască în acest loc un centru 
comercial, o piață și un restaurant.

în Piața Coșbuc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se ia măsuri 
pentru sistematizarea acesteia, ga- 
rantîndu-se, în acest mod, extinderea 
suprafețelor de vînzare, folosirea 

mai rațională a spațiilor. Secretarul 
general al partidului a cerut, tot
odată, să se studieze posibilitatea 
construirii unui magazin alimentar 
care să pună la dispoziția populației 
din cartier toate mărfurile alimen
tare de care are nevoie.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, gospodina Aurelia Dudea 
i-a mulțumit din inimă pentru vizi
ta pe care a făcut-o in această piață, 
pentru indicațiile date in vederea 
îmbunătățirii activității de aprovizio
nare și desfacere a produselor agro- 
iiiimwitme.

Vizita de lucru a continuat apoi în 
Piața Moghioroș, din cartierul Dru
mul Taberei, unde secretarul gene
ral al partidului a fost întîmpinat 
de tovarășa Elepa Nae, prim-secre
tar al Comitetului de partid al sec
torului 6. Și în această piață s-a 
remarcat ț> bună aprovizionare cu le
gume și fructe, cu alte produse a- 
groalimentare.

Numeroși locuitori l-au salutat cu 
deosebită bucurie pe secretarul ge
neral al partidului, adresîndu-i, din 
inimă, urări de sănătate șj fericire, 
de succes in activitatea ce o desfă
șoară in fruntea partidului și statu
lui. In piață slnt prezenți și trei 
turiști italieni, care țin să-1 salute 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu stri- 
gind „Viva Ceaușescu". Este și a- 
ceasta o mărturie a simpatiei de 
care se bucură președintele Româ
niei pe plan internațional, larga a- 
preciere dată activității sale consa
crate consolidării păcii, colaborării 
și Înțelegerii in lume.

în discuția cu edilii Capitalei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a remar
cat că această piață nu este sufi
cientă pentru buna servire a popu
lației din această zonă și a cerut șă 
se caute soluții pentru construirea 
unor noi piețe, complementare, care 
să sporească capacitatea de aprovi
zionare a acestei zone, avîndu-se în 
vedere că aici se află importante 
unități industriale, un puternic car
tier muncitoresc.

Aceleași recomandări au fost făcute 
și in cartierul Militari, unde Piața 
Veteranilor nu este corespunzătoare, 
ca spațiu, nevoilor de aprovizionare 
ale cetățenilor. Aici au fost semna
late și unele deficiențe in aprovizio
narea cu produse agroalimentare și 
au fose date indicații ferme in di
recția lichidării acestor stări de 
lucruri. Critici au fost formulate și 
în Piața Elefterie, ’ indicindu-se să 
se ia măsuri pentru reamenajarea și 
extinderea acestei piețe în vederea 
creării condițiilor aprovizionării co
respunzătoare a acestei zone.

Următorul punct al vizitei a fost 
Piața Unirii, unul dm cele mal vechi 
vaduri comerciale ale Capitalei. To
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut 
în revistă standurile și raioanele 
supermagazlnului amenajat aici, a- 
preciind varietatea și cantitatea pro
duselor alimentare oferite cumpă
rătorilor. Secretarul general al parti
dului a cerut ca eforturile să 
fie îndreptate în continuare pentru 
sporirea cantităților de mărfuri ne
cesare populației, să se asigure o 
aprovizionare de toamnă tot mai 
bună. In raionul de mezeluri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a remar
cat că produsele nu sînt pe măsuța 
solicitărilor șt a indicat să fie rea
lizate sortimente mai variate, în 
special mezeluri de sezon.

In aplauzele și uralele celor pre
zenți aici, secretarul general al 
partidului s-a îndreptat spre Piața 
Amzei, care cunoaște aceeași ani
mație. Mii de cetățeni continuă să-și 
facă aprovizionarea, deși ora este 
destul de înaintată. La dispozi
ția lor s-au aflat în aceeași zi peste 
150 tone de legume și aproximativ 
50 tone fructe, cantități suficiente 
pentru satisfacerea nevoilor celor ce 
se aprovizionează, de aici. La carne, 
lapte, ouă și brinzeturl au fost li
vrate, de asemenea, cantități îndestu
lătoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
întreabă pe gospodine dacă servi
rea este bună, dacă au mărfuri su
ficiente. Răspunsul esto afirmativ, 
cumpărătorii adresînd secretarului 
general al partidului mulțumiri pen
tru grija pe care le-o poartă.

în Piața Iile Pintilie, vizita Începe 
în hala de carne, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat că 
în această dimineață au fost vîn-' 
dute 6 tone de carne de porc și 4 tone 
de carne de pasăre, precum și can
tități însemnate de pește. Exami- 
nînd modul cum se face vînzarea, 
secretarul general al partidului a in
dicat să se ia măsuri la toate pie
țele pentru asigurarea unor spații 
corespunzătoare de decongelare și 
expunere a mărfii pe sortimente și 
calități, astfel îneît cumpărătorii să 
poată alege operativ tot ceea ce do
resc,

în continuare, s-a vizitat piața 
propriu-zisă, bine aprovizionată cu 
diferite produse, indieîndu-se să se 

folosească mai bine spațiile exis
tente și totodată -să se extindă capa
citățile de depozitare și vînzare și 
pe unele suprafețe din jurul pieței, 
care in prezent nu sint folosite.

Indicații similare au fost date și 
la Piața 1 Mai, unde actualele do
tări nu mai corespund solicitărilor 
cetățenilor din acest cartier — a că
rui populație a crescut simțitor. S-a 
subliniat ca spațiile pieței să fie 
extinse, să fie realizate noi dotări 
comerciale, care, alături de cele 
existente, să concure la mai buna 
aprovizionare a cetățenilor. In a- 
ceastă direcție, șeful pieței a infor
mat că au fost puse la dispoziția 
cumpărătorilor, în cursul zilei de du
minică, mai mult de 40 tone legume, 
30 tone fructe, precum șl cantități 
corespunzătoare de alte produse a- 
groalimentare.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ovaționat din nou 
cu căldură și profundă dragoste de 
cetățenii prezenți în piață. Printre 

\cel care i-au oferit, din toată inima, 
buchete de flori s-a aflat și Ileana 
Ilieșcu, prim-balerină a Operei Ro
mâne, proaspătă locatară a unuia 
din noile blocuri ale cartierului.

Vizita s-a încheiat la Piața „7 
Noiembrie", unde s-a făcut obser
vația că aprovizionarea nu este în
deajuns de satisfăcătoare, că spațiile 
pentru producători sînt reduse, fapt 
care atrage un număr prea mic de 
țărani să vină cu marfă la această 
piață. Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat că și la această 
piață, ca și la altele din cele vizitate 
anterior, hala destinată vînzării căr
nii a fost transformată în magazin cu 
autoservire și a indicat să se caute 
soluții noi pentru îmbunătățirea 
desfacerii de carne, pește și pu-odu- 
se din carne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se deschidă din timp tra
diționalele mustării, acestea să fie- 
bine aprovizionate cu produse spe
cifice și organizate pentru a asigura 
o ambianță cit mai plăcută pentru 
consumatori-

Traseul străbătut in această zi de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Ca
pitală, in zona centrală a orașului.. 
precum și in cartiere mai noi a pri
lejuit, totodată, examinarea unor as
pecte privind sistematizarea unor 
zone situate în cartierele Heliu, Mi
litari, Drumul Taberei și 1 Mai, 
pentru construirea de noi piețe și 
spații comerciale, pentru extinderea 
unităților și unor piețe vizitate. Se
cretarul general al partidului a ce
rut, în acest sens, să se întocmească 
de urgență studii privind amplasa
rea și construirea unor astfel de do
tări în diferite cartiere ale Capitalei.

în permanenta sa grijă față de 
condițiile de locuit ale populației, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
primarului general al Capitalei să 
Ia măsuri pentru recenzarea familii
lor cu mulți copii, pentru ca aces- 4 
tea să primească cu prioritate a- 
partamente în noile blocuri ce se 
construiesc.

Recapitulînd fiecare moment al 
vizitei secretarului general al parti
dului in piețele și cartierele Capitalei 
se desprinde și de această dată con
cluzia că prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in mijlocul cetățenilor s-a 
constituit într-un important factor 
dinamizator pentru noi acțiuni me
nite să asigure perfecționarea con
tinuă a activității de gospodărire șt 
înfrumusețare a Bucureștiului. a 
aprovizionării și comerțului marelui 
nostru oraș.

întâlnirea secretarului general al 
partidului cu locuitorii Capitalei 
s-a înscris în stilul de lucru profund 
democratic al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se consulta perma
nent cu făuritorii de bunuri ma
teriale din țara noastră, de a exa
mina și stabili împreună modul in 
care se înfăptuiesc politica partidu
lui de dezvoltare a patriei, obiecti
vele Congresului al Xll-lea al parti
dului cu privire la edificarea socia
lismului și comunismului in Româ
nia. Dialogul cu oamenii muncii 
din Capitală s-a constituit, totodată, 
într-o mărturie vie a unității poporu
lui în jurul partidului, al secretaru,- 
lui. său general, tovarășul Nicolate 
Ceaușescu. contactul direct cu ; J- 
țenii reflectînd dragostea, știmă1 și 
recunoștința pe care aceștia Ie 
poartă celui mai iubit fiu al națiu
nii noastre pentru condițiile de 
viață tot mai bune asigurate între
gului nostru popor, pentru recepti
vitatea sa la cuvîntul oamenilor, cu 
care se consultă permanent. O vie 
reflectare a dragostei și stimei cu 
care este înconjurat pretutindeni se
cretarul general al partidului o re
prezintă și cuvintele adresate din a- 
dincul inimii de miile de bucureș- 
teni comunistului de omenie, de 
-numele căruia se leagă cea mai rod
nică epocă din istoria României : 
„Să ne trăiți mulți ani, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu 1”.
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA, KENNETH DAVID KAUNDA

Tovarășul Kenneth David Kaunda 
a făcut o vizită protocolară 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Kenneth David Kaunda, 

președintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, a făcut, luni după- 
amiază. la Palatul Consiliului de Stat, 
o vizită protocolară tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate, care

a pus în lumină raporturile de strîn- 
să solidaritate și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
relațiile prietenești dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda.
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TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

acțiuni de cooperare, mai ales in 
domeniul agriculturii, al extracției 
de minereuri — Inclusiv prin socie
tatea mixtă româno-zambiană de Ia 
Mokambo —, precum și in alte do
menii. Putem afirma, cu deplin 
temei, că relațiile dintre România și 
Zambia, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al Indepen
denței Naționale constituie un exem
plu de relații întemeiate pe deplina 
egalitate, stimă și respect reciproc.

Sint pe deplin încredințat că, în ca
drul convorbirilor pe care le-am în
ceput astăzi, vom identifica noi căi 
și mijloace pentru a da un impuls 
și mai puternic colaborării și coope
rării româno-zambiene, in interesul 
și spre binele ambelor noastre 
popoare, al cauzei progresului, des
tinderii și păcii in întreaga lume.

Ca prieteni ai poporului zambian, 
ne bucurăm sincer de progresele pe 
care țara dumneavoastră le obține pe 
calea dezvoltării economico-sociale, 
a întăririi independenței și ridicării 
nivelului de viață și civilizație al ma
selor. Aceste realizări sint rezultatul 
muncii harnice, a entuziastului popor 
: robian, condus de Partidul Unit al 
Iix apendenței Naționale, in frunte cu 
dumneavoastră, stimate tovarășe pre
ședinte — și dorim ca in numele 
partidului și poporului nostru să vă 
adresez calde felicitări, precum și 
urarea de noi și noi succese pe calea 
prosperității și independenței Zam- 
biei.

în timpul vizitei în România veți 
avea prilejul să cunoașteți unele din 
preocupările și realizările poporului 
nostru in edificarea vieții sale noi, 
socialiste, în întărirea independenței 
patriei, în promovarea păcii și cola
borării internaționale. Marile succese 
obținute în făurirea României mo
derne demonstrează hotărîrea po
porului nostru, liber și stăpîn pe 
destinele sale, de a transpune în viață 
Programul partidului de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de a-și făuri viitorul fericit 
potrivit voinței și aspirațiilor Sale, de 
a conlucra în deplină egalitate cu «alte 
popoare.

Tovarășe președinte,
De la ultima noastră intilnire, pe 

arena mondială au avut loc eveni

mente deosebite, care atestă încă o 
dată justețea aprecierilor și conclu
ziilor la care am ajuns împreună, cu 
privire-la caracterul deosebit de com
plex al evoluției vieții internaționale, 
îndeosebi în prima parte a aces
tui an s-a produs o încordare 
extremă în climatul politic mon
dial. în prezent, ca rezultat al luptei 
popoarelor, a opiniei publice mondia
le, această încordare s-a mai dimi
nuat, dar problemele care i-au dat 
naștere au rămas încă nesoluționate, 
ceea ce menține serioase pericole 
pentru libertatea și independența po
poarelor, pentru pacea și securitatea 
întregii omeniri. Iată de ce conside
răm imperios necesar ca popoarele, 
forțele Înaintate de pretutindeni să-și 
stringă tot mai mult rindurile și să 
acționeze ferm pentru a pune capăt 
cu desăvirșire vechii politici de do
minație și inegalitate, pentru promo
varea fermă a unei politici de res
pect al independenței popoarelor și 
egalității între state, pentru reluarea 
și continuarea cursului destinderii, 
colaborării și păcii in întreaga lume.

în acest - spirit, România participă 
activ la viața internațională, aducin- 
du-și contribuția la cauza destinderii 
și păcii, a cooperării și înțelegerii in
tre popoare. Promovăm neabătut o 
politică de prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, de largă conlucrare 
cu țările în curs de dezvoltare, de 
extindere a legăturilor economice, 
tehnico-științifice și culturale, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza principiilor 
deplinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului. în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
renunțării la forță și amenințarea cu 
forța.

în cadrul politicii sale externe, 
România acordă o atenție deosebită 
relațiilor cu țările africane, sprijină 
lupta acestora pentru lichidarea 
vechil politici imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste, pentru dreptul 
lor sacru de a fi stăpine pe bogățiile 
naționale, pe soarta lor, pentru pro
gresul lor economico-social indepen
dent. Am salutat cu satisfacție pro
clamarea noului stat Zimbabwe 
— încununare strălucită a luptei eroice 
a poporului, a Frontului Patriotic — 
și dezvoltăm larg, în noile condiții, 
relațiile noastre cu această țară. Ne 

manifestăm sprijinul și solidaritatea 
deplină cu lupta poporului namibian 
pentru dobindirea independenței, 
milităm susținut pentru lichidarea 
definitivă a politicii de discriminare 
rasială și de apartheid in Africa de 
Sud, precum și a actelor de agresiu
ne ale acestui stat impotriva țărilor 
vecine independente.

Ca tară europeană, acționăm con
secvent pentru înfăptuirea securității 
și cooperării în Europa. Sintem ho- 
tărîți să ne aducem întreaga contri
buție la pregătirea și desfășurarea 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
pentru ca aceasta să dea un impuls 
puternic înfăptuirii documentelor 
semnate lai Helsinki, să ducă la dez
voltarea largă a cooperării economi
ce, tehnice, științifice și culturale 
intre toate țările continentului și, 
în mod deosebit, să stimuleze tre
cerea la măsuri de dezangajare mi
litară a continentului, punind ba
zele organizării unei conferințe pen
tru dezarmară In Europa. Avind in 
vedere marea concentrare de arma
ment din Europa, toate popoârele 
continentului trebuie să spună un 
NU hotărit amplasării de noi rache
te menite să sporească gradul de 
insecuritate generală, pericolul unui 
război nuclear.

Apreciem că, în condițiile inter
naționale actuale, trebuie făcut totul 
pentru soluționarea problemelor din
tre state numai și numai pe calea 
tratativelor, evitîndu-se cu desăvir
șire confruntările armate, folosirea 
forței. în acest sens, ne pronunțăm 
cu hotărire pentru intensificarea 
eforturilor in direcția soluționării 
politice, globale, a situației din 
Orientul/ Mijlociu, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate in 1967, inclusiv din Ierusa
limul arab, la rezolvarea problemei 
poporului palestinian, pe baza drep
tului său la autodeterminare, și con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent, la asigurarea independenței 
și integrității tuturor statelor din 
zonă. în același spirit, al înțelegerii, 
este necesar să se soluționeze toate 
conflictele dintre state, să se facă 
totul pentru independență și pace.

