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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CHEMAREA
Congresului consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor populare 

municipale, orășenești și comunale
Anul L Nr. 11840 Duminică 14 septembrie 1980 6 PAGINI —30 BANI

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

sub bunele auspicii ale relațiilor de prietenie, solidaritate 

și colaborare româno-mozambicane, ieri a început

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULARE
MOZAMBIC, SAMORA MOISES MACHEL

Călduroasă 
primire 

la sosirea 
în CapitalăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, sîmbătă a sosit în Capitală, într-o vizită oficială de prietenie în țara noastră, tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.Noua întîlnlre dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel se înscrie ca un eveniment de deosebită însemnătate în cronica relațiilor româno-mozambicane, relații care au marcat o continuă dezvoltare după vizita oficială de prietenie efecțuată în Mozambic în primăvara anului trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Noul dialog la nivel înalt româno- mozambican reprezintă o mărturie a voinței celor două țări, partide și popoare de a promova raporturi tot mai strînse între ele, de a-și aduce o contribuție activă la rezolvarea pe

(Continuare în pag. a III-a)

TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI!
OAMENI AI MUNCII DE LA 
ORAȘE ȘI SATE!în zilele de 10—12 septembrie 1980 s-au desfășurat în capitala țării lucrările Congresului al II-lea al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, forum larg reprezentativ și democratic al poporului, eveniment politic de remarcabilă însemnătate în amplul proces de perfecționare a vieții sociale, a activității statului nostru socialist, în sporirea rolului organelor locale ale puterii și administrației în conducerea activității economico-Sociale, în mobilizarea oamenilor muncii de la orașe și sate Ia măreața operă de înfăptuire a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Amplă manifestare a democrației noastre socialiste, cel de-al doilea Congres al consiliilor populare a pus încă o dată puternic în evidență unitatea de neclintit dintre partid și popor, încrederea cu care toți oamenii muncii —■ români, maghiari, germani și de alte naționalități — urmează și înfăptuiesc politica internă și internațională a partidului și statului nostru, indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — pilduitor spirit de dăruire patriotică și elan revoluționar — sarcinile actualului cincinal, acționează pentru pregătirea temeinică și înfăptuirea obiectivelor viitorului cincinal, 1981—1985, menite să asigure ridicarea permanentă a nivelului de prosperitate și civilizație al tuturor județelor și localităților patriei.Congresul consideră că expunerea, de o excepțională însemnătate teoretică și practică, prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România — adoptată unanim de participanți ca document programatic al activității viitoare —.constituie un strălucit model de analiză științifică a schimbărilor adinei, revoluționare ce au avut și au loc în societatea noastră, de definire clarvăzătoare a noilor sarcini ce revin, în prezent și în perspectivă, întregului nostru popor, angajat cu fermitate și devotament în eroicul efort de edificare multilaterală a patriei socialiste. •
TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI!
CETĂȚENI AI ROMÂNIEI
SOCIALISTE!Congresul al II-lea al consiliilor populare a evidențiat uriașele realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului comunist, în actualul cincinal, în cei 15 ani care au trecut de la Congresul al

IX-lea al partidului, în perioada construcției socialismului, în înălțarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație, în făurirea unei vieți tot mai bune și îmbelșugate pentru toți cei ce muncesc.Dînd glas gîndurilor și sentimentelor tuturor cetățenilor țării, Congresul consiliilor populare relevă rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, care a făcut posibile aceste mari victorii ale poporului nostru în construcția socialistă. Activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în slujba intereselor supreme ale poporului român, a cauzei generale a socialismului și păcii, înaltul său exemplu de principialitate comunistă și fierbinte patriotism, de dinamism, spirit novator și cutezanță revoluționară însuflețesc pe toți comuniștii, întregul popor în eforturile consacrate propășirii României socialiste.Ca urmare a înfăptuirii politicii partidului, a inițiativelor de însemnătate istorică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind adîncirea democrației socialiste, țara întreagă cunoaște un climat de intensă participare a maselor la întreaga viață politică și socială, la organizarea și conducerea activității economice și sociale, a întregii societăți,, o atmosferă de puternică emulație patriotică, revoluționară.La toate marile noastre înfăptuiri, o contribuție de seamă au adus consiliile populare, cărora le revin atribuții importante în organizarea și conducerea vieții economico-sociale, în valorificarea resurselor locale și buna gospodărire a localităților, în mobilizarea maselor la opera de construcție socialistă. Toate marile înfăptuiri demonstrează forța și capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pun în lumină justețea politicii revoluționare a partidului, superioritatea orînduirii noastre socialiste, faptul că numai socialismul poate asigura înălțarea continuă a patriei spre bunăstare și fericire.
TOVARĂȘE ȘI TOVARĂȘI!
OAMENI AI MUNCII DE LA 
ORAȘE ȘI SATE!Așa cum au subliniat documentele Congresului al XII-lea, așa cum se relevă în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la actualul Congres al consiliilor populare, în patria noastră, procesul revoluționar de edificare a noii orînduiri sociale nu s-a încheiat. Este necesar să desfășurăm în continuare o muncă intensă și să luptăm din toate puterile pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Această vastă operă, care cere concentrarea tuturor energiilor națiunii, impune menținerea mereu vie a spiritului revoluționar, atît în activitatea organelor puterii de stat, cît și a maselor largi populare, sporirea elanului și spiritului militant,' a patriotismului socialist al tuturor fiilor țării.

(Continuare în pag. a IV-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îa onoarea tovarășului Samora Moises MachelTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a oferit simbătă, Ia Palatul Republicii, un dineu oficial în onoarea tovarășului Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic,

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Caza- cu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță; Marin Vasile,

precum și miniștri, membri ai conducerii unor instituții centrale, alte persoane oficiale.Au luat parte tovarășii Joaquim Alberto Chissano, Tome Eduardo, Sergio Vieira, Julio Zamith Carrilho, Antonio Rodrigues Branco, Abdul Magid Osman, Joao Dos Santos Ferreira, Rui Gonzalez, alte persoane oficiale mozambicane.

în timpul dineului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel au rostit toasturi.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Unanimă aprobare, profundă recunoștință 
față de noile inițiative de pace 

ale României socialiste 
Telegrame sosite din întreaga țară pe adresa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimă via sa
tisfacție față de măsura de reducere a cheltuie
lilor militare în folosul creșterii nivelului de trai 
al poporului, al promovării cauzei păcii, destinderii 