Se impune să se acționeze cu toată 
fermitatea pentru trecerea la dezar
mare și in primul rînd la dezarmarea 
nucleară. Trebuie făcut totul — pînă 
nu este prea tirziu — pentru oprirea 

cursei înarmărilor, pentru apărarea ! 
dreptului fundamental al popoarelor, ; 
al oamenilor, la pace, la existență li- j 
beră și independentă. Reducerea 
cheltuielilor militare cu cel puțin 10 
la sută ar disponibiliza zeci de mi
liarde de dolari anual care ar putea 
fi îndreptați spre dezvoltarea econo- . 
mico-socială, iar o parte din ei pen
tru susținerea țârilor in curs de dez
voltare. pentru făurirea noii ordini 
economice internaționale.

Tinind seama de adincirea decala
jelor între bogați și săraci, de fap
tul că nu s-a realizat nimic, pe calea 
tratativelor, in sprijinul țărilor in 
curs de dezvoltare și al noii ordini 
economice internaționale, se impune 
să întărim solidaritatea țărilor in
curs de dezvoltare pentru a acționa 
cu mai multă fermitate in determi
narea celor bogați să-și îndeplinească 
obligațiile pe care le au față de cei 
pe care l-au asuprit sute și sute 
de ani.

Problemele complexe ale vieții In
ternaționale pot fi soluționate numai 
cu participarea activă și in deplină 
egalitate a tuturor statelor — și în
deosebi a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor in curs de dezvoltare, a țări
lor nealiniate.

Este necesar să crească rolul Orga
nizației Națiunilor Unite, al al'tor or
ganisme internaționale în soluționarea 
problemelor internaționale, in promo
varea unor relații democratice, a 
destinderii și păcii.

Doresc să subliniez, cu satisfacție, 
rodnicia conlucrării României și 
Zambiei în Organizația Națiunilor 
Unite, in alte organisme internațio- . 
nale, în „Grupul celor 77“ și în miș
carea țârilor nealiniate, în general pe 
plan mondial, și să-mi exprim con
vingerea câ și în viitor țările noas
tre vor colabora strins, în interesul 
nobilelor idealuri ale independenței, 
libertății și păcii popoarelor.

încredințat că vizita pe care o fa
ceți in România se va înscrie ca o 
nouă și importantă contribuție la în
tărirea prieteniei și colaborării ro
mâno-zambiene, doresc să ridic paha
rul :

— Pentru progresul și fericirea po
porului zambian, pentru dezvoltarea 
sa liberă și independentă 1

— Pentru prietenia șl colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre !

— în sănătatea președintelui Zam
biei, tovarășul Kenneth Kaunda, și a 
tovarășei Betty Kaunda !

— în sănătatea tuturor oaspeților 
zambieni I

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze).

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

KENNETH DAVID KAUNDA
(Urmare din pag. I)

porului zambian. Aduc Excelenței 
Voastre și poporului României salu
tări frățești calde din partea prie
tenilor dumneavoastră din Zambia.
. Republica Socialistă România șl 
Zambia sint de mult timp prieteni 
apropiați.

Noi cooperăm în numeroase do
menii. Aceste eforturi de a dezvolta 
cooperarea reciprocă subliniază pro
funzimea tovărășiei care unește cele 
două popoare ale noastre. Ele de
monstrează hotărîrea noastră comu
nă de a continua să acționăm pen
tru dezvoltarea pe mai departe ate- 
lațiilor noastre excelente.

Temeliile cooperării noastre în di
ferite domenii iși găsesc deja o ex
presie trainică in citeva acorduri 
semnate intre România și Zambia, 
într-adevăr, primul ministru al 
Zambiei s-.a aflat aici în România 
acum citeva luni. Partea zambiană 
este foarte satisfăcută de convorbi
rile pe care el le-a purtat cu colegii 
săi din această țară. Protocoalele 
semnate în timpul vizitei sale vor 
contribui in mare măsură la conso
lidarea continuă a relațiilor noastre 
de conlucrare rodnică.

Tovarășe președinte,
Sint deja două decenii de cind 

România s-a identificat cu cauza po
poarelor asuprite din Africa austra
lă. împreună cu alte popoare din ță
rile socialiste și progresiste din nu
meroase părți ale lumii, România a 
participat șl continuă să participe la 
sprijinirea forțelor patriotice și a 
statelor din prima linie care luptă 
împotriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, rasismului, 
fascismului și apartheidului din Afri
ca australă. Acest sprijin a fost și 
continuă să reprezinte un factor in
dispensabil in victoria eroică a ma
selor oprimate din regiunea noastră.

Independenta Zimbabwe a dat un 
nou impuls etapei finale a luptei pen
tru eliberarea completă a Africii aus
trale. Avanposturile asupririi. rasiale 
și ale dominației minoritare âu fost 
reduse, iar frontierele libertății s-au 
deplasat mai spre sud. Acum este 
necesară o nouă strategie pentru 
așaltul final asupra forțelor reac- 
țiunii și asupririi in Namibia și în 
Însăși Africa de Sud.

Permiteți-mi, tovarășe președinte, 
să folosesc acest prilej pentru a mul
țumi României și tuturor țărilor și 
popoarelor socialiste și progresiste 
din Europa, Asia și din alte părți ăle 
lumii, care au conlucrat și continuă 
să conlucreze cu noi pentru elibe
rarea Africii australe. Popoarele 
Africii își vor aminti întotdeauna 
serviciile și sacrificiile aduse in mod 
generos de țările socialiste și organi
zațiile progresiste la cauza libertății 
și demnității in Africa.

Tovarășe președinte, tovarăși,
în această seară delegația mea este 

onorată cu dineul final de salut, aici, 
in Europa răsăriteană. După vizita 
noastră în România în următoarele 
citeva zile, delegația zambiană va 
părăsi Europa răsăriteană pentru alte 
părți ale lumii. Ne vom fi aflat aici 
timp de aproape 3 săptămîni, vizi- 
tînd și văzind în acțiune citeva din 
țările socialiste de seamă ale Europei 
răsăritene. Actuala noastră delegație 
este prima și cea mai largă delegație 
zambiană la nivel înalt care efec
tuează un astfel de turneu maraton in 
aceste părți.

Membrii delegației mele pot decla
ra in unanimitate : „Am venit, in 
această regiune, am văzut și ne-am 
minunat". Se poate afirma cu certi
tudine că pretutindeni pe unde am 
fost am constatat că Europa răsă
riteană este un imens șantier de con
strucție a socialismului, tovarășe pre
ședinte. Am văzut ce se întimplă cind 
oamenii hotărăsc să muncească 
nemijlocit pentru ei și cind împart 

între ei produsul muncii lor ; cind 
oamenii iși organizează propriile 
partide politice, guvernele și alte 
instituții naționale, cu scopul de a 
servi omul și a face posibil ca fie
care muncitor să producă mai mult, 
.altfel incit să existe mai mult nu 
doar pentru o persoană, ci pentru toți.

Ca urmare, am constatat că întrea
ga populație care trăiește aici are de 
lucru și are un scop în viață.

Oriunde am fost am auzit o sin
gură dorință puternică — Pacea ! Po
poarele Europei răsăritene vor pace. 
Ele iși declară deschis dorința lor 
puternică de pace in regiunea lor, 
astfel Incit să poată înainta pe calea 
reconstrucției socialiste. Ele se tem 
de o posibilă distrugere oarbă a tot 
ceea ce ele și-au creat printr-o mun
că grea — locuințe, drumuri, lucrări 
edilitare, fabrici, mari zone de pro
ducție agricolă și o ordine umană 
progresistă a relațiilor între oameni, 
in viața de zi cu zi.

Avintul construcției socialiste în 
Europa constituie, evident, o realiza
re fundamentală a omenirii. Este un 
pas gigantic in lunga evoluție a o- 
mului către o societate umană in 
care toți conlucrează in mod inteli
gent pentru a face față și a împărți 
problemele comune ale vieții. Dele
gația mea și eu personal sintem 
profund impresionați de realizările 
obținute pînă în prezent, în această 
direcție, de Europa răsăriteană socia
listă.

Noi împărtășim, de asemenea, pre
ocuparea profundă pentru soarta pă
cii și dorința, constatată pretutin
deni pe unde am fost, de a se reali
za destinderea și dezarmarea.

Noi considerăm coexistența ca o 
necesitate imperioasă dacă dorim să 
salvăm de la distrugerea de către 
sistemele sociale în conflict a acestor 
mari bunuri și realizări ale omeni
rii. într-adevăr Europa — întreaga 
Europă — este obligată față de sine 
și față de omenire să situeze omul 
deasupra sistemului și să considere 
pe omul obișnuit in centrul ideologiei.

Omul, și nu profitul și puterea, tre
buie să constituie factorul primor
dial în raporturile dintre sisteme.

Tocmai în lumina celor de mai sus, 
tovarășe președinte, poporul Zambiei 
și delegația mea, care se află acum 
în București, constată cu multă satis
facție marile progrese pe care po
porul României, sub conducerea 
Partidului Comunist, siib îndrumarea 
înțeleaptă a Excelenței Voastre, le-au 
obținut și continuă să le obțină în 
dezvoltarea unei economii socialiste 
înaintate.

Este dorința delegației mele de a 
afla, în timpul vizitei noastre, cît'mai 
multe despre eforturile și despre suc
cesele dumneavoastră de seamă.

Vizitele tovarășei Betty Kaunda
Tovarășa Betty Kaunda a vizitat, 

luni după-amiază, două reprezenta
tive așezăminte culturale din Capi
tală, păstrătoare ale unor inestima
bile valori privind istoria și civiliza
ția românească, arta națională și 
universală. Pe parcursul vizitei, to
varășa Betty Kaunda a fost însoțită 
de Tamara Dobrin, președintele exe
cutiv al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, primul obiectiv 
al vizitei, i-a fost prezentată expozi
ția omagială „Dovezi ale dragostei, 
înaltei stime și profundei prețuiri de 
care se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie șl colaborare dintre poporul 
român șl popoarele altor țări". Au 
fost trecute, de asemenea, în revistă 

.Doresc, de asemenea, să informez 
pe Excelența Voastră că partidul nos
tru a adoptat hotărîrea fermă de a 
face un efort maxim pentru a adop
ta orientarea economică a țării noas-. 
tre în scopul accelerării dezvoltării 
socialiste, umaniste, atotcuprinză
toare.

Victoriile recente obținute în lupta 
de eliberare în Africa australă și 
frontierele lărgite ale libertății au 
creat condiții" favorabile pentru ca 
poporul nostru, sub conducerea parti
dului, să acorde o atenție specială 
dezvoltării economice socialiste a 
Zambiei. Noi considerăm că poporul 
nostru trebuie acum să muncească 
pentru a-și apăra propria revoluție, 
precum și revoluțiile vecinilor lor, 
printr-o creștere a producției socia
liste, fără exploatare, în domeniile 
agriculturii, minier și industrial. Este 
dorința poporului și conducerii parti
dului nostru ca eu să vă aduc
dumneavoastră, tovarășe președinte, 
în momentul de față acest mesaj im
portant.

în următoarele citeva 
avea discuții prietenești 
de a explica aceste noi

zile vom 
cu scopul 
obiective.

Sintem încredințați că vom avea pri
vilegiul de a ne bucura, ca >și in tre
cut, de sinceritatea și cordialitatea 
care caracterizează relațiile noastre.

Și noi, desigur, așteptăm cu plăce
re să vedem cu ochii noștri succe
sele obținute in realizarea progra
mului dv. economic socialist. Noi 
considerăm că experiența dv. boga
tă în realizarea unei economii so
cialiste avansate in • România este 
relevantă și utilă pentru programul 
la care noi ne angajăm in prezent 
in vederea creării unei societăți so
cialiste umaniste in Zambia. în noua 
noastră luptă pentru o transformare 
socialistă umanistă, noi ne îndrep
tăm privirile spre prieteni și tova
răși socialiști de încredere, cum 
sinteți dv., tovarășe președinte, spre 
experiența partidului dv. și spre 
solidaritatea, prietenia și cooperarea 
muncitorilor români, ca aliat princi
pal in marile noastre eforturi.

Noi ne-am convins că atașamentul 
dv. este concret, onest, autentic și 
sincer. Trebuie să continuăm să ac
ționăm șl să înaintăm împreună.

Permiteți-mi să toastez pentru :
— Excelenta Sa, tovarășul pre

ședinte Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu 1

— relațiile de prietenie dintre cele 
două țări ale noastre !

— cooperarea' continuă între po
poarele noastre !

— victoria forțelor patriotice ale 
lumii și pentru promovarea păcii 
autentice și a progresului, prin dra
goste, încredere, pace, dreptate și o 
politică corectă !

Vă mulțumesc ! (Aplauze).

exponate ilustrînd momente sețnnifi- 
cative ale istoriei noastre străvechi, 
medii, moderne și contemporane, un 
interes deosebit stirnind piesele de 
mare valoare din sala tezaurelor.

în continuare a fost vizitat Muzeul 
colecțiilor de artă, prilej de a vedea 
reunite, in acest original lăcaș de 
cultură bucureșteană, lucrări de artă 
românească și străină — pictură, 
sculptură, grafică, artă decorativă. Au 
fost admirate înaltele calități artis
tice ale școlii românești, originalita
tea și frumusețea pieselor de artă 
populară prezente în colecțiile mu
zeului.

Semnînd în cartea de onoare a in
stituțiilor muzeale cunoscute cu acest 
prilej, tovarășa Betty Kaunda și-a 
exprimat bucuria de a fi cunoscut 
grăitoare mărturii ale trecutului țării 
noastre, ale geniului creator al po
porului român.

(Agerprea)
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denței Naționale, președintele Repu
blicii Zambia !“. „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie și coope
rare statornicite între Republica So
cialistă România și Republica Zam
bia in interesul popoarelor român și 
zambian, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii internaționale !“.

La ora 12,00 aeronava specială cu 
care călătorește președintele Repu
blicii Zambia a aterizat.

La coborîrea din avion, președintele 
Kenneth David Kaunda și tovarășa 
Betty Kaunda au fost salutați cu 
cordialitate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de partid și 
de stat iși string miinile cu căldură, 
se îmbrățișează. Tovarășele Elena 
Ceaușescu și Betty Kaunda se salu
tă cu aceeași caldă prietenie.

în întîmpinarea oaspeților, pe ae
roport se aflau tovarășii Ilie Verdeț, 
Cornel Burtică, Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Dincă, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, Marin Vasile, pre
cum și miniștri, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Președintele Republicii Zambia 
este însoțit în vizita sa în țara noas
tră de tovarășii R.C. Kamanga, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului Unit al Independence! Naționale 
(U.N.I.P.), președinte al Comitetului 
politic și juridic, H. Mulemba, mem
bru al Comitetului Central al 
U.N.I.P., membru al Parlamentului, 
președinte al Comitetului disciplinar 
și numirilor în funcții, K. Makasa, 
membru al Comitetului Central al 
U.N.I.P., președintele Comitetului 
dezvoltării rurale, R Chisupa, mem
bru al Parlamentului, ministrul co
merțului și industriei, K.S.K. Musokot- 
wane, membru al Parlamentului, mi
nistrul finanțelor. W. M. Chakulya, 
membru al Parlamentului, ministrul 
afacerilor externe, U. G. Mwila, 
membru al Parlamentului, ministrul 
agriculturii și apelor, de alte per
soane oficiale.

O gardă aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii Zambia și 
Republicii Socialiste România, în 
timp ce, în semn de salut, au fost 
trase 21. de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenneth David Kaunda 
au trecut în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri au oferit pre-. 
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ken
neth David Kaunda, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Betty Kaunda buchete 
de flori.

Solemnitatea primirii oficiale s-a 
Încheiat cu defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni, precum și 
studenți zambieni care studiază în 
țara noastră, aflați pe aeroport, au 
aclamat cu căldură pentru continua 
dezvoltare a prieteniei "și colaborării 
dintre cele două țări și popoare, ex- 
primîndu-și convingerea că noile con
vorbiri dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Kenneth David Kaunda 
vor marca o treaptă superioară în 
dezvoltarea legăturilor româno-zam- 
biene, vor duce la adîncirea și ex

tinderea și mai puternică a rodnice
lor relații dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, vor înscrie o nouă 
contribuție de seamă la înfăptuirea 
aspirațiilor lor de dezvoltare, la trium
ful cauzei libertății și păcii în în
treaga lume. Președinții celor două 
țări au răspuns cu cordialitate mani
festațiilor de simpatie ale mulțimii.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
David Kaunda, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Betty Kaunda au pă

răsit aeroportul, Indreptîndu-se spre 
reședința rezervată înalțîlor oaspeți.

De-a lungul traseului, mii de bucu
reșteni au salutat cu aceeași însu
flețire, cu sentimente calde, priete
nești pe cei doi conducători de partid 
și de stat

Dintr-o mașină deschisă, escortată 
de mbtocicliști, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David Kaunda 
au răspuns cu cordialitate manifestă
rilor de simpatie ale bucureștenilor 
veniți în intîmpinare.