și dezarmării

Pagina a Il-a

0 nouă expresie 
a politicii partidului 

de creștere a bunăstării 
celor ce muncesc, 

de promovare a cauzei 
păcii, dezarmării 

si destinderii
în pag. a Vl-a

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICULAE CEAUSESCU

Stimate tovarășe președinte Samora Moises Machel,
Dragi oaspeți din Mozambic,
Tovarăși și prieteni,Doresc să-mi exprim profunda satisfacție pentru această nouă intilnire a noastră și să vă adresez dumneavoastră, colaboratorilor care vă însoțesc un călduros salut de bun venit pe pămîntul României, împreună cu cele mai bune urări.Vizita pe care o faceți în țara noastră constituie o expresie a relațiilor de solidaritate și prietenie care s-au dezvoltat între țările, partidele și popoarele noastre în anii luptei de eliberare națională, împotriva colonialismului. Partidul Comunist Român, poporul nostru au acordat Partidului FRELIMO, poporului mozambican un sprijin activ pe plan politic, moral și material și au susținut cu hotărîre aspirațiile sale legitime de independență națională.Ați vizitat de mai multe ori România, în decembrie 1974. în calitate de președinte al Partidului FRELIMO și șef al guvernului de tranziție din Mozambic. Declarația solemnă comună româno-mozambicană, primul document pe care l-am semnat împreună cu acel prilej, a pus bazele bunelor raporturi dintre țările și partidele noastre. Ne bucură că, în spiritul acestor documente, solidaritatea și colaborarea popoarelor noastre au căpătat. în condițiile noi. de astăzi, dimensiuni tot mai largi, in interesul propășirii economico-sociale de sine stătătoare a celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.îmi amintesc cu deosebită plăcere de vizita pe care am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară în anul 1979 și care, prin rezultatele sale, prin înțelegerile, acordurile convenite și în special prin Tratatul de prietenie și cooperare pe care l-am semnat cu acel prilej, a deschis orizonturi largi relațiilor româno-mozambicane. S-au inițiat și se află în curs de desfășurare o serie de acțiuni de cooperare în producție, iar schimburile economice au crescut în perioada 1977—1979 de peste 4 ori. Totodată s-au extins colaborarea și contactele dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre organizațiile politice și obștești din cele două țări.Dorim ca în cadrul vizitei pe care o faceți, al convorbirilor pe care le purtăm să găsim noi căi și posibilități de a ridica la un nivel și mai înalt colaborarea și cooperarea dintre România și Mozambic, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Ne bucură, dragi prieteni, realizările pe care le obți-
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TUASTUL TOVARĂȘULUI 
SAMURA MUISES MACHEL
Stimate, și respectat tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român,
Stimați tovarăși, membri ai conducerii Partidului Comu

nist Român și a Republicii Socialiste România,
Excelențe,
Tovarăși și prieteni,în primul rînd doresc să mulțumesc pentru căldura cu care am fost primiți de poporul român. Primirea de care ne-am bucurat constituie o expresie a îndelungatei prietenii făurite între popoarele și partidele noastre in momentele cele mai grele ale luptei poporului mozambican pentru independență, prietenie consolidată apoi de relațiile de cooperare dintre statele noastre.Salutînd poporul român, prietenia și solidaritatea acestuia, doresc să subliniez rolul fundamental jucat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în istoria acestei prietenii dintre popoarele noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a știut să înțeleagă obiectivul just al luptei noastre, a putut să vadă măreția poporului nostru încă de cînd steagul colonial flutura în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a onorat atunci cînd eram mici și colonizați. Sosind acum la București, ca țară liberă și suverană, ne amintim cum am fost primiți deja in 1971 și că România a fost prima țară care a semnat cu noi un comunicat, care a creat prima școală pentru mozambicani, care a organizat primul curs de cadre medii sanitare, fiind de asemenea prima țară care în timpul luptei noastre ne-a oferit tractoare pentru a cultiva cîm- purile. Acest lucru nu-1 vom uita și spunem : mulțumim 1Sub conducerea dumneavoastră, poporul român, Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România au dat poporului nostru, în momente deosebit de grele ale luptei noastre împotriva colonialismului, sprijin material și politic.încă înainte ca noi să dobîndim independența, în perioada de tranziție, Republica Socialistă România a semnat cu Partidul Frontul de Eliberare din Mozambic — FRELIMO, un protocol de colaborare, primul instrument care a ghidat relațiile dintre statele noastre, și aceasta are o dimensiune internațională.Cooperarea dintre România și Mozambic s-a dezvoltat în mod pozitiv în diverse domenii. Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Mozambic a constituit un moment de virf al relațiilor dintre partidele și statele noastre, permițînd adîncirea și stimularea cooperării dintre noi,
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începerea convorbirilor oficiale

La Palatul Consiliului de Stat au început, sîmbătă 13 septembrie, convorbirile oficiale intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.La convorbiri participă :Din partea română — tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al p.C.R., prim viceprim-ministru al

guvernului. Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe. Angelo Miculescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., ministru

secretar de stat, consilier al secretarului general al partidului și președintelui Republicii, Dumitru Bejan, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ștefan Bîrlea, membru al C.C. al P.C.R., directorul Cabinetului secretarului general al partidului și președintelui Republicii, general-colonel Vasile Milea, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Pantelimon Gavănescu,

membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Petre Tănăsie, director în M.A.E., Mircea Zara, ambasadorul țării noastre în Republica Populară'Mozambic.Din partea mozambicană — tovarășii Joaquim Alberto Chissano, membru al Comitetului Politic Permanent al C.C. al Partidului FRELIMO, secretar al Comitetului Central pentru relațiile externe, membru al Comisiei permanente a
(Continuare în pag. a III-a)
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PAGINA 2 SCÂNTEIA — duminică 14 septembrie 1980

UNANIMĂ APROBARE, PROFUNDĂ RECUNOȘTINȚĂ FAfĂ DE NOILE
INITIATIVE DE PACE AIE ROMÂNIEI SOCIALISTE

Telegrame sosite din întreaga țară pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu exprimă via satisfacție 
față de măsura de reducere a cheltuielilor militare in folosul creșterii nivelului de trai al poporului,

al promovării cauzei păcii, destinderii și dezarmăriiComuniștii, oamenii muncii din Capitală au primit cu deplină satisfacție și aprobare unanimă recenta ho- tărîre a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R. cu privire la reducerea în anul 1980 a cheltuielilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului, văzînd in aceasta o expresie a consecvenței cu care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționați pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, pentru realizarea politicii profund umaniste a partidului nostru, consacrate omului, accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii neabătute a programului de ridicare a nivelului de trai al poporului — se spune în tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.Reducerea cu 6 miliarde lei a cheltuielilor militare, de administrație și altor cheltuieli ale statului, adăugîn- du-se efortului uriaș și constant al partidului și statului nostru pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, se va răsfrînge, fără îndoială, binefăcător și asupra oamenilor muncii din Capitală, ca dealtfel asupra bunăstării întregului popor.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din Capitală, urmîn- du-vă neabătut exemplul revoluționar, vor acționa fără preget, cu pasiune și dăruire patriotică pentru a răspunde prin noi fapte de muncă măsurilor adoptate din inițiativa dumneavoastră, că vor milita neabătut pentru a ridica pe o treaptă calitativ nouă întreaga activitate pusă în slujba partidului și a țării, a ridicării României socialiste pe noi trep
te de progres și civilizație.Comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile județului Alba au luat cunoștință cu cel mal viu interes și deplină aprobare de hotă- rîrea Comitetului Politic Executiv al 'C.C. al P.C.R. privind reducerea pe anul 1980 a cheltuielilor militare cu circa 2 miliarde lei și a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului cu circa 4 miliarde lei, fondurile respective ur- mînd a fi folosite în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului — se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.Măsura inițiată de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, izvorăște din grija statornică pe care o manifestați pentru dezvoltarea armonioasă, în ritm susținut, a economiei noastre naționale, care reprezintă factorul hotărîtor pentru înflorirea continuă a orînduirii noastre socialiste, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității naționale.Vă asigurăm, mult iubite conducător, că ne vom consacra toate forțele, întreaga noastră capacitate de muncă înfăptuirii cu elan patriotic a hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R., a minunatului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism!Oamenii muncii arădeni — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în consens cu gîndurile șl sentimentele întregului nostru popor, văd In hotărîrea Comitetului Politic Executiv o nouă și semnificativă manifestare a legăturii indisolubile din
tre politica științifică internă și externă a partidului și statului nostru, dorința fierbinte și nestrămutată a României socialiste de a-șl aduce o contribuție de seamă, prin măsuri concrete, la cauza destinderii șl înțelegerii pe planeta noastră — se spune în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. Totodată, locuitorii acestor meleaguri sint animați de convingerea că toate succesele, de însemnătate istorică, obținute de poporul român In perioada ultimului deceniu șl jumătate, prestigiul și prețuirea fără precedent de care se bucură România socialistă în lume, se leagă indisolubil de gîndi- rea și activitatea creatoare, revoluționară a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit și stimat fiu al poporului român.MiUttnd pentru continua perfecționare a organizării producției și a muncii, pentru a asigura funcționarea ireproșabilă șl exploatarea rațională a utilajelor și instalațiilor, pentru aprovizionarea ritmică și realizarea la un nivel calitativ tot mai ridicat al producției, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor eco- nomico-soclale ce ne revin în actualul cincinal.în telegrama adresată de către CO
MITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. se relevă : Acum, cînd în multe dintre țările lumii partidele și guvernele sint preocupate de mărirea cheltuielilor pentru înarmare, cînd animate de dorințe și sentimente iraționale încearcă să rezolve marile probleme ale lumii contemporane de pe poziții de forță, neglijind eforturile pentru dezarmare și de creștere a nivelului de trai al propriilor popoare, Partidul Comunist Român oferă un nou și strălucitor exemplu de realizare a imperativului epocii contemporane — dezarmarea — re- ducînd cheltuielile militare și pe cele ale administrației, alocind aceste sume scopului major al politicii sale umaniste, asigurarea creșterii accelerate a progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.Vă adresăm încă o dată, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de stimă și prețuire pentru acest nou act politic și social, prin care patria noastră socialistă, poporul nostru vor urca noi trepte pe drumul civilizației socialiste.