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Parlamentului, ministru! afacerilor 
externe, R. Chisupa, membru al Par
lamentului, ministrul comerțului și 
industriei, K. S. K. Musokotwane, 
membru al Parlamentului, ministrul 
finanțelor, U. G. Mwila, membru al 
Parlamentului, ministrul agriculturii 
și apelor, J, C. M. Punabantu și
S. J. Kazunga, consilieri ai președin
telui Republicii, A. N. Kalyati. am
basador al Zambiei In România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu deosebită căldură noua vizită 
a tovarășului Kenneth David Kaunda 
in România, apreciind-o ca o expre
sie a bunelor relații care s-au stator
nicit și se dezvoltă între partidele, 
țările și popoarele noastre, precum 
și a dorinței comune de a extinde și 
întări continuu aceste raporturi de 
strînsă prietenie, solidaritate și co
laborare. Șeful statului român și-a 
manifestat convingerea că întîlnirile 
și convorbirile pe care le va avea, în 
aceste zile, cu președintele Republi
cii Zambia se vor încheia cu un bilanț 
rodnic, conferind dimensiuni tot mai 
largi conlucrării româno-zambiene, 
atît pe plan bilateral, cît și în sfera 
vieții internaționale. t

Tovarășul Kenneth David Kaunda 
a mulțumit cordial pentru invitația 
de a vizita din nou România, pentru 
calda ospitalitate cu care a fost în- 
tîmpinat în țara noastră, subliniind 
că vede în aceasta o manifestare a 
trainicei prietenii "și solidarități, a 
stimei și respectului pe care și le nu
tresc popoarele noastre. Șeful statului 
Zambian a exprimat profunda satis
facție de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a continua 
dialogul deschis și prietenesc, de a 
examina și stabili împreună căile și 
măsurile menite să contribuie la pro
movarea mai intensă a colaborării 
dintre Partidul Unit al Independen
ței Naționale și Partidul Comunist 
Român, dintre Zambia și România.

în cadrul acestei prime runde a 
convorbirilor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David Kaunda 
au analizat stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor bi
laterale.

Examinîndu-se evoluția relațiilor 
româno-zambiene, s-a apreciat că 
ele s-au dezvoltat continuu, pe plan 

politic, economic, tehnlco-științific 
și cultural, în spiritul acordurilor șl 
înțelegerilor convenite între cei doi 
președinți cu prilejul întilnirilor pre
cedente, de la București și Lusaka. 
Totodată, a fost relevată dorința de 
a imprima un curs mereu ascendent 
și de a da un conținut tot mai bogat 
raporturilor bilaterale, pe baza orien
tărilor și principiilor cuprinse in 
Tratatul de prietenie și cooperare 
dintre România și Zambia.

A fost evidențiată atenția deose
bită pe care ambele părți o acordă 
amplificării legăturilor economice. 
S-a relevat necesitatea de a se ac
ționa, în continuare, pentru realiza
rea, în bune condiții, a acordurilor, 
a tuturor proiectelor de colaborare 
existente Intre România și Zambia, 
în același timp, a fost relevată do
rința comună de a stabili noi ac
țiuni și măsuri de natură să contri
buie la extinderea, în forme moder
ne și pe baze reciproc avantajoase, a 
cooperării, în domeniile agricol, mi
nier, în sectoare ale producției in
dustriale, potrivit cerințelor și pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială ale celor două țări. De ase
menea, s-a hotărît să fie impulsio
nată colaborarea pe* * linia științei șl 
culturii, a pregătirii cadrelor.

• Zbor planat : SCALA — 9: 11.ÎS; 
13.30; 15.45: 18 : 20.15.
• Bobby Deerfield : SALA PA
LATULUI — 17.15: 20. PATRIA — 
9: 11.30: 14; 16.45: 19.30.
■ Aproape o poveste de dragoste:
CENTRAL — 9: 11.15; 13.30; 15.30: 
17.30; 19.30.
• O mie de intenții »i o invenție: 
CAPITOL — 9: 11.15; 13.30: 15.45;

A fost reliefată, totodată, impor
tanța dezvoltării contactelor și a 
schimbului de experiență dintre or
ganele de partid și de stat din cele 
două țări, In organizarea și condu
cerea vieții economico-sociale a so
cietății.

De comun acord, s-a considerat că 
promovarea largă a raporturilor ro
mâno-zambiene corespunde inter șe- 
lor fundamentale ale popotelor 
noastre, servește progresului și dez
voltării independente a celor două 
țări, reprezentînd, totodată, un aport 
însemnat la cauza păcii, cooperării 
și înțelegerii între națiuni.

în cadrul convorbirilor, cei doi pre
ședinți au hotărît ca miniștrii de re
sort din cele două țări să aibă în 
timpul vizitei schimburi de păreri și 
informații în domeniile de care se 
ocupă, să examineze și să stabilească 
modalități concrete pentru transpu
nerea în fapt a înțelegerilor și ac
țiunilor de cooperare convenite.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

( ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE^ In investiții-prioritate obiectivelor cu termen

INIȚIATIVE—din propunerile cetățenilor 
REALIZĂRI—prin participarea lor activă 

în cuprinzătorul foruriCfil organelor" locale ale puterii de stat, care 
se ăescttidfe mîine îri Capitala țârii, se vor regăsi și cei peste 2 900 de 
președinți ai birourilor și comitetelor executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale. Vor face, bineînțeles, un rodnic 
schimb de experiență, un deosebit interes prezentînd, în mod firesc, 
experiențele fruntașilor, edilii localităților situate pe primele locuri in 
întrecerea pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice și social- 
culturale, pentru buna gospodărire și înfrumusețarea localităților. In- 
cercind să anticipăm acest larg schimb de experiență, ne-am adresat 
primarilor din cîteva localități laureate în întrecere, în primăvara aces
tui an, cu întrebarea ; „Ce considerați esențial în experiența dobîn-
dită ?"

„Solicită la maxim propriile 
posibilități înainte de a solicita 
sprijin Ne-am început „coloc
viul" sui-generis cu gospodarii 
fruntași într-o comună vestită din 
inima țării, aproape de centrul ei 
geografic, pe plaiurile de legendă 
ale munților Cibinului. La renu- 
mele secular al Poienii Sibiului s-a 
adăugat anul acesta strălucirea 
„Ordinului Muncii" clasa I, pentru 
rezultatele obținute în anul 1979 in 
întrecerea între localități. De la 
evocarea acestei distincții am por
nit discuția cu primarul comunei, 
tovarășul loan Bcju :

— Ce semnifică acordarea Înaltei 
distincții 7

— Fiind vorba de „Ordinul Mun
cii" e vorba exact de ce ii arată 
denumirea : prețuirea muncii.

— în date economice, cum ați 
evalua aceeași muncă 7

— Din multele date am să po
menesc doar două : de 5 milioane 
lei carne, lapte, brînză, lină și alte 
produse livrate de poienari pentru 
aprovizionarea țării și de peste 
jumătate de milion de lei lucrări 
efectuate prin muncă voluntar-pa- 
triotică pentru înfrumusețarea co
munei.

— Ce gînduri au insuflat oame
nilor deputății consiliului popular 
Incît comuna să țină pasul rodni
ciei cu atîta vigoare 7

— Principalul gînd pe care ne-am 
străduit să-1 avem mergu în față : 
să facem tot ce putem cu puterile 
noastre, să obținem cît mai mult 
din resursele noastre, și numai cind 
avem nevoie de ceva care ne depă
șește cu totul posibilitățile, numai 
atunci să cerem ajutor de la alte co
mune, de la județ sau de la țară. 
Țara ajută cu dreaptă împărțeală 
toate localitățile. în frunte vor fi 
Întotdeauna aceia, vreau să spun 
acele localități, care știu să spo
rească sprijinul societății ajutîn- 
du-se singure.

Nesecatul izvor al resurselor lo
cale. Ideea folosirii înainte de toate 
a resurselor și forțelor proprii a 
revenit în convorbirile cu majori
tatea celorlalți interlocutori. Bună
oară, primarul orașului Zlatne, to
varășul Francisc Gal, ne-a demon
strat cum folosind piatra, varul, 
nisipul, cărămizile confecționate cu 
materiale locale s-au construit o 
grădiniță pentru copii, un pod peste 
riul Ampoi, un punct sanitar, un 
club al tinerilor, o casă a pionie
rilor și altele. Participarea însufle

țită a cetățenilor la construcția de 
iocuințe a făcut ca numărul apar
tamentelor realizate să fie dublu 
față de cel planificat. Pe lingă 
aceste exemple însă, tovarășul Gal 
a ținut să completeze discuția și 
cu altă idee :

Răspunsuri la întrebarea adresată 
unor fruntași ai întrecerii pentru buna 
gospodărire: „Ce considerați esențial 
în experiența dobîndită?"

— Vorbind despre experiența 
noastră ca localitate fruntașă, aș 
vrea să subliniez că noi concepem 
întrecerea nu ca pe o alergare 
sportivă, în care fiecare fuge fără 
să-i pese de ceilalți. Ne iubim 
nespus orașul și ținem ca el să se 
afle mereu în frunte, dar știm că 
el nu e o cetate izolată, ci o celulă 
din trupul țării. In agenda noastră 
edilitară veți găsi oricînd file pe 
care sînt înscrise treburi care de
pășesc prin gradul lor de interes 
vatra localității. Spre exemplu, la 
propunerea cetățenilor, se con
struiește un filtru electric umed 
pentru fabrica de acid sulfuric ce 
interesează protecția aerului pe o 
rază mai largă. Dar dacă despre 
acest lucru se poate spune că tot 
ei vor beneficia primii, atunci a- 
mintesc elanul cu care obștea urbei 
noastre dă o mină de ajutor la 
reconstrucția drumului de fier spre 
Alba Iulia, transformîndu-1 din 
linie îngustă în cale ferată obiș
nuită. Cred că e un exemplu 
pentru felul în care Înțelegem că 
progresul localității noastre se În
trepătrunde cu progresul general.

„Prosperitatea se măsoară nu 
după cit consumi, ci după cit pro
duci". Comuna Grivița din Ialomi
ța este o mai veche deținătoare a 
„Ordinului Muncii". Ea a ocupat 
locul I pe tară în 1976, iar în anul 
care s-a încheiat a ocupat locul I 
pe județ. L-am întrebat pe prima
rul Nicolae Miu :

— E vorba de o scădere a spiri
tului gospodăresc, această restrin- 
gere a „notărietății" comunei 7

— Dar nu e vorba de nici o res- 
trîngere, comuna e tot mai renumi
tă. Atita doar că și alții mai trec în 

frunte, fără a putea spune*  că noi 
am... slăbit pasul. Am mers și noi 
înainte, dar ei au mers mai repede.

— Un exemplu 7
— Un exemplu că n-am stat pe 

loc 7 Da, chioșcul de legume. Spu
ne mult.

— Ce poate „spune" atît de mult 
un chioșc 7

—în urmă cu clțiva ani, coopera
torii veneau la el. să... cumpere le
gume ! Acum fiecare palmă de pă- 
mînt din curți e cultivată. Conse
cința...

— Chioșcul a fost Închis 1
— Dimpotrivă 1 Vine și mal mul

tă lume la el.
— 7 ! 7
— Să predea legume ! A devenit 

chioșc de achiziții.
„înțelepciunea de a ști să asculți 

oamenii". Dacă acum, in momen

tul discuției noastre, ar apărea ce
rința unei lucrări de interes public 
care să aibă nevqie de o sută de 
perechi de brațe de muncă, într-o 
oră de-acum înainte această sută 
de oameni s-ar afla la locul res
pectiv.

Replica de mai sus aparține to
varășului George Tălcean, primarul 
comunei Zagra, județul Bistrița- 
Năsăud. înțelesul ei nu e nicidecum 
că zăgrenii ar sta In așteptare, cu 
brațele încrucișate. N-ar fi ocupat 
ei un loc III in întrecerea pe țară ! 
Ni s-a sugerat doar promptitudinea 
cu care oamenii mîndri de pe va
lea Zăgrii răspund la chemările 
consiliului popular.

—Am vrea să aflăm doar unul 
din „secretele" acestei receptivități 
din partea cetățenilor.

— E răspunsul la receptivitatea 
pe care și organele locale o au față 
de opiniile lor.

— O pildă 1
— „Cartea Înțelepciunii".
Nu e vorba de vreo lucrare necu

noscută, de vreo operă din unghe
rele culturii mondiale, cu toate că 
se aseamănă cu străvechile opere 
— și nu numai prin titlu. Ca și 
acestea, nu e rezultatul gîndurilor 
unui singur om, ci rodul nenumăra- 
ților „autori" anonimi. Dar „cartea" 
nu conține nici cugetări, rețete, 
sfaturi. Așa e numită — „glumind 
serios" — evidenta unitară a pro
punerilor, observațiilor, părerilor 
formulate cu diferite prilejuri de 
cetățenii localității pentru gospodă
rirea așezării lor. Să fie ostentati
vă'această denumire metaforică 7 
Cine nu-i cunoaște pe zăgreni ar 
putea crede că da. Cine li cunoaș

te Iși dă seama că denumirea nu e 
decît forma exactă a unei realități : 
respectul și receptivitatea cu care 
sînt ascultate opiniile oamenilor, 
încrederea că acesta e principalul 
izvor al unei conduceri înțelepte. 
Cele aproape 500 de propuneri con
semnate și traduse în practică de- 

' monstrează că „înțelepciunea" con
tinuă dincolo de titlul „cărții".

Primarul, adică primul la muncă. 
Desigur, faptul că ținuta de frunte 
a unei localități nu poate fi decît 
rodul prinosului de gînd și acțiune 
al tuturor locuitorilor ei nu exclu
de exemplul personal. Al cui 
și în ce măsură? în primul rînd al 
celor învestiți de cetățeni cu încre
derea de a le reprezenta interesele. 
Am desprins această idee din sec
vența consemnată de coresponden
tul nostru pentru județul Bihor 
după o lungă căutare a primarului 
comunei fruntașe Nojorid. Interlo
cutorul se afla mereu altundeva.

— Vreți să vă interesați de pro
cesul de urbanizare?

— Voiam să mă interesez de ur
banizare. Acum, de fapt, după ce 
mi-a ieșit sufletul căutîndu-vă, aș 
vrea să vă întreb : de ce alergați 
atîta de colo-colo?

— Cum „de ce"? Ca să fiu 
primul !

— în ce?
— Cum „In ce"? Păi... la toate. 

Nu-s doar primar 71 Cît despre ur
banizare, casele cu etaj se văd, nu? 
Apa la robinet curge In sute de 
locuințe. Acum introducem apa cu
rentă și în satfele aparținătoare. 
Telefonul se va extinde. Ne pregă
tim să termoficăm 300 de case cu 
izvorul de apă termală găsit la Li
vada. Ne vom construi un hectar 
de sere, poate ne-om face și 
ștrand...

— Acum doi ani, unii se mirau 
de ce insistați pentru amenajarea 
a 50 de hectare cu dud...

— După ce asigurăm „baza fura
jeră" ne construim o hală pentru 
sericicultură.

— Ați fost prevăzător.
— Pe cît se poate, primarul tre

buie să gîndească primul.
în vocea tovarășului loan Chi- 

ran nu răsuna nici o undă de va
nitate. Dealtfel, tot însoțindu-1 prin 
comună, reporterul a observat un 
amănunt ce trădează mai curînd 
modestia : pe consătenii care nu 
sînt mai tineri, se grăbește el să-i 
salute... tot primul.

Bogăția activității de zi cu zi a 
consiliilor populare, a conlucrării 
continue și rodnice deputați-cetă- 
țeni oferă idei și experiențe de 
necuprins Intr-un reportaj. îmbo- 
gățindu-se continuu, această expe
riență se afirmă prin rezultatele 
bogate ale progresului fiecărui ju
deț, ale tuturor localităților, în 
drumul ascendent al întregii noas
tre societăți socialiste.

Seralii ANDON
, cu sprijinul 

corespondenților „Scînteii"

DE INTRARE IN FUNCȚIUNE IN ACEST AN!

0 „radii^rafie11 care rondure la o singura concluzie:

GRĂBIREA RITMULUI
DE LUCRU PE ȘANTIERE

Potrivit programelor stabilite, Com
binatul industrial pentru con
strucții de mașini din Bistrița urmea
ză ca, Ia finele ultimului an al ac
tualului cincinal, să aibă profilul de 
producție complet structurat, să dis
pună de o capacitate productivă a- 
jrropiată de cotele finale. Or, aceasta 
presupune ca în aceste ultime patru 
luni din acest an să fie puse in func
țiune nu mai puțin de 19 obiective. 
Dintre acestea, 15 reprezintă întregiri 
ale capacităților deja existente. Res
tul de 4 sînt sectoare de activitate 
noi : este vorba de capacități pentru 
producția de acumulatori auto și de 
tracțiune, de cabluri în caliciuc și de 
materiale electroizolante — toate ur- 
mînd a funcționa ca secții distincte 
ale fabricii de produse electrotehni
ce — precum și de o mare turnătorie 
pentru piese din oțel. Din această 
enumerare rezultă importanța pe care 
o au obiectivele de investiții respec
tive atît pentru potențialul indus
trial al județului Bistrița-Năsăud, cit 
și pentru economia națională.

Care este pulsul activității pe care 
o desfășoară constructorii, mmiorii 
și beneficiarul in acețastă perioadă 
hotărîtoare pentru finalizarea obiec
tivelor la termenele stabilite.

Primul popas l-am făcut la „Acu
mulatorul", unde situația prezentată 
de inginerul Gheorghe Popa, șef de 
secție, ca și constatările din teren 
prilejuiesc afirmația că aici s-a fă
cut definitiv lumină, fiind create 
toate condițiile ca, cu cel puțin 15 
zile mai devreme decît a fost stabi
lit, platforma Combinatului din Bis
trița să devină cel de-al doilea pro
ducător de acumulatori din țară. 
Cîteva argumente în sprijinul aces
tei afirmații. Aici se desfășoară din 
plin probele tehnologice la stațiile 
de preparare electrolit și minerali
zare, Ia depozitele de maturizare 
grătare și plăci. Ia atelierele in care 
se prepară oxidul de plumb, se toar
nă, malaxează și pastează grătarele. » 
Utilajele din centrala de ventilație, 
stația redresorilor, cele din ateliere
le de montaj, spăiare și uscare plăci 
se află in rodaj mecanic și doar un 
număr restrîns de muncitori, adică 
șase constructori șl montori, mai e- 
fectuează ultimele remedieri la sta
ția de neutralizare și la decantorul 
de electrolit. Forțș de muncă pre
ponderentă aparține beneficiarului. 
Practic, lucrează aici 48 de munci
tori, din cei 90 care vor realiza pînă 
la finele lui 1980 mai bine de 17 000 
acumulatori ; in ajutorul lor sosi
seră 15—20 de elevi brigadieri de la 
șantierul județean al tineretului.

Cu totul altfel se prezintă lucrurile 

la secția de cabluri In cauciuc, unde 
lntr-o impunătoare hală, realmente 
tixită cu utilaje din import, gata 
montate și apte pentru probe, se văd 
doar ici-colo cîțiva oameni. De 
fapt, se așteaptă mașinile de trefi
lat și cele de cablat neregulat pe 
care trebuie să le livreze întreprin
derea „Conect" din București, pre
cum și generatorul de atmosferă con
trolată, al cărui furnizor este între
prinderea „Independența" din Sibiu. 
Fără aceste utilaje secția nu poate 
funcționa, chiar dacă se fac eforturi 
pentru montarea și omologarea unui 
valț de cauciuc de către producătorii 
lui sosiți tocmai de la Rîmnicu Vil- 
cea, a instalațiilor de răcire și tăiat 
benzi executate la „Electrotimiș" Ti-

Pe platforma Combinatului 
industrial pentru construcții 

de mașini — Bistrița

mișoara șl chiar dacă o echipă com
plexă de electricieni se străduiește 
să finalizeze în timp record lucrările 
la stațiile de alimentare cu energie, 
în fața unei asemenea situații, be
neficiarul, prin persoana inginerului 
loan Chiciudean, șeful secției, a 
„prognozat" termenul de începere a 
probelor tehnologice de abia pentru 
ultima decadă din octombrie, ceea 
ce înseamnă o pierdere însemnată 
de capacitate productivă.

în schimb, la secția de materiale 
electroizolante întîrzierile se dato- 
resc în bună măsură beneficiarului. 
Acesta nu a fost în stare pînă în 
prezent să realizeze decît un singur 
cuptor de uscare, din cele șase pe 
care le are de executat, pentru e- 
chiparea secției. După stadiul actual 
al lucrărilor, cuptoarele nu pot fi 
terminate decît la finele lunii' octom
brie, adică exact în momentul în 
care secția, conform planului, trebu
ie să producă. După cum ne-au de
monstrat cei cinci lăcătuși din echipa 
lui Ioan Popescu, care lucrau la mon
tarea primului cuptor, utilajele pen
tru cuptoare nu pot fi puse pe pozi
ție intr-o zi-două. Dacă avem în ve
dere și faptul că în prezent nu se 
cunoaște cu ce fel de utilaje va fi 
echipat sectorul materialelor electro- 
izolante rulate, după cum nu se știe 
nici cind vor sosi de la I.C.M.A. 
Cluj-Napoca giratorul de apă supra
încălzită și schimbătorul de căl

dură, este lesne de înțeles de ce In 
fișa acestei capacități, aflată la ser
viciul de investiții al combinatului, 
termenul preliminat de punere în 
funcțiune este .transferat" în anul 
viitor ; și astfel, în acest an nu se 
va putea realiza pe aceste capacități 
o producție de 40 milioane lei.

Cît privește turnătoria de oțel, am 
descoperit. în fișa obiectivului, para
fat cu semnături, același joc al ter
menelor de punere în funcțiune. în 
loc de septembrie și octombrie .a" 
— decembrie 1980 și... iunie 1981. ■ <- 
tamorfoza termenelor avea drept ..mis
tificare serioasele rămîneri în urmă 
înregistrate de constructori Ia gos
podăriile de apă, aer comprimat, 
combustibil, nisip, precum și la alte 
lucrări. Din discuția avută cu mai
strul Alexandru Fazecaș, șeful lotu
lui de construcții, am înțeles că 
există rămîneri în urmă și la sta
diile fizice ale utilităților, fără de 
care funcționarea turnătoriei nu este 
posibilă. Este adevărat, la data in
vestigațiilor, la cele opt puncte de 
lucru era concentrat un efectiv de 
peste 350 de oameni, de toate mese
riile, dar rămînerile în urmă sînt și 
ele o realitate.

Din cele constatate rezultă, In e- 
sență, că activitatea șantierului nr. 
4 construcții industriale, a șantieru
lui de instalații-montaj, ca și a be
neficiarului se desfășoară inegal : la 
unele obiective se lucrează intens, 
altele sînt lăsate pe planul doi. Am 
consemnat și părerea tovarășului Ion 
Ferariu. inginerul-șef cu problemele 
de investiții din combinat, care apre
cia că important este acum ca for
țele să fie concentrate pentru pune
rea în funcțiune cel puțin parțială 
in acest an, mergîndu-se pe soluții 
de etapă, în cazul celor trei capaci
tăți unde sînt întîrzieri mai mari. 
Oricum, competiția cu timpul pen
tru intrarea în producție a noilor 
obiective pe platforma combinatului 
bistrițean a intrat în faza „sprintu
rilor" finale. Este deci cazul ca be
neficiarul, constructorii și montorfl, 
furnizorii de utilaje să conlucreze cu 
toată răspunderea, să nu mai admită 
nici un fel de tergiversări și amî- 
nări, astfel incît să asigure racorda
rea neîntîrziată a capacităților de 
producție respective Ia circuitul eco
nomiei naționale. Orice întîrziere 
nu poate decît să diminueze efici
ența importantelor fonduri de inves
tiții alocate pentru construcția aces
tui combinat.

Gheorqhe CRISAN 
corespondentul „Scînteii*

cinema
18: 20. COTROCENI — 15.30: 17.30:
19.30.
• Pe aripile vtntulul : FAVORIT
— 9; 13.45: 18.30, GLORIA — 9.30: 
14.15: 18.30.
• Cascadorul Hooper : STUDIO
— 10; 12: 14; 16: 18: 20. COSMOS
— 13.30: 15.45: 18 : 20,15.
• Moara cu norod: VICTORIA — 
9: 11.15: 13.30: 15.30: 17 45: 20.
• Șaua de argint : LUCEAFĂRUL
— 8.45; 11: 13: 15.15: 17.30: 19,45, 
la grădină - 20,30. BUCUREȘTI — 
9- 11.15: 13.30: 15.45: 18 : 20.15. ME
LODIA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18;
20.15.

• Organizația „fantomă" : TIM
PURI noi — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 
18: 20.
• Popeye marinarul — 9: 10.45: 
12.30: 14. Fetița șl calul — 16:. 18: 
20 : DOINA.
• Pilotul : FESTIVAL — 9: 11,15: 
13.30: 15.45: 18 : 20.15. CULTURAL 
— 9; 11.15: 13.30: 15.(5: 18: 20,15. 
GRADINA CAPITOL — 20 15.
• ...Am fost șaisprezece : FERO
VIAR — 9; 11.15: 13,30; 1545: 18:
20.15, VOLGA — 9; 11.15: 13.30:
15.45: 18: 20. MODERN — 9: 11.15: 
13.30: 15,45: 18 ; 20. la grădină —
20.30.

• Vis de glorie : EXCELSIOR —
9; 11.15: 13.30; 15.45. 18: 20.15.
TOMIS — 9: 11.30: 14: 16.45: 19.30. 
la grădină — 20.30.
• Bietul Ioanide : EFORIE — 9; 
12: 16: 19
• Intilnire de gradul trei : GRI- 
VITA — 9: 12: 16: 19, FLAMURA 
— 9: 12: 16: 19.
• Drumul oaselor: BUZESTI — 
15.30: 17.45: 20. la grădină — 20.15.
• Rocky II : DACIA — 9: 11.15; 
13.30: 15.45! 18: 20.15.
• Ultima noapte de dragoste : 
LIRA — 15.30: 19.
• Abba : GIULESTT — 9: lit 
13.15: 15.30: 17,45 : 20.

• Prietenii mei Indienii : DRU
MUL SĂRII — 16: 18: 20
• Uimitorul căpitan Nemo : FE
RENTARI - 15 30: 17.30: 19.30.
• Porto-Franco : VIITORUL — 
15.30: 17.30: 19.30.
• Omul-păianjen se întoarce t 
PACEA — 15.30: 17.30; 19.30.
• Detașament cu misiune specia
lă : FLOREASCA — 9: 11: 13: 
15.30: 17,45: 20.
• Șatra : AURORA — 9: 11.15: 
13.30; 15.45; 18: 20. la grădină —
20.15.
• AI treilea salt mortal : MIO
RIȚA — 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.

• Ultima jertfă : POPULAR — 
15 30: 17.30: 19.30.
• Fericirea lntr-o casă veche : 
MUNCA - 16: 18: 20.
• Rețeaua „S“ : ARTA — 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18; 20. la grădină —
20.30.
• Sub patru steaguri : FLACARA
— 15: 17.45: 20. la grădină — 20.15.
• O să fiu cuminte, bunicule : 
PROGRESUL — 16: 18: 20.
• Sosea odată un călăreț : GRA
DINA SCALA — 20.30
• Camionul de cursă lungă 1 
GRADINA CULTURAL — 19.45.
• I se spunea „Buldozerul" t 
GRADINA GLORIA — 20.

• Naufragiul t GRADINA LIRA 
— 20.15.
• Un ostatic ta plus : PARC HO
TEL — 20.30.
• Marea neliniște 1 GRADINA 
TEMERARII - 20.15.

teatre
• Teatrul National (sala mică) : 
Un fluture pe lampă — 19.30.

• Opera Română : Frelscbfltz
— 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles?
— 19.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția de 
engleză — 20
• Teatrul Gluleștl (sala Majes
tic) : Opinia publică — 19,30.
• Teatru! satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
■ Ansamblul artistic ..Ransodia 
română" : La flntina dorului —
18.30.
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Tovarășului STANISLAW KANIA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 

personal, vă adresez felicitări călduroase cu prilejul alegerii dumneavoastră 
in funcția de prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și vă urez succes deplin în îndeplinirea funcției de înaltă 
răspundere încredințate de partid.

Totodată, adresez Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, dumneavoastră personal, comuniștilor și poporului polonez prieten, 
urări de realizări tot mai mart in activitatea consacrată dezvoltării econo
mice și sociale a țării, a rolului conducător al partidului in toate domeniile, 
a legăturilor sale cu masele populare, chezășia creșterii continue a bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor muncii, în interesul cauzei socialismului, 
independenței și prosperității Republicii Populare Polone.

îmi exprim deplina convingere că relațiile de prietenie frățească și cola
borare multilaterală între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, între Republica Socialistă România și Republica Populară 
Polonă vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele și în interesul poporu
lui roman și poporului polonez, al solidarității țărilor socialiste, al partidelor 
comuniste și muncitorești, al cauzei păcii, destinderii, securității și colaborării 
internaționale.

* NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Sosirea in Capitală 
a tovarășului Luis Corvalan

Marea sărbătoare a poporului 

bulgar j^ecin și prieten

Luni a sosit în Capitală tovarășul 
Luis Corvalan, secretar general al 
Partidului Comunist din Chile, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, efec
tuează o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Oamenii muncii din sectorul 6 al Capitalei 
au îndeplinit sarcinile planului cincinal

Oams ij muncii din Sectorul 8 al 
Capitale», în frunte cu comuniștii, au 
raportat, la 8 septembrie, îndepli
nirea sarcinilor planului cincinal, 
creîndu-și astfel posibilitatea obți
nerii pină la încheierea anului a unei 
producții suplimentare în valoare de 
peste 7 miliarde lei. Muncind cu în
suflețire, ei au obținut depășiri sub
stanțiale în toate sectoarele de bază 
ale activității : au Început să producă 
două, noi unități industriale impor
tante — întreprinderea de aparatură 
și utilaj pentru cercetare șl între
prinderea de fire și țesături din fire 
de sticlă — ponderea produselor noi 
și reproiectate reprezintă în prezent 
82 la sută față de 56,5 la sută cit era 
prevăzut, consumurile de metal, 
combustibili și energie au scăzut sub
stanțial, in condițiile creșterii înzes
trării tehnice, a productivității mun
cii, a nivelului de pregătire a cadre
lor și implicit ale creșterii calității 
produselor, iar cercetarea științifică a

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a R. P. D. Coreene

ÎH comuna Făcăeni, județul Ialomi
ța, a avut loc duminică 6 adunare 
festivă consacrată celei de-a 32-a a- 
niversări a R.P.D. Coreene, la care 
au participat reprezentanți ăi orga
nelor locale de partid șl de stat, co
operatori, numeroși oameni ai mun
cii din comună.

Au fost prezenți membri al Amba
sadei R.P.D. Coreene la București, 
precum și o delegație de ziariști 
coreeni aflată in vizită în țara 
noastră.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Toma Dimache, " Erou al 
Muncii Socialiste, președintele C.A.P. 
..Prietenia româno-coreeană“. care a 
evidențiat marile succese obținute de 
poporul prieten coreean, sub condu
cerea partidului Muncii, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, in Ihpta pen
tru construcția socialismului și co
munismului, pentru reunificarea paș
nică a patriei. Evocind relațiile de 
prietenie dintre partidele și po
poarele noastre, vorbitorul a arătat 
că acestea s-au consolidat con
tinuu pe baza țelurilor comune 
ale construcției socialiste, cunoscind 
o evoluție mereu ascendentă. Senti
ment le, de stimă, prețuire și strînsă 
priet.,.?e care leagă popoarele noas
tre, a arătat vorbitorul, își găsesc o 
grăitoare expresie in întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, desfășu
rate întotdeauna intr-un spirit de 
cordialitate, .de profundă stimă și 
înțelegere reciprocă.

In numele participanților, al tu
turor țăranilor cooperatori din co
mună, președintele cooperativei a- 
gricole a adresat poporului coreean 
prieten cele mai calde felicitări și 
i-a urat noi și mărețe victorii în ac
tivitatea pentru înflorirea patriei so
cialiste, pentru realizarea dezidera
tului suprem al poporului coreean 
de a trăi intr-o patrie unită, liberă 
și prosperă.

în cuvintul său, Sin In Ha. amba
sadorul Republicii Populare Demo
crate Coreene la București, a evocat 
drumul glorios parcurs de poporul 
prieten coreean in cei 32 de ani de 
existență liberă, munca avîntată a 
întregii națiuni pentru consolidarea 
și dezvoltarea cuceririlor obținute 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, a tovarășului Kim Ir 
Sen. El s-a referit pe larg la lupta 
eroică a poporului coreean pentru 
reunificarea pașnică a patriei sale, 
pentru construcția socialismului și 
comunismului. Vorbitorul a expri
mat profunda recunoștință partidu

De la Ministerul Sănătății
în perioada 25—30 septembrie 1980 

șe va desfășura in întreaga țară 
prima etapă a acțiunii de primovac- 
cinare antipoliomielitică a copiilor, 
în această etapă vor primi cite o 
doză (4 picături) de vaccin polio- 
mielitic oral de tițT 1 copiii născuți 
între 16 februarie — 31 iulie 1980.