1980 priviind reducerea pe anul în curs a cheltuielilor militare și de administrație și folosirea acestor importante fonduri în scopul accelerării progresului multilateral al țării, la înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului nostru muncitor — se precizează în telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BACAU AL P.C.R.Cu toții apreciem că această nouă măsură constituie încă o dovadă grăitoare a grijii permanente pe care conducerea partidului și statului nostru, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, o manifestați față de condițiile de muncă și viață ale tuturor oamenilor din țara noastră.Faptul că țara noastră, Republica Socialistă România, se bucură astăzi, mai mult ca oricînd, de un uriaș prestigiu pe toate meridianele Terrei, fiind cunoscută ca o țară a păcii și progresului, iar poporul nostru ca o națiune liberă, independentă, se datorește politicii științifice, pline de Înțelepciune pe care partidul nostru o promovează zi de zi. politică al cărei promotor sinteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român.Această hotărlre este încă o dovadă a consecvenței eu care partidul și statul nostru militează neabătut pentru promovarea păcii și securității în lume, pentru folosirea resurselor materiale de care dispune omenirea în scopul progresului, civilizației și bu-

partidului, comunei! din ju-luate de conducerea muniștii, toți oamenii dețul nostru tși exprimă și cu acest prilej adeziunea unanimă față de politica profund științifică internă și internațională a partidului și statului nostru, al cărei promotor neobosit • sinteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, și se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a da viață mărețelor sarcini ce revin județului nostru din istoricele hotăriri ale celui de-al XII-lea Congres al partidului.în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRAILA AL 
P.C.R. se arată : Aceste măsuri a- doptate din inițiativa dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, stegar plin de înțelepciu-. ne și fermitate, conducător încercat,*  exemplu de înalt devotament și cutezanță revoluționară, comunist de omenie, călăuză prețioasă a vieții și activității noastre, demonstrează cu puterea faptelor caracterul științific și profund realist al politicii partidului și statului pentru înflorirea și prosperitatea multilaterală a României contemporane, pentru creșterea necontenită a calității vieții maselor largi populare.Dîndu-ne adeziunea deplină față de măsurile adoptate, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de întreaga noastră gratitudine și ne angajăm ferm să îndeplinim într-un înalt spirit de responsabilitate comunistă programul partidului, fiind în unanimitate con-