Copiii sub virsta de 8 ani care, 
din diferite motive, nu au luat pină 
în prezent nici o doză de vaccin 
poliomielitlc oral sau au primit nu
mai o singură doză de vaccin polio-

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi, în sala sporturilor de la 

Floreasca' are loc meciul internațio
nal de handbal dintre echipa Steaua 
și selecționata Armatei R. F. Ger
mania. Jocul Începe la ora 18,00.
• Continuindu-și turneul pe care 

îl intreprinde in Cehoslovacia, echi
pa de hochei pe gheată S.C. Miercu
rea Ciuc a Întîlnit La Branska Bys
trica echipa I.S K.R.A. Gazdele au re
purtat victoria cu scorul de 7—5 
(0—1, 1—1, 6—3).

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost intimpinat de tovarășii Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid. (Agerpres) 

adus o contribuție însemnată la redu
cerea efortului valutar al țării. Toate 
aceste realizări s-au regăsit în creș
terea nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

Cu acest prilej, Comitetul de partid 
al Sectorului 6 a adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : Ne angajăm, tovarășe secretar 
general, să ne numărăm și in cinci
nalul, care urmează printre cei dinții 
care raportează realizarea sa integra
lă. Am căpătat experiență șl multă 
încredere in ceea ce putem realiza, 
am simțit permanent sprijinul și în
drumarea dumneavoastră directă. 
Toate acestea ne onorează și ne 
obligă in aceeași măsură in care îi 
onorează și îi obligă pe toți oamenii 
harnici și cinstiți din România, pe 
toți cei care și-au făcut din felul în 
care dumneavoastră munciți și gîn- 
diți, pilda vie a propriei lor activități.

lui șl guvernului român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător al poporului, român, pentru 
sprijinul ferm acordat poporului co
reean în lupta sa dreaptă pentru re
unificarea pașnică a patriei sale. în
tâlnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, a arătat vorbitorul, au marcat 
etape de o deosebită importanță în 
relațiile dintre popoarele noastre, 
ridlcind prietenia româno-coreeană 
pe cele mai Înalte culmi ale colabo
rări;.

★
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, ambâsadorul 
acestei țări la București, Sin In Ha. a 
organizat, luni, lă sediul ambasadei, 
o gală de filme, urmată de un 
cocteil.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.,- viceprim-ministru al guver
nului, Mihai Burcă, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Necu- 
lai Agachi, ministrul industriei me
talurgice, președintele Asociației de 
prietenie româno-coreeană, Dumitru 
popa, ministrul construcțiilor indus
triale, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef' de secție la C.C. al P.C.R;, Con
stantin Oancea. adjunct ăl ministru
lui afacerilor externe, generaj-colo- 
nel Marin Nlcolescu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

★
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a creării R.P.D. Coreene, mtnis- 
trul apărării naționa’e al Republicii 
Socialiste România a adresat o te
legramă de felicitare ministrului For
țelor armate populare ale Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești, colonel superior Kim Ciung 
Hiăn, s-a întîlnit cu cadre și ostași 
dintr-o unitate a armatei noastre, 
cărora le-a vorbit despre semnifica
ția evenimentului. Participanții la in- 
tilnire au vizionat o fotoexpoziție 
infățișind aspecte din viața și activi
tatea militarilor armatei populare co
reene și un film documentar pus la 
dispoziție de Ambasada R.P.D. Co
reene.

(Agerpres)

mlelltlc oral trivalent vor primi în 
această perioadă cite o doză de vac
cin poliomielitlc oral monovalent 
de tip 1.

La această vaccinare sînt invitați 
să se prezinte la dispensarele medi
cale cu copiii din categoriile de 
vîrstă sus-menționate, atit localnicii, 
cit și familiile cu domiciliul flotant 
sau cei care în intervalul respectiv 
se află ocazional în alte localități 
decît cea de domiciliu.

(Agerpres)

nevento. Fotbaliștii român! au repur
tat victoria cu scorul de 1—0 (1—0) 
prin punctul marcat in minutul 2 de
T. Zamfir.
• Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit Ia Flushing Meadow (New 
York) întrecerile din ultima zi a 
campionatelor internaționale de tenis 
ale S.U.A. în mult așteptata finală 
a probei de simplu masculin, tînărul 
jucător american John McEnroe s-a 
revanșat pentru Infringerea pe care 
0 suferise in finala turneului de la 
Wimbledon, obținînd o meritată vic
torie cu 7—6, 6—1, 6—7, 5—7, 6—4 în 
fața supercampionului suedez Bjiirn 
Borg.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii și al Guvernului Republicii Populare Angola, am onoarea 
să exprim Excelenței Voastre, poporului român, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român caldele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 
36-a aniversări a eliberării României de sub ocupația fascistă.

La această dată sărbătorească pentru România, este o plăcere pentru 
mine să reliefez prețuirea pe care o acordăm eforturilor depuse de către 
Partidul Comunist Român în direcția eliminării amenințării războiului rece, 
pentru destindere și dezarmare în lume.

Transmit Excelenței Voastre sentimentele de solidaritate ale poporului 
angolez față de poporul român, precum și dorința de dezvoltare continuă 
a relațiilor bilaterale în interesul celor două popoare ale noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire, împreună cu salutările mele de înaltă șl frățească 
considerație.

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte șl dragă prietene.
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a frumoasei dumneavoastră țări, îmi 

este plăcut să vă adresez, în numele poporului gabonez, al partidului său. al 
guvernului gabonez și al meu personal, cele mai vii și calde felicitări.

• Transmit urări de viață lungă pentru Excelența Voastră și de prosperitate 
pentru poporul român, in folosul prieteniei și cooperării militante statornicite, 
in mod fericit, între țările și popoarele noastre.

Cu cea mai inaită considerație,
EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Sosirea in Capitală a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Botswana

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România

Luni după-amiazâ, a sosit la Bucu
rești Archie Mogwe, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Botswa
na, care, la invitația Ministrului afa
cerilor externe al Republicit-Socialis-

Cronica
Luni după-amiazâ au începui la 

București convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru aJr Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele Co
mitetului de. Stat al Planificării, și 
Vaclav Hula, vicepreședinte al Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, președintele Comisiei de 
Stat u Planificării, privind coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale celor două țări pe anii 
1981—1985. Au fost analizate, de ase
menea, o serie de propuneri privind 
extinderea schimburilor economica 
dintre România și Cehoslovacia în 
următorii cinci ani.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federative a Braziliei, amba
sadorul acestei țări la București, 
Carlos dos Santos Veras, a oferit, 
luni la amiază o recepție.

Au luat parte Janos Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Stănescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Construcțiilor Industriale, 
Constantin Oancea, adjunct ai mi
nistrului afacerilor externe, Doina 
Ardare. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Gheorghe Co
coș, adjunct al ministrului energiei 
electrice. Ion Popescu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, Iile Văduva, vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională 
a Marii Adunări Naționale, Mlhnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, alte 
persoane oficiale.

Au participat șefi de misiuni di-

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Ora elevului
ÎL,00 Teatru scurt i „Ușa. Ue te baie-1 

de Neil Simon. Traducere de 
Radu Nlchlta. hi distribuție : Car
men Stănescu, Amza Pellea. Ma
rian Lepâdatu, Oana Pellea. Re
gla artistică Olimpia Arghir

11.45 Telex
M..» Telex
16,05 Ecran de vacanță : Toate ptnzeie 

sus ! Episodul 10 : „Praf de aur"
17,00 Seara Televiziunii bulgare • Bul

garia ’80 — documentar • Muzi
că și dansuri populare • Trei 
orașe bulgare : Ruse. Sliven, Bur
gas — reportaje

18,23 Tribuna TV ; Noul mecanism eco
nomic : cum U Înțelegem și ritm 
U aplicăm

vremea
Timpul probabil pentru silele de 10, 11 

șl 12 septembrie. In țară i Vreme In 
general caldă. Cerul va £1 variabil, 
înnorări mai accentuate se vor semna
la In vestul șl nordul țârii, unde vor 
cădea averse locale de ploaie, tn rest. 

Majoritatea celor care vizitează 
Bulgaria in timpul verii se în
dreaptă, firește, spre litoralul în
sorit al Mării Negre, spre culmile 
înalte ale munților Rila și Rodopi. 
Orice itinerar ales oferă deopotrivă 
sugestive imagini ale marilor rea
lizări. obținute în dezvoltarea eco
nomică șl socială a țării în cel 38 
de ani care au trecut de la insu
recția armată din 8 septembrie 
1944.

...Ne-arn îndreptat spre unui din 
cele mai noi orașe ale țării — 
Burgas — port la Marea Neagră 
și, in același timp, cunoscută sta
țiune turistică. De la ultimul etaj 
al hotelului „Bulgaria", a cărui 
siluetă elegantă domină mijlocul 
orașului, cuprinzi cu privirea clă
dirile noi, elegante care se inșiruie 
de-a lungul marilor bulevarde. 
După numărul locuitorilor, ex- 
ceptînd Sofia, Burgasul se situ
ează pe locul al patrulea după 
Plovdiv, Varna și Ruse. Se apre
ciază insă că in curind va depăși 
celelalte mari orașe ale țării, si- 
tuindu-se pe locul ai doilea, după 
Sofia. Ce-i determină această as
censiune ? Desigur. în primul rind 
dezvoltarea industriei. Alături de 
industria constructoare de mașini 
și textilă, aici s-a construit și con
tinuă să se dezvolte cel mai mare 
combinat petrochimic al Bulgariei.

Desigur, și alte localități bulgare 
— mai vechi sau mai noi — își 
datorează dezvoltarea extinderii 
activităților productive. Plovdivul 
s-a dezvoltat Îndeosebi prin Im
plantarea unor întreprinderi ale 
industriei de prelucrare a metale

te România, vg face o vizită oficia
lă îh- țara noastră;

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale: (Agerpres)

zilei
plomatlce acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

♦
La Brașov ș-au Încheiat, luni 

după-amiazâ. lucrările celei de-a 
XIV-a Consfătuiri a pompierilor din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S.

In cadrul reuniunii au fost dezbă
tute probleme acțuale ale prevenirii 
șj stingerii incendiilor, Îndeosebi 
privind sporirea securității clădirilor 
înalte față de incendii, prevenirea 
producerii lor la instalațiile tehno
logice Înalte ale combinatelor chi
mice și petrochimice, măsuri de se
curitate in obiectivele agrotehnice 
mari, folosirea metodelor de con
ducere științifică in paza contra 
incendiilor ș.a.

Delegațiile participante la con
sfătuire s-au intRnit cu tovarășul 
George Homoștean, ministrul de in
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. - A

★
Sub egida Academiei de științe a- 

gricole șl silvice, la stațiunea de cer
cetări agricole din Suceava a avut 
loc, luni dimineața, deschiderea lu
crărilor celui de-al 8-lea Simpozion 
național de genetică cu tema „Gene
tica populațiilor" Iau parte cadre 
universitare, cercetători, geneticieni 
și amelioratorl de la stațiunile de 
profil din țară, alți specialiști. Aceas
tă manifestare științifică tși propune 
să realizeze un amplu schimb de idei 
menit să contribuie la crearea de noi 
soiuri de hibrizi de cereale și plante 
tehnice.

(Agerpres)
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siliilor populare. „La temelia de
mocrației noastre".

Seara televiziunii bulgare.
W,â0 Film artistic „cu stele tn pâr și 

Lacrimi in ochi-. Premieră TV 
Producție a astudlourtlor bulgare 
Regia Ivan Nlcev.

81,83 Melodii românești de Ieri »i de azi 
32,03 Telejurnal
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16,08 Telejurnal
19. M Moment simfonie
ȘO.OO Viața economică a Capitalei.
1*0,30  Muzică, ușoară

• Echipa de fotbal Autobuzul 
București, care se află în turneu în
Italia, a susținut un joc Ia Benevento 
în compania echipei locale : A.S. Be

£1,00 Golful Muntelui Saint Michel — 
film documentar. Producție a stu
diourilor engleze

81,S0 Luminile operei. Proiectele noii 
stagiuni

82,03 Telejurnal 

ploi Izolate. Vtnt moderat. Temperatu
rile minime vor ti cuprinse între 8 șl 
18 grade, cele tnaxlme vor oscila Intre 
13 șl 23 de grade, local mal ridicate. 
Ceață, dimineața Si seara. In București: 
Vreme tn general caldă! Cerul va H 
variabil. Vînt slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 12 șl 14 gra
de, eele maxime Intre 22 Șl 23 de gra
de. Ceață slaba. (Margareta Struții, me
teorolog de serviciu).

lor și ale Industriei alimentare; 
Varna își leagă ascensiunea pe 
magistrala progresului de șantie
rele sale navale ; Plevna — de nu
meroasele fabrici textile, chimice, 
constructoare de mașini și de In
dustrie alimentară; Tîrnovo a de
venit centrul industriei electronice.

...Revenim la Sofia pentru a 
urma apoi un alt itinerar : stră
batem valea Strumei, fluviul care 
izvorăște din Vitoșa și se varsă in

Itinerare ale înnoirilor socialiste
Marea Egee. Ne aflăm In județul 
Kiustendil. din partea de vest a 
țării. Dealurile care străjuiesc 
firul de apă al Strumei sînt plan
tate cu pomi, Iar pe terase vița de 
vie își etalează ciorchinii bogați. 
Pentru a valorifica tn mod supe
rior fructele care se află din bel
șug pe aceste meleaguri, ia Pernik 
a fost construită o fabrică de pec- 
tină — substanță utilizată la pre
pararea gemului și a altor con
serve. Ca materie primă se folosesc 
merele căzute din pomi și care nu 
pot primi altă utilizare. Se produc 
astfel cantități mari de pectină, 
care nu numai că satisface cerin
țele economiei țării, ci asigură și 
disponibilități pentru export. Tot 
aici, există o mare fabrică de pre
lucrare a tutunului.

In carnetul de reporter consem
năm numeroase secvențe ale 
preocupărilor locuitorilor altor me-

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragi tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru per
sonal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Bulgaria, tuturor oamenilor muncii bulgari 
sincere felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului frate bulgar — a 36-a 
aniversare a victoriei revoluției socialiste in Bulgaria.

Comuniștii, întregul nostru popor se bucură sincer și 
dau o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute 
In perioada celor 36 de ani de poporul bulgar, sub condu
cerea partidului său comunist, In dezvoltarea multilaterală 
a patriei pe calea socialismului și a comunismului, în 
ridicarea nivelului de trai materiei șl spiritual al oameni
lor muncii, contribuției R. P. Bulgaria la promovarea 
cauzei păcii și progresului.

încercăm sentimente de profundă satisfacția că tn anii 
construcției socialiste prietenia tradițională, și colaborarea 
multilaterală româno-bulgară s-au intărit și dezvoltat

continuu, în spiritul respectului și încrederii reciproce, 
pe baza principiilor socialiste ale solidarității internațio
nale, independenței șj suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, egalității în drepturi și 
întrajutorării tovărășești.

Evocind cu deosebită plăcere întilnirea și convorbirile 
pe care le-am avut cu prilejul vizitei dumneavoastră 
recente In România, ne exprimăm ferma convingere cu 
transpunerea In practică a hotăririlor și Înțelegerilor con
venite va da un nou șl puternic impuls dezvoltării rela
țiilor româno-bulgare. in toate domeniile, conlucrării 
partidelor și țărilor noastre pe arena mondială, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate statele și forțele 
iubitoare de pace, in lupta pentru destindere șl dezar
mare, pentru pacea și independența popoarelor, pentru 
colaborare internațională și progres in Balcani, in Europa 
și in întreaga lume.

De ziua marii sărbători, vă urăm din Inimă dumnea
voastră, dragi tovarăși, comuniștilor și oamenilor muncii 
bulgari noi și țot mai mari succese în înfăptuirea Pro
gramului Partidului Comunist Bulgar, in construcția so
cietății socialiste dezvoltate șl înflorirea continuă a 
Bulgariei prietene. **

Poporul Bulgariei prietene ani
versează astăzi împlinirea a 36 de 
ani de la victoria revoluției socia
liste — eveniment de însemnătate 
crucială în istoria și destinele pa
triei sale. înscrisă cu litere de aur 
In cronica luptelor purtate de-a 
lungul veacurilor pentru împlini
rea idealurilor eliberării naționale 
si sociale, insurecția de la 9 sep
tembrie 1944 a forțelor patriotice, 
organizate și conduse de partidul 
comuniștilor, a deschis ,în viața 
poporului bulgar o eră nouă, de 
adinei prefaceri revoluționare.

Aceste transformări ișj găsesc 
elocventă ilustrare in marile rea
lizări obținute de poporul bulgar 
in cele peste trei decenii și jumă
tate in vasta operă de edificare 
socialistă, prin care Bulgaria a de
venit un stat socialist în plină 
dezvoltare. An de an, peisajul eco
nomic al țării ș-a îmbogățit cu noi 
obiective industriale ; agricultura 
s-a mecanizat și modernizat ; au 
cunoscut o puternică înflorire 
știința, invățămîntul- și cultura — 
toate acestea ducind la creșterea 
nivelului de viață materială și spi
rituală al poporului bulgar.

Poporul român, animat de senti
mente de caldă prietenie față da 
poporul bulgar, urmărește cu in
teres ți simpatie eforturile con
structive ale acestuia, sub condu
cerea Partidului Comunist Bulgar, 
marile izbinzi în propășirea patriei 
sale socialiste. Sărbătoarea de as-

Adunarea festivă din
Cu prilejul celei de-a 36-a ani

versări a victoriei revoluției socia
liste în Bulgaria, luni după-amiază 
a avut loc la Clubul muncitoresc al 
întreprinderii de utilaj chimic „Grivi- 
ța roșie'1 din Capitală o adunare 
festivă.

Au luat parte Aurel Duca, secretar 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Cristea Chelaru, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Gheorghe Dumitru, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 1, Victor Tulbure, vice
președinte al Asociației de prietenie 
româno-buigare, activiști de partid 
și de stat, numeroși oameni ai mun
cii din întreprindere.

Au fost prezenți Petăr Danailov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Florea, președintele comitetu
lui sindicatului al întreprinderii 
„Grivița roșie".

Luind cuvintul, Iile Bologa, secre
tarul comitetului de partid al în
treprinderii „Grivița roșie", a relie
fat semnificațiile acestui eveniment 

.în Istoria poporului bulgăr, care a 
creat condițiile dezvoltării democra
tice și socialiste a Bulgariei vecine 
și prietene.

în continuare, vorbitorul a subli
niat bunele relații tradiționale, de 
strînsă prietenie, dintre popoarele 
român și bulgar, care cunosc o con
tinuă dezvoltare, constituind un 
exemplu de conlucrare fructuoasă 
între două țări socialiste vecine. 
Meritul principal In amplificarea și 
diversificarea relațiilor româno-bul
gare revine partidelor noastre comu
niste. care au înscris în politica lor 
externă adîncirea prieteniei și a co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări și popoare. în acest cadru, 
a subliniat vorbitorul, se impune cu 
deosebită putere rolul determinant al 
intîlnirilor rodnice dintre tovarășii 

leagurL Satul Mursalevo: pe vale — 
lanuri de porumb, iar pe dealuri — 
vii frumos rinduite ,pe spalleri de 
beton ; pe lingă case, viță de 
vie ; Cocerinovo — in peisajul 
satului apare tutunul pus la uscat 
pe garduri, sub streșinile caselor, 
în adăposturi acoperite eu polie
tilenă.

Pătrundem tn județul Bla- 
goevgrad șl înaintăm pe valea 
ce duce spre masivul Rila — cel

1NSEMNARI DE CĂLĂTORIE

mai tnalți munți din Bulgaria, 
tnsoțitoarea noastră de la „Ra- 
botnicesko Delo" fredonează cîn- 
tecul pentru Jabokrek : „Foc s-a 
încins tn muntele Rila I Oare 
luna a răsărit sau pădurea s-a 
aprins ? / Nici tuna n-a răsărit 
»i nici pădurea n-a luat foc / A 
început lupta cu dușmanul". Cîn- 
tecul evocă acțiunea curajoasă a 
partizanilor din munții Rila. Pe 
monumentul ridicat lingă șosea 
sînt dăltuite cuvintele : „Aici, la 
24 august 1944, detașamentul de 
partizani Rila—Pirin, sub condu
cerea comandantului Vassil Demi- 
revskl-Jelia, a întreprins acțiu
nea Jabokrek, tn care au fost li
chidați 27 hitleriști și capturate

tăzi constituie un fericit prilej de 
a evoca tradiția multiseculară a 
legăturilor dintre popoarele noas
tre, solidaritatea dintre forțele 
lor sociale Înaintate, revoluționare 
în lupta pentru inlăturtirea jugului 
străin, pentru înfăptuirea mărețe
lor idealuri ale libertății, indepen
dentei naționale si progresului. 
Răspunzând intereselor supreme 
ale celor două popoare șl sub pu
ternica inrîyrire a comunității da 
orîndujre, a țelurilor luminoase ale 
socialismului și comunismului, a- 
ceste relații s-au ridicat pe o treap
tă nouă, calitativ superioară, au 
cunoscut un proces da continuă 
extindere și aprofundare.

Este un adevăr binecunoscut că 
factorul dinamizator al adincirij și 
amplificării raporturilor dintre cele 
două țări il constituie relațiile do 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar — in acest 
cadru un rol determinant revenind 
întilntrilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, deve
nite o practică sistematică și cu
rentă, fiecare din aceste întîlniri și 
convorbiri prietenești — desfășu
rate fie pe pămintul României, fie 
al Bulgariei — deschizînd ample și 
fertile perspective colaborării mul
tilaterale româno-bulgare. Se poa
te spune că hotărîrile adoptate tiu 
prilejul intîlnirilor la nivelul cel 
mai inalt au jalonat adevărate pro
grame de acțiune pe termen lung

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
care s-au constituit intr-o practică, 
soldlndu-se de fiecare dată cu noi 
realizări în extinderea și aprofun
darea conlucrării reciproc avantajoa
se. Rezultatele remarcabile ale dialo
gului la cel mai înalt nivel, care a 
avut loc in luna iunie a.c. în timpul 
vizitei oficiale de prietenie în țara 
noastră a tovarășului Todor Jivkov, 
au relevat Încă o dată, in mod preg
nant, hotărirea comună de a ridica 
pe un plan tot mai înalt relațiile ro
mâno-bulgare.

în încheiere, vorbitorul a arătat eă 
poporul român urmărește cu caldă 
simpatie și se bucură sincer de ma
rile victorii ale poporului bulgar ve
cin in îndeplinirea hotăririlor celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar.

A luat apoi cuvintul Petăr Danai
lov, ambasadorul R.P, Bulgaria, care 
a subliniat marea însemnătate a eve
nimentului de la 9 Septembrie 1944 — 
încheierea victorioasă a luptelor do 
o jumătate de secol ale clasei mun
citoare și oamenilor muncii împotri
va capitalismului și monarhofascis- 
mului — moment care a deschis o nouă 
eră în istoria patriei sale. în conti
nuare, vorbitorul â evidențiat reali
zările deosebite obținute de Bulga
ria in toate domeniile vieții politice, 
economice, sociale in decursul celor 
36 de ani, arătind că poporul bulgar, 
sub conducerea Partidului Comunist, 
a reușit să asigure îndeplinirea cu 
succes a hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al partidului.

întregul popor bulgar, a arătat 
vorbitorul, se prezintă la sărbătoarea 
«a națională — 9 Septembrie — într-o 
atmosferă de entuziasm general, cu 
un mare avint politic tn muncă șl 
se pregătește să întimptne cu noi și 
importante realizări cei de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar. îmi- este deosebit de plăcut 
să declar cu acest prilej, a spus

Importante cantități de muniții și 
efective". La Începutul lunii 
septembrie 1944 se - intensifică 
acțiunile ofensive ale unităților de 
partizani, au loc greve politice de 
masă, demonstrații populare, Închi
sorile sint luate cu asalt, iar detl- 
nuțil sint eliberați. In noaptea de 
8 spre 9 septembrie, unitățile de 
partizani și poporul răsculat răs
toarnă guvernul fascist, tn cursul 
zilei de 9 septembrie, insurecția 

antifascistă populară a triumfat tn 
întreaga țară. Ea a marcat Începu
tul revoluției socialiste tn Bulga
ria, ale cărei roade sînt astăzi atit 
de evidente la tot pasul.

Poporul bulgar cinstește pe acel 
care au luptat și s-au jertfit pen
tru cauza socialismului. Nupiele 
eroilor clasei muncitoare au fost 
atribuite unor localități, bulevarde 
șl străzi. O mică localitate nu de
parte de Burgas poartă numele Iul 
Todor Grudov, conducătorul unul 
detașament de partizani care in 
timpul ultimului război mondial a 
acționat in zona de sud-est a Bul
gariei. în casa-muzeu Todor Gni- 
dov — o casă mică din lemn, așa 
cum erau odinioară locuințele de 
pe aceste meleaguri, locuite îndeo
sebi de crescători de oi — se păs
trează numeroase documente și 
fotografii ale acelora care au luptat 
pentru eliberarea țării. Astăzi,

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului^ 
Republicii Socialiste România

în vederea valorificării posibilități
lor oferite da economiilu in plin 
avint ale celor două țări, de avan
tajele oferite de vecinătatea geo
grafică, pentru progresul mai rapid 
al operei de construcție socialistă, 
pentru bunăstarea și fericirea po
poarelor noastre. Stau, astfel, măr
turie marile obiective ce se con
struiesc în comun, cum sînt Uzina 
de utilaje șl mașini grele de la 
Giurgiu—Ruse, complexul hidro
tehnic Turnu Măgurele-Nicopole, 
extinderea cooperării în alte do
menii de mare interes pentru am
bele țări și popoare.

în același timp, România șl Bul
garia conlucrează activ pe plan in
ternațional, animate de dorința de 
a contribui la înfăptuirea unei 
securități trainice pe continentul 
european; la promovarea înțelegerii 
și hunei vecinătăți în regiunea geo
grafică a Balcanilor, la progresul 
cauzei păcii și destinderii in În
treaga lume.

La marea sărbătoare a poporu
lui vecin de la sud de Dunăre, po
porul român își reafirmă sentimen
tele de caldă prietenie, exprirnin- 
du-și deplina încredere că relațiile 
de strînsă colaborare pe toate pla
nurile vor cunoaște o tot nud pu
ternică dezvoltare, iq folosul comun 
al progresului și înfloririi patrii
lor lor, al cauzei generale a socia
lismului, înțelegerii și păcii in 
Balcani, tn Europa șj in întreaga 
lume. „

Capitală
ambasadorul, că relațiile de colabo
rare bulgaro-române se dezvoltă 
continuu pe linie ascendentă. în a- 
cest context, el a subliniat impor
tanța recentei vizite oficiale de prie
tenie a delegației de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria în țara noastră, ară- 
tînd că partidul și poporul bulgar au 
dat o înaltă apreciere și și-au expri
mat satisfacția deplină față de con
vorbirile fructuoase care au avut loc 
între tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej, 
cei doi conducători de partid și de 
«tat au constatat cu satisfacție că pla
nurile de colaborare economică și 
tehnico-științifică bilaterale se înde
plinesc cu succes și au stabilit noi 
căi și mijloace pentru diversificarea 
în continuare a conlucrării româno- 
bulgare, a spus vorbitorul.

In încheiere, ambasadorul și-a ex
primat convingerea că relațiile din
tre țările și popoarele noastre s« 
vor dezvolta multilateral și în viitor, 
în interesul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii in lume,

★
Cu prilejul celei de-a 36-a ani

versări a victoriei revoluției socia
liste in Bulgaria, sărbătoarea na
țională a poporului bulgar, au adre
sat telegrame de felicitare omologi
lor lor președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România și ministrul afacerilor 
externe.

Au mal transmis telegrame de fe
licitare organizațiilor și instituțiilor 
similare din Republica Populară 
Bulgaria Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, Uniunea Generală a Sindica
telor din România, Uniunea Tinere
tului Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, alte instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

(Agerpres)

orașul Grudovo, asemenea altor 
orașe ale Bulgariei, este o locali
tate înfloritoare.

Lupta și jertfa celor care s-au 
ridicat eu arma în mină împotriva 
dușmanilor nu au fost zadarnice. 
Poporul bulgăr, care și-a preluat 
destinul în propriile miini, condus 
de partidul său comunist, a obținut 
realizări remarcabile in construc
ția economică și socială. Iată cîteva 
date dintr-un volum recent apărut 
la Sofia. Construcțiile de mașini și 
prelucrarea metalelor furnizează 27 
la sută din producția totală indus
trială. Bulgaria cooperează totodată 
cu alte țări socialiste în producția 
unor mașini și utilaje. Cu Româ
nia s-a organizat cooperarea între 
fabricile de mașini și utilaje de la 
Giurgiu și Ruse. Producția Indus
triei chimice constituie 8 la sută din 
ansamblul producției industriale și 
ocupă, Împreună eu industria tex
tilă. locul al treilea, după construc
țiile de mașini și Industria alimen
tară.

Fără îndoială că toate aceste 
realizări ale poporului bulgar, ve
cin șl prieten, nu ar fi fost posi
bile fără eroismul și jertfa celor 
care la 9 septembrie 1944 s-au ridi
cat cu arma in mină pentru a în
lătura orînduirea nedreaptă. Mari
le Împliniri socialiste se datoresc» 
apoi acelora care, după eliberare, 
au muncit și muncesc fără preget 
pentru a crea o Bulgarie moder- 

-nă, pentru a-și clădi o patrie so
cialistă tot mai bogată și mai în
floritoare. ,

Ioan HERTEG
Sofia — septembrie 1980



„ROMÂNIA - CEAUȘESCU simboliiemă 

libertatea, independența, egalitatea, pacea"
Presa din diferite țări ale lumii, posturi de radio și televiziune au 

continuat să evidențieze succesele de prestigiu obținute de poporul român 
in opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, politica 
externă de pace și colaborare promovată de România.

Sub titlul „Eveniment important în 
istoria poporului român", ziarul 
„Bashimi" din R.P.S. ALBANIA a 
publicat un articol consacrat Împli
nirii a 36 de ani de la incepuțul re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă a 
României. Victoria de la 23 August 
1944 — subliniază cotidianul albanez
— a deschis României noi perspecti
ve pe calea transformărilor econo
mice și sociale. în anii care au tre
cut după. 23 August — continuă co
tidianul — au avut loc transformări 
economice și sociale care au schirh- 
bat fata României și au dUs la înlă
turarea stării de înapoiere, moșteni
tă din trecut. Poporul român a în- 
tîmplnat marea sa sărbătoare națio
nală cu succese în diverse domenii 
de activitate. Au cunoscut o amplă 
dezvoltare industriile energetică, con
structoare de mașini, electronică, 
chimică etc., s-a dezvoltat și conso
lidat baza industrializării țării. Re
zultate importante., au fost obținute 
și in domeniile ștftnței, învățămîn- 
tului și culturii. Oamenii muncii din 
România și-au propus să îndeplineas
că și să depășească sancinile de plan 
pe anul 1980, să realizeze noi obiec
tive industriale.

Poporul albanez — arată „Bashimi"
— se bucură de suocesele obținute de 
poporul român în dezvoltarea social- 
economică a patriei sale, adresea
ză poporului român urările și felici
tările cele mai călduroase pentru 
dezvoltarea și propășirea Republicii 
Socialiste România și își exprimă do
rința ca schimburile prietenești din
tre cele două popoare să se dezvolte 
continuu.

Revista „International Reporter" 
din INDIA a publicat, sub semnă
tura prof. Raj Baldev, un amplu 
articol „Politica externă a Rorpâniei", 
în care autorul relevă că, în concep
ția președintelui Nicolae Ceaușescu, 
rezolvarea problemelor de importanță 
istorică cu care se confruntă în pre
zent omenirea necesită . o viziune 
globală și o înțelegere profundă a 
evenimentelor pe plan internațional. 
Desfășurarea evenimentelor din viața 
politică a lumii a confirmat juste
țea analizelor făcute de președintele 
Nicolae Ceaușescu. precum și parti
ciparea responsabilă și eficientă a 
României socialiste la soluționarea 
marilor probleme care confruntă o- 
menirea — se subliniază in articol, 
prezent.indu-se pe larg coordonatele 
politicii externe a țării noastre.

Cotidianul „Noticias da Beira" din 
MOZAMBIC a dedicat o pagină spe
cială țării noastre, în care sînt inse
rate articolele ..Prietenie și colabo
rare cu țările africane" și „Pentru o 
nouă ordine economică internaționa
lă". .Materialul, este însoțit de o foto

grafie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în timpul unei vizite de lucru.