de ridicare a popor — țelulgres al partidului bunăstării întregului suprem al politicii partidului, al societății noastre, care pornește de la faptul că tot ceea ce realizăm servește poporului, oamenilor, Întăririi păcii.Folosim șl acest prilej pentru a vă exprima, mult iubite Nicolae Ceaușescu, înalta cinstire șl prețuire, stima și recunoștința tuturor locuitorilor județului Constanța pentru tot ce faceți pentru binele întregului popor și Înflorirea națiunii noastre socialiste, pentru gloria României socialiste, pentru pace șl securitate in Întreaga lume.Conștienți de Importanța șl complexitatea sarcinilor și obiectivelor ce stau în continuare în fața partidului și statului, a intregului popor, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a îndeplini cu succes hotărîrile istorice ale Congresului al XII-lea al P.C.R., Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în telegrama COMITETUtui JU
DEȚEAN COVASNA ‘’ ------spune : Comuniștii, județului Covasna, ghiari, într-o deplină ție în muncă și viață, de cuget și simțire, asemeni Întregului popor, au primit cu deosebită satisfacție, cu legitimă mîndrie patriotică măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea pe anul 1980 a cheltuieli-

tovarășe noastră

AL P.C.R. sa toți locuitorii români și ma- unitate și fră-

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău, asemenea întregului popor, au primit cu deplină satisfacție și îndreptățită mîndrie patriotică hotărîrea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 9 septembrie

pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului sînt dezvoltarea în ritm tot mai înalt a economiei, ridicarea .standardului de viață șl civilizație ăl celor ce muncesc.Considerînd că măsurile privitoare la reducerea cheltuielilor militare și de administrație vor avea o importanță deosebită In viața poporului nostru, toți oamenii muncii din județul Dolj își exprimă încă o dată hotărîrea de a acționa cu toate energiile pentru traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al P.C.R., de a-șl pune în valoare întreaga capacitate pentru materializarea mărețelor obiective Bta- bilite de programul partidului, pentru continua îmbunătățire a nivelului de viață al tuturor celor ce trăiesc șl muncesc pe pămîntul românesc.

creșterea necontenită a bunăstăriipoporului român — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. însuflețiți de îndemnurile șl exemplul dumneavoastră personal de dăruire și abnegație, cu care vă con- sacrați întreaga viață bunăstării șl fericirii poporului român, înălțării României socialiste pa noi culmi de progres și civilizație, oamenii muncii din județul Hunedoara, fără deosebire de naționalitate, vor acționa cu și mal multă hotărlre înfăptui in mod exemplar rile de plan pe acest an tirea în bune condiții a sarcinilor din primii ani a! cincinal.

pentru a prevede- 
șl pregă- realizărll viitorului

Cu sentimente de nețărmurită prețuire șl recunoștință față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, COMI
TETUL JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN exprimă cu înflăcărare, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor acestei înfloritoare vetre românești, aprobarea deplină a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea cheltuielilor militare pe anul 1980, a cheltuielilor de administrație, a altor cheltuieli ale statului pentru a fi folosite în scopul accelerării progresului multilateral al patriei.Integrate organic în spiritul hotărîrilor adoptate de cel de-al XII-lea

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Olt, ne exprimăm profunda recunoștipță față de politica internă și externă a partidului șl statului nostru, promovată cu clarviziune și cutezanță revoluționară de dumneavoastră, patriot Înflăcărat, personalitate proeminentă contemporane.Ne-am convins încă o acest lucru, mult iubite și tovarășe Nicolae Ceaușescu, lucit al Întregului popor, astăzi, cînd noi, cei ce muncim și trăim pe străvechile meleaguri ale Oltului, am luat cunoștință cu bucurie nețărmurită de măsurile stabilite de recenta ședință a Comitetului Politic Exa-

a lumiidată de stimate fiu stră-

• 0 nouă și elocventă dovadă a faptului că pentru partidul și statul nostru 
nu există țeluri mai scumpe decit înflorirea patriei, ridicarea nivelului de trai 
și civilizație al întregului popor.

• Materializare in fapte a poziției consecvente a României in favoarea dezarmării.

• Entuziaste angajamente ale oamenilor muncii de a acționa neabătut pentru 
transpunerea in viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

năstării popoarelor — se menționează în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R. și de CONSILIUL POPULAR 
AL JUDEȚULUI BIHOR.Sîntem mîndri că în condițiile actuale, cînd pe plan mondial asistăm la intețirea cursei Înarmărilor, cînd povara cheltuielilor militare apasă tot mai mult pe umerii unor popoare, țara noastră dă un nou exemplu de rațiune și clarviziune, de consecventă între vorbe și fapte, ca adevărat promotor al păcii și înțelegerii între popoare.Vedem în această hotărlre încă, un mijloc de accelerare a progresului economlco-social al României, de întărire continuă a orînduirii noastre socialiste și apărare a cuceririlor revoluționare, dorința fierbinte a întregului popor român de pace și progres.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că bihorenii, strîns uniți în jurul partidului, vor acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din această hotărlre și se angajează să contribuie cu tot ce la stă în putință la înflorirea și prosperitatea județului nostru, a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Sub semnul deplinei unități, puternicul detașament al constructorilor de mașini, în frunte cu comuniștii, într-o atmosferă de înaltă responsabilitate și puternică angajare revoluționară, tși exprimă totala adeziune față de măsurile stabilite în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 septembrie, menite să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a activității da Îndeplinire a planului pe 1980 și pe întreg cincinalul, precum și ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului nostru — se spune In telegrama trimisă de MINISTERUL IN
DUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI.Recunosclnd în aceste documente amprenta puternică a secretarului general al partidului, capacitatea sa cu totul excepțională de a preciza obiectivele de atins, de a mobiliza energiile clasei muncitoare, vă exprimăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, unanima și nemărginita recunoștință pentru grija deosebită pe care o purtați înfăptuirii neabătute în viață a politicii înțelepte a partidului nostru comunist.Reducerea în acest an a cheltuielilor militare cu circa 2 miliarde lei, a celor de administrație și altor cheltuieli ale statului cu 4 miliarde lei dovedește încă o dată consecventa cu care partidul și statul nostru, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, militați pentru dezvoltarea economico- socială in ritm susținut a patriei, pentru întărirea continuă a orînduirii noastre socialiste, condiție esențială a apărării cuceririlor revoluționare ale întregului popor, a afirmării României pe arena internațională, a participării ei la soluționarea marilor probleme care confruntă astăzi omenirea — se spune în telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R. și de CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

însuflețiți de importantele măsuri

vinșl că numai așa ne vom spori contribuția la înaintarea neabătută a patriei pe drumul socialismului și comunismului, la asigurarea păcii și înțelegerii între toate națiunile lumii.Această nouă măsură demonstrează cu putere consecvența cu care partidul și statul nostru militează pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru utilizarea unei cit mai mari părți din venitul național In scopul dezvoltării armonioase a tuturor localităților țării și al creării de noi centre urbane, asigurlndu-se astfel condiții mereu mal bune de muncă și de viață pentru întreaga populație — se subliniază In telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R. Totodată, recenta hotărlre constituie o contribuție directă a țării noastre la continuarea politicii de destindere, pentru abolirea forței șl a amenințării cu forța, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru promovarea unor relații cu adevărat noi între națiuni. Reducerea cheltuielilor militare dovedește încă o dată că România acționează cu fermitate, prin fapte concrete, pentru promovarea ideilor nobile ale păcii și colaborării, pentru traducerea în practică a prevederilor Actului final de la Helsinki.Dind glas deplinei aprobări față de Întreaga politică internă șt externă a partidului și ștatului nostru, la a cărei elaborare și Înfăptuire aduceți o contribuție decisivă, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Buzău vor face totul pentru aplicarea ei neabătută în viață.

lor militare cu circa 2 miliarde lei și a cheltuielilor de administrație șl a altor cheltuieli ale statului pe acest an cu circa 4 miliarde lei.Alocarea fondurilor respective In scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului reliefează, o dată