Referindu-se la politica externă a 
țării noastre, ziarul arată că, „în con
textul politicii sale de colaborare 
internațională, România acordă o 
mare importanță dezvoltării relațiilor 
sale cu țările continentului african, 
atît in domeniul economic — pentru 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă cit mai rapidă a țărilor în 
curs de dezvoltare, cit și in contextul 
general al luptei împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste". „Noticias da Beira" prezin
tă. de asemenea, pe larg, concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu

Ample comentarii în presa 
internaționala consacrate 
politicii interne și externe 

românești

privire la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

O pagină specială consacrată 
României și președintelui Nicolae 
Ceaușescu — ilustrată cu fotografii 
reprezentind momente din. timpul in- 
tîlnirilor româno-elene' Ia nivel irialt 
și aspecte semnificative ale realiză
rilor social-economice înregistrate de 
țara noastră — a rezervat „Proinos 
Logos" din GRECIA.

Cotidianul subliniază _________
deosebit al progresului social-econo
mic realizat in ultimii
România, perioadă în care la con
ducerea partidului și statului s-a 
aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sint inserate ample extrase din cu
vântările rostite cu diferite prilejuri 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu re
feritor la relațiile româno-elene. In
tr-un amplu comentariu redacțional, 
ziarul arată, între altele : „Niciodată 
în îndelungata sa istorie România 
nu a fost atît de cunoscută în lume 
ca în zilele noastre. Aceasta deoa
rece România de astăzi simboli
zează cele mai nobile idealuri ale 
umanității : libertatea, independența, 
egalitatea, umanismul - și pacea, 
idealuri și obiective pe care condu
cătorul acestui popor, președintele 
Nicolae Ceaușescu, le materializează 
printr-o mare 
în străinătate, 
și practică a 
niei îndreptată 
mondiale a fost 
servatorii 
Ceaușescu".

dinamismul
15 ani de

înțelepciune politică, 
activitatea teoretică 
președintelui Româ- 
spre întărirea păcii 

denumită de ob- 
diplomatici „politica

Cotidianul „La Manana" din URU
GUAY relevă, într-un amplu arti
col, că trăsăturile fundamentale ale

politicii ecdnomice românești constau 
în dezvoltarea armonioasă a tuturor 
ramurilor producției materiale. 
România — se menționează — apli
că constant măsuri menite să mo
dernizeze cadrul organizatoric,’ să 
îmbunătățească conducerea și plani
ficarea economiei naționale.

Tratînd pe larg aspectele esen
țiale ale politicii externe . românești. 
„La, Manana" scrie „Capacitatea 
verificată și recunoscută a Româ
niei de a aduce contribuții originale 
și constructive procesului de demo
cratizare profundă a relațiilor inter
naționale, în scopul afirmării și pro
movării noilor metode și concepte 
pentru soluționarea complicatelor 
probleme ce confruntă omenirea, 
rezidă în unitatea esențială dintre 
obiectivele de pace și cele creatoare 
ale dezvoltării sale economice și 
sociale și politica sa externă, deschi
să către lume, fidelă cooperării și 
înțelegerii între popoare, cauzei li
bertății, independenței și progresului 
social in lume". „Intîlnirile la nivel 
înalt in România sau în străinătate 
— .arată „La Manana" — s-au soldat 
întotdeauna cu rezultate concrete, 
au facilitat o dezvoltare și mai am
plă a relațiilor bilaterale, eu însu
flețit cooperarea fertilă pentru solu
ționarea justă și echitabilă a pro
blemelor arzătoare ale umanității".

Postul de radio „Poporul" din 
EGIPT a dedicat o taiisiune spe
cială celei de-a 36-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, relevînd realizările poporului 
român in construirea vieții noi, so
cialiste. „Ceea ce impresionează în
deosebi în progresul României so
cialiste, s-a arătat în comentariul 
postului de radio, este nu numai rit
mul înalt și constant de dezvoltare 
generală a țării, ci și perioada 
scurtă in care s-au înregistrat aces
te mărețe succese, România deve
nind o țară cu o industrie puterni
că și o agricultură în plin avînt". 
Au fost, de asemenea, elogiate efor
turile țării noastre, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu în direcția 
rezolvării politice a conflictului din 
Orientul Mijlociu și instaurării în 
această zonă a unei păci juste, 
globale și durabile.

Un program special dedicat Româ
niei a difuzat și Postul național de 
televiziune din IORDANIA. Au fost 
reliefate Succese obținute de poporul 
român, menționindu-se în comenta
riul emisiunii că acestea sint strîns 
legate de personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. de modul clar
văzător în care conduce destinele 
României socialiste. Sub genericul 
„România azi", televiziunea iorda
niană a prezentat pe larg diferite 
sectoare ale economiei românești, 
insistîndu-se cu precădere asupra 
progreselor Înregistrate de indus
triile electrotehnică si constructoare 
de mașini, pentru agricultură.

(Agerpres)

SOFIA

Mesaj de prietenie adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tovarășului Todor Jivkov

SOFIA (Agerpres). — Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat un mesaj de prietenie 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, cu prilejul ani
versării zilei sale de naștere.

Mesajul a fost înmînat tovarășului 
Todor Jivkov de ambasadorul român 
la Sofia, Petre Duminică.

Mulțumind cu multă căldură pen
tru mesajul primit, tovarășul Todor 
Jivkov a transmis, la rîndul său, to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova

rășei Elena Ceaușescu un salut fră
țesc, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, împreună cu 
urarea adresată poporului român de 
a obține noi și tot mai mari succese 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate^

A fost exprimată convingerea că 
înfăptuirea hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, în 
luna iunie a.c., la București, va im
pulsiona și mai puternic dezvoltarea 
fructuoasă a colaborării româno-bul- 
gare, spre ‘binele celor două popoare 
vecine și prietene, in interesul păcii, 
progresului și cooperării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Adunarea festiva de la Sofia
SOFIA 8 (Agerpres). — Luni a avut 

loc la Sofia adunarea festivă prile
juită de sărbătorirea celei de-a 36-a 
aniversări a victoriei revoluției so- , 
cialiste în Bulgaria. La adunare au 
luat parte Todor Jivkov, prim-șecre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, alți conducători de partid și 
de stat bulgari.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de Petăr Tancev, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care a 
relevat că victoria și afirmarea so
cietății socialiste in Bulgaria consti
tuie rezultatul principal al revoluției

Mitingul de
PHENIAN 8 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a XXXII-a aniversări 
a creării Republicii Populare Demo
crate Coreene, la Phenian a avut loc 
un mare miting al reprezentanților 
oamenilor muncii din capitala țării, 
la care aU luat parte conducători ai 
Partidului Muncii din Coreea și ai 
guvernului.

în raportul prezentat cu acest pri
lej, Li Giong Ok, premierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, a subliniat importanța creării

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 8 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu. tranșmite : Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, a avut luni convorbiri cu 
K. F. Katușev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții sovietice in Comisia interguvema- 
mentală româno-sovietică de colabo
rare economică și tehnico-științifică, 
cu I. F. Sinițîn, ministrul industriei 
de tractoare și mașini agricole, și cu 
I. P. Riabov, prim-vicepreședinte al

Comitetului de Stat al Planificării 
din U.R.S.S.

Au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea și diversificarea colabo
rării economice și tehnico-științifice 
bilaterale, specializarea și cooperarea 
în domeniul construcțiilor de mașini, 
în perioada 1981—1985.

La convorbiri a participat Ion 
Mielcioiu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României în Uniunea Sovietică.

LA MADRID ÎNCEP ASTĂZI

Consultări pregătitoare în vederea 
reuniunii general-europene

MUNCHEN Conferința
BONN 8 (Agerpres). — La Miin- 

chen s-a deschis, luni, cea de-ă Xl-a 
Conferință mondială a energiei, la 
care participă aproximativ 5 000 de 
delegați din aproape 80 de țări ale 
lumii. Țara noastră este reprezentată 
de o delegație de oameni de știință 
și cercetători condusă de Mihail Flo- 
rescu, ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie. Participă, de asemenea, 
ca invitat, Octavian Groza, ambasa-

mondială a energiei
dorul țării noastre în Austria, mem
bru de onoare al Comitetului de con
ducere al conferinței.

Timp de o Săptămînă, în cadrul șe
dințelor plenare, al unor grupuri de 
lucru și mese rotunde, participanții 
vor audia și dezbate peste 200 ra
poarte. incadrate în tema generală 
intitulată „Energie pentru lumea 
noastră — o lume în plină evoluție, 
pențru care energia a devenit o pro
blemă vitală".

Expoziții românești 
peste hotare

La Muzeul Național din PRAGA o 
avut loc deschiderea expoziției „Arta 
populară românească". La vernisaj au 
luat parte dr. Vlastimil Kovarik, ad
junct al ministrului culturii R.S. 
Cehe, cadre de conducere din insti
tuțiile centrale de stat, reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice.

La BERLIN a avut loc vernisajul 
unei expoziții de fotografii, avind ca 
temă arhitectura modernă româneas
că. Expoziția a fost deschisă de prof, 
univ. dr. Edmopd Kollai, președinte de 
onoare al Uniunii arhitecților din 
R.D.G. Au participat reprezentanți ai 
unor instituții centrale de partid și 
de stat, ziariști, un numeros public.

La BAGDAD a avut loc vernisajul 
expozițiilor „România azi" și „Lupta 
poporului român pentru unitate și 
independență națională reflectată in 
opere de artă". La deschiderea expo
zițiilor au participat Taha Yasin Aii, 
adjunct al ministrului culturii și in
formațiilor.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

I

ÎNTREVEDERE LA SOFIA. To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
avut, luni, la Sofia,' o întrevedere 
cu Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului Frontul de 
Eliberare Națională din Mozambic 
(F.R.E.L.I.M.O.), președintele Re
publicii Populare Mozambic. sosit 
într-o vizită oficială de prietenie 
în Bulgaria. Au fost abordate pro
bleme referitoare la relațiile bila
terale și unele chestiuni, ale situa
ției internaționale actuale, relatea
ză agenția B.T.A.

CONVORBIRI SOVIETO-VIET
NAMEZE. La Moscova au avut loc 
luni convorbiri intre ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, și ministrul afacerilor 
externe al R. S. Vietnam, Nguyen 
Co Thach, care se află in U.R.S.S. 
într-o vizită oficială. Au fost exa
minate chestiuni referitoare la ex
tinderea relațiilor dintre cele două 
țări, precum și probleme interna
ționale de interes comun, relatează 
agenția’T.A.S.S.

I

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir
Sen, președintele R.P.D. Coreene, a 

> primit, la Phenian, delegația gu
vernamentală a Republicii Zim
babwe, condusă de Nathan Sha- 
muyarira, ministrul informațiilor și 
turismului, care se află in vizită in 
R.P.D. Coreeană. A avut loc, cu 
acest prilej, o convorbire priete
nească, informează agenția A.C.T.C. 
Totodată, în timpul vizitei, au fost 
semnate acorduri de cooperare în 
domeniul informațiilor intre R.P.D. 
Coreeană și Zimbabwe.

I O REUNIUNE A ARABILOR IS- 
RAELIENI ținută la Shfaram, în 
Galileia, a adoptat o rezoluție prin 
care Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei este recunoscută ca sin
gurul reprezentant al poporului pa
lestinian — informează agenția 
France Presse. Rezoluția a fost a- 
doptată în vederea congresului ara
bilor israelieni, prevăzut să aibă loc 

I in .noiembrie, la Nazareth. într-o 
altă rezoluție se cere încetarea re- 

I chiziționării de păminturi arabe în 
Israel și Cisiordania, precum și a 

Limplantărilor evreiești în Cisior
dania.

PRIMUL MINISTRU AL DANE
MARCEI, ANKER JOERGENSEN, 
A FOST REALES PREȘEDINTE 
AL PARTIDULUI SOCIAL-DE
MOCRAT, în cadrul celui de-al 
XXXIII-lea Congres al acestei for
mațiuni politice. Joergensen deține 
această funcție din anul 1973. Cu 
același prilej, vicepreședinți ai 
P.S.D. au fost desemnați Knud 
Heinesen, fost ministru al finanțe
lor. care va fi însărcinat cu proble
mele politice, și Inge Fischer-Moel- 
ler, care va răspunde de probleme
le administrative 
A.F.P. subliniază că 
este prima femeie 
funcție de conducere 
Danemarca.

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 
LIBIANO-SIRIENE. La Tripoli au 
început, luni, convorbirile dintre 
Moammer El-Geddafi, conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Septem
brie din Jamahiria Arabă Libiană 
Populară Socialistă, și președintele 
Siriei, Hafez Al-Assad, sosit în vi
zită oficială în această țară. Con
vorbirile sint consacrate examinării 
unor probleme privind cooperarea 
bilaterală, prilejuind, totodată, o 
trecere în revistă a evoluțiilor din 
Orientul Mijlociu și a altor pro
bleme internaționale actuale.

ale partidului. 
Inge Moeller 
aleasă într-o 
a P.S.D. din

au avut loc 
Pa-

LA ISLAMABAD 
convorbiri intre președintele 
ki stanului, Mohammad Zia-Ul- 
Haq, și șeicul Jaber AI-Ahmed 
Al-Sabah, emirul Kuweitului, aflat 
în vizită în capitala pakistaneză. 
Au fost examinate relațiile bilate
rale și căile de dezvoltare a aces
tora, evoluțiile din Orientul Mij
lociu și situația din sud-estul Asiei, 
precum șl alte probleme interna
ționale actuale — relatează agenția 
irakiană de știri I.N.A.

NOI ACTE DE AGRESIUNE 
ALE R.S.A. ÎMPOTRIVA ANGO- 
LEI. Ministerul Apărării al R. P. 
Angola a dat publicității un comu
nicat, în care se arată că, în cursul 
lunii august, trupele regimului ra
sist de la Pretoria au lansat mai 
multe atacuri asupra teritoriului 
Angolei. provocind victime în rin- 
durile populației civile și însem
nate daune materiale. Comunicatul 
denunță aceste acte de agresiune 
împotriva teritoriului unui stat su
veran.

IN KUWEIT A FOST EMIS UN 
DECRET prin care se formează 
Compania națională de investiții in 
domeniul petrolului, în care guver
nul va deține peste 70 la sută din 
acțiuni. Noua companie va acționa 
în domeniul operațiunilor de rafi
nare a petrolului, transportului 
produselor petroliere și pentru 
dezvoltarea industriei petrochimice.

CAMPANIA ELECTORALA IN 
PORTUGALIA. După cum ' infor
mează agenția E.F.E., la 14 septem
brie în Portugalia va începe cam
pania electorală în vederea alegeri
lor generale de la 5 octombrie.

socialiste din 0 septembrie 1944.' Re
zultatele obținute în acești 36 de ani, 
a relevat el, au transformat Bulga
ria într-o țară in dustrial-agrară cu 
ritmuri accelerate și stabile de dez
voltare economică. El s-a referit la 
succesele obținute in actualul cinci
nal, precum și la coordonatele prin
cipale ale politicii externe a țării, care 
urmărește asigurarea condițiilor pen
tru dezvoltarea pașnică a Bulgariei, 
asigurarea intereselor ei naționale și 
internaționale, precum și â bunei 
vecinătăți și colaborării cu toate po
poarele.

la Phenian
R.P.D. Coreene, eveniment de impor
tanță istorică în viața poporului co
reean, a relevat succesele dobindite 
în dezvoltarea economiei și culturii in 
anii puterii populare.

Vorbitorul a evidențiat că R.P.D. 
Coreeană se pronunță și acționează 
consecvent pentru reunificarea paș
nică a țării. Totodată, raportorul s-a 
pronunțat pentru instaurarea unei noi 
ordini ecdnomice internaționale, pen
tru întărirea luptei împotriva impe
rialismului și colonialismului.

Sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a R. P. Chineze

BEIJING (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor celei de-a treia sesiuni a 
celei de-a cincea legislaturi a Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, care se des
fășoară în capitala Chinei, duminică 
a luat cuvintul premierul Consiliului 
de Stat, Hua Guofeng, președintele 
C.C. al P.C. Chinez.

După cum transmite agenția China 
Nouă, el a evidențiat realizăr ile Obți
nute de China pe plan politic, eco
nomic, științific, tehnologic și in alte 
domenii, în anul care a trecut, și a 
prezentat principalele sarcini ale gu
vernului pentru anii 1980 și 1981. Hua 
Guofeng s-a referit la măsurile pen
tru elaborarea unui program econo
mic pe țermen lung, la necesitatea 
revizuirii Constituției Republicii 
Populare Chineze și a creării, in 
acest scop, a unei comisii care să 
elaboreze un proiect, in prima juma-- 
tate a anului 1981, proiect care, după 
dezbaterea sa in rîndurile poporu
lui, să fie discutat și adoptat de a 
patra sesiune a celei de-’a cincea le
gislaturi a Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari.

De asemenea, președintele Hua 
Guofeng a făcut propuneri privind 
efectuarea unor schimbări In rindul 
membrilor Consiliului de Stat. El a 
declarat că a prezentat Comitetului 
Central propunerea de a renunța la 
funcția de premier al Consiliului de 
Stat, iar Comitetul Central, accep- 
tind propunerea, a recomandat ca in 
această funcție să fie ales Zhao 
Ziyang. Hua Guofeng a arătat că 
Comitetul Central a hotărit să se 
propună ca Deng Xiaoping, LI Xian- 
nian, Chen Yun, Xu Xiangqian și 
Wang Zhen, vechi conducători ai 
partidului, in prezent și viceprenjierl 
ai Consiliului de Stat, să nu mai 
dețină această funcție ; de aseme
nea, s-a propus să nu mai îndepli
nească funcția de vicepremier Wang 
Renzhong și Chen Yonggui. Expli- 
cind propunerile de remaniere a 
conducerii Consiliului de Stat, el a 
arătat că acestea sint determinate de 
hotărîrea Comitetului Central al 
partidului de Întărire șl îmbunătăți
re a conducerii sale, pentru a asigu
ra aplicarea neabătută a programului 
de modernizare socialistă a țării.

Astăzi încep la Madrid consul
tările pregătitoare în vederea reu
niunii general-europene, din no
iembrie. consacrate securității și 
colaborării pe continent. Reprezen
tanți la nivel diplomatic ai celor 
35 de state participante vor stabili 
ordinea de zi și vor examina pro
bleme legate de desfășurarea vii
torului forum european, a cărui 
convocare a fost determinată de 
cerința de a asigura continuitatea 
eforturilor pentru înfăptuirea unei 
securități trainice și durabile pe 
continent. în spiritul și potrivit 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki.

România socialistă situează, așa 
cum se știe, problemele securității 
pe continent intre preocupările de 
prim ordin , ale politicii sale exter
ne, fiind bine cunoscute și larg 
apreciate pe plan internațional 
contribuția ei. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la cristalizarea concep
tului de securitate europeană, la 
organizarea istoricei conferințe de 
la Helsinki, eforturile depuse pen
tru promovarea țelurilor nobile 
ale păcii, destinderii și colaborării 
în Europa și în întreaga lume.

De aici importanța pe care o 
atribuie țara noastră reuniunii de 
la Madrid. în documente ale parti
dului și statului. în cuvîntarile 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii,- în convor- 
'birile și declarațiile comune semna
te cu alte state este exprimată, cu 
claritate poziția principială și con
structivă a României în favoarea 
unei temeinice pregătiri a acestei 
reuniuni. în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia 
zilele trecute : „Acordăm o mare 
insemnătate bunei pregătiri și des
fășurări a apropiatei reuniuni de 
Ia Madrid și sintem hotăriți ca, 
împreună cu toate statele semna
tare ale documentelor de la Hel
sinki, să acționăm ferm pentru ca 
această reuniune să dea un nou și 
puternic impuls colaborării și coo
perării intcreuropene și. îndeosebi, 
să deschidă calea trecerii la măsuri 
concrete' pentru dezangajarea mili
tară a continentului, fără de care 
nu se poate vorbi de securitate și 
pace in Europa și in lume".

Este o realitate că întilnirea pre
gătitoare de la Madrid își începe 
lucrările într-un moment interna
țional complex. O serie de eveni
mente ce au avut loc la începutul 
acestui an au afectat grav procesul 
de destindere, punîrid în primejdie 
cauza păcii și independenței po
poarelor. Toate acestea au confir
mat o dată mai mult ceea ce parti
dul nostru a evidențiat in perma
nență — și anume că destinderea 
nu a devenit încă un proces ire
versibil și că de aceea sint nece
sare acțiuni susținute, perseverente, 
din partea tuturor statelor, a tu
turor popoarelor, a opiniei pu
blice pentru reluarea șl Întărirea

cursului spre destindere, securitate 
și colaborare internațională.

în lumina acestei realități, apare 
cu atit mai necesară intensificarea 
eforturilor pentru infăptuirea secu
rității in Europa, ca una din pre
misele fundamentale ale asigu
rării păcii și destinderii interna
ționale. Este de la sine înțeles că 
orice progres in direcția înțelegerii 
și destinderii pe continentul nos
tru ar răspunde cerințelor generale 
ale normalizării vieții internațio
nale, ar constitui o contribuție de 
seamă la Îmbunătățirea climatului 
general, la promovarea colaborării 
și păcii în întreaga iume.

în acest sens apare drept o ce
rință de cea mai mare insemnătate 
ca reuniunea de la Madrid să se 
caracterizeze prin spirit de lucru, 
printr-un conținut consecvent con
structiv, să se axeze pe aspectele 
fundamentale ale securității euro
pene. pentru aprofundarea și in
tensificarea aplicării prevederilor 
înscrise in Actul final de la Hel
sinki pe linia extinderii cooperării 
economice, tehnico-științifice și 
culturale. în mod deosebit, este 
necesar ca reuniunea să deschidă 
calea trecerii la măsuri concrete 
menite să determine o diminuare 
a i normărilor, pași concret i in ce 
privește dezangajarea militafx și 
dezarmarea pe continent.'.Rp -ceea 
țara noastră consideră necesar ca 
ia reuniune să se pună bazele or
ganizării unei conferințe pentru 
dezarmare in Europa.

Concentrarea eforturilor asupra 
aspectelor reale, esențiale ale secu
rității și cooperării impune ca reu
niunea să se constituie intr-un for 
de activitate laborioasă, in spiritul 
normelor democratice consacrate 
în Actul final de la Helsinki, ma- 
nifestindu-se respect pentru punc
tele de vedere exprimate, evitin- 
du-se alunecarea spre subiecte co
laterale, nesemnificative, spre 
dispute sterile ori schimburi de 
acuzații — în detrimentul cău
tării răbdătoare a căilor de apro
piere și înțelegere. Fără îndoială 
că aceasta este singura modalitate 
de depășire a deosebirilor de ve
deri. de realizare a consensului 
asupra măsurilor ce se impun pen
tru dezvoltarea procesului de edi
ficare a securității europene.

Profurțd atașată cauzei securității 
europene, România și-a reafirmat, 
prin glasul președintelui ei, hotă- 
rirea de a contribui Ia buna pre
gătire a reuniunii de la Madrid, 
la crearea climatului de încredere 
necesar conjugării eforturilor tu
turor statelor participante pentru 
înfăptuirea țelurilor nobile ale 
securității și cooperării pe conti
nent, corespunzător intereselor și 
năzuințelor tuturor popoarelor eu
ropene. intereselor păcii șl destin
derii internaționale.

D. ȚINU

Pentru reluarea și consolidarea procesului de destindere
BELGRAD 8 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută ziarului iugoslav 
„Borba", ministrul de externe al 
Finlandei, Paavo Vayrynen, și-a ex
primat speranța că reuniunea de la 
Madrid a țărilor participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare în Europa va contribui la întă
rirea cursului pozitiv in relațiile in
ternaționale. Vayrynen a evidențiat 
că, în cadrul reuniunii, este impor
tant să se obțină rezultate concrete, 
constructive, in scopul asigurării con

tinuității și vitalității procesului ini
țiat la Helsinki.

OSLO 8 (Agerpres). — într-un dis
curs rostit la o reuniune a conducerii 
Partidului Muncii din Norvegia, des
fășurată în orașul Tonsberg, minis
trul norvegian al afacerilor externe, 
Knut Frydenlund. a evidențiat în
semnătatea reluării și consolidării 
procesului de destindere și a începe
rii de negocieri cu privire la prezen
ța rachetelor cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul Europei.

Conferința la nivel înalt 
a tarilor din Asia 

și zona Pacificului membre 
ale Commonwealthului

DELHI 8 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările Conferinței la 
nivel înalt a țărilor din Asia și zona 
Pacificului membre ale Common
wealthului. Pe ordinea de zi au figu
rat cu precădere probleme ale colabo
rării dintre statele respective, în spe
cial pe plan economic. In acest sens, 
reuniunea a hotărit crearea unui grup 
de experți în vederea elaborării unor 
proiecte de cooperare, îndeosebi pen
tru creșterea producției agricole. Au 
fost examinate, totodată, măsuri vi- 
zind reducerea deficitului balanțelor 
de plăți cu care sînt confruntate unele 
dintre statele respective.

Analizînd o serie de probleme ac
tuale ale situației internaționale, se 
arată în comunicatul comun dat pu
blicității. participant!! s-au pronun
țat împotriva folosirii forței în rela
țiile internaționale, împotriva ameste
cului în treburile interne ale statelor. 
Totodată, s-a evidențiat necesitatea 
transformării Oceanului Indian intr-o 
zonă a păcii, lipsită de baze militare 
străine.

Nou val de violență 
în Salvador

SAN SALVADOR 8 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, în Salvador au 
fost înregistrate noi victime ome
nești, în condițiile situației politice 
confuze din țară și continuării cioc
nirilor dintre armată și elementele 
extremiste. Potrivit agenției E.F.E., 
în ultimele 24 de ore alte 15 persoa
ne civile au fost ucise. Printre ele se 
află și un cunoscut fotbalist Salvado
rian, Baltazar Osorio, component al 
echipei... Alianza" care a fost Împuș
cat de un grup de necunoscuți.

Această stare de lucruri a deter
minat autoritățile să prelungească 
starea de urgență din țară cu încă 30 
de zile.

Totodată, în Salvador se așteaptă 
o clarificase în rîndul conducătorilor 
armatei în legătură cu mijloacele șl 
măsurile ce ar trebui adoptate pentru 
a se face față valului de violență.

Poziții realiste in direcția frinării 
cursei înarmărilor

Sînt bine Cunoscute și apreciate pe 
plan extern stăruința și consecvența 
cu care România socialistă acționea
ză pentru înfăptuirea dezarmării — 
deziderat vital al omenirii contempo
rane. în cadrul negocierilor interna
ționale consacrate problemelor dezar
mării, țara noastră militează ferm in 
favoarea adoptării unor măsuri con
crete privind „înghețarea" și redu
cerea treptată a bugetelor militare, 
în susținerea acestor propuneri, țara 
noastră s-a călăuzit permanent de 
ideea că, pe lingă amplificarea con
tinuă a primejdiilor pentru ’ soarta 
păcii, in orice țară cheltuielile mili
tare diminuează posibilitățile de a 
consacra fonduri necesare investițiilor 
productive, soluționării acutelor pro
bleme decurgînd din criza economi
că, satisfacerii diferitelor nevoi so
ciale ale populației.

Justețea și oportunitatea unqr ase
menea considerente iși găsesc mereu 
noi confirmări pe plan internațional 
— așa cum o arată, de pildă, pozi
țiile manifestate și în ultima vreme 
chiar de unele state din Europa oc
cidentală, cum sint Danemarca, Olan
da, Belgia.

Astfel, primul ministru danez, An
ker Joergensen, a arătat că, în pofi
da insistențelor unor aliați din ca
drul N.A.T.O., DANEMARCA nu își 
va spori cheltuielile militare din con
siderente de natură economică, pre
cum și din rațiuni de politică inter
națională. în acest sens, el s-a referit 
la situația dificilă prin care tre
ce economia daneză, care nu ar 
permite depășirea plafonului de 7 300 
milioane coroane prevăzut la capito
lul militar în actualul exercițiu bu
getar. Totodată, premierul danez a 
subliniat că hotărîrea de „a îngheța" 
bugetul militar al țării se înscrie în 
cadrul încercărilor Danemarcei de a 
face tot posibilul pentru a se evita 
o nouă cursă a înarmărilor între cele 
două blocuri militare opuse.

O poziție similară a fost adoptată 
și de OLANDA. Noul ministru al 
apărării, Pieter de Geus, a declarat 
la Haga, într-o conferință de presă, 
că țara sa nu va putea spori anul 
viitor bugetul său militar cu 3 la 
sută, după cum hotărise N.A.T.O., 
precizînd că Ministerul Apărării, ca 
dealtfel toate ministerele olandeze 
vor trebui să-și reducă în 1981 chel
tuielile, pentru a se putea îmbună
tăți situația economică.

Nu mai puțin semnificative sînt 
opțiunile exprimate de numeroase 
personalități ale vieții politice din 
BELGIA. într-un interviu acordat 
ziarului „Het Belang van Limburg", 
Karel van Miert, președintele Parti
dului Socialist Flamand din Belgia, 
care face parte din coaliția guverna
mentală, a dezaprobat proiectul de a 
se spori cu 8,3 miliarde franci chel
tuielile militare ale țării pe anul 1981. 
Pe de altă parte, agenția Reuter a 
anunțat, zilele trecute, că socialiștii 
belgieni s-au pronunțat împotriva 
hotăririi N.A.T.O. privind amplasarea 
de noi rachete nucleare in unele țări 
membre ale alianței nord-atlantice, 
întră care și Belgia, începînd din 
1981.

Concluzii și opțiuni asemănătoare 
au fost formulate și în cursul recen
tei Întruniri de Ia Oslo a miniștrilor 
de externe din țările nordice, la care 
au fost reprezentate Danemarca, Is
landa, Norvegia, Suedia și Finlanda, 
în comunicatul final al reuniunii s-a 
relevat importanța continuării nego
cierilor în problemele dezarmării și 
intensificării procesului de destinde
re și colaborare in Europa, ca mă
suri necesare pregătirii rodnice și 
finalizării apropiatei reuniuni gfene- 
ral-europene de la Madrid cu rezul
tate concrete pe linia îndeplinirii tu
turor prevederilor Actului final de 
la Helsinki.

Desigur, aceste luări de poziție 
conturează unele tendințe pozitive pe 
scena politică europeană, cu semni
ficații deosebite In actuala conjunc
tură internațională. Evenimentele 
din ultimul timp relevă pregnant că 
problemele generate de agravarea 
crizei economice, recesiunea, șomajul 
și inflația, probleme la ordinea zilei 
in numeroase țări capitaliste indus
trializate, sînt departe de a-și putea 
găsi rezolvarea — așa cum au încer
cat să susțină unii teoreticieni și 
promotori ai militarismului — prin 
participarea la competiția înarmări
lor. Dimpotrivă, sînt edificatoare con
cluziile unui document intitulat 
„Cheltuielile militare și sociale mon
diale", elaborat de un grup de experți 
din mai multe țări și dat publicității 
recent în S.U.A., In care, punindu-se 
punctul pe i, se arată : „In ciuda 
necesității acute de a valorifica surse 
noi de energie pentru creșterea pro
ductivității industriale stagnante și

pentru combaterea inflației, guverne
le cheltuiesc de peste 8 ori mai mult 
pentru cercetări in vederea produ
cerii de noi arme decit in scopul 
soluționării problemelor energetice. 
Efectul net al acestui dezechilibru in 
alocarea resurselor constă in submi
narea bazelor evident fragile ale eco
nomiei mondiale, in sporirea dificul
tății de a face față necesităților de 
bază ale populației lumii... Militaris
mul dezlănțuit a contribuit deja la 
deteriorarea situației economice și la 
creșterea tensiunii sociale".

De aceea, tot mai mulți factori res
ponsabili din țările occidentale au 
început să recunoască, in fața reali
tăților. că măsurile de contracarare a 
dificultăților economico-sociale pre
supun ca, in cursa înarmărilor, să se 
apese nu pe „accelerator", ci pe 
„frînă", pentru reducerea cheltuieli
lor militare, în interesul celor civile, 
productive.

Aceste măsuri constituie expresii 
ale unor opinii realiste și pot fi con
semnate ca elemente pozitive în în- 
timpinărea reuniunii general-europe
ne de la Madrid, în favoarea creării 
unui cadru propice negocierilor pen
tru securitate și cooperare pe conti
nent.

Este, totodată, semnificativ că între 
argumentele relevate se evidențiază 
necesitatea rezolvării ecuației „dezar
mare — dezvoltare". Această cerință 
a fost clar subliniată de ministrul de 
externe al Danemarcei, Kjeld Olesen, 
care a arătat că „tensiunile existente 
intre țările bogate și cele sărace re
prezintă o amenințare la fel de seri
oasă pentru securitatea internațională 
ca și dezechilibrele militare". El a 
reamintit, în context, că țara sa se 
numără printre cele numai patru 
țări care au dat cups prevederilor 
celui de „al doilea deceniu al O.N.U. 
pentru dezvoltare" ca țările indus
trializate să aloce 0,7 la sută din 
produsul lor național brut ca ajutor 
pentru dezvoltare. Justificind decizia 
adoptată de guvernul său de a „în
gheța" bugetul militar național, mi
nistrul danez s-a pronunțat pentru 
acțiuni sporite în favoarea lichidării 
subdezvoltării pe baza diminuării fon
durilor destinate înarmărilor, în con
cordanță cu aspirațiile de progres șl 
de pace ale tuturor popoarelor.

Viorel POPESCU
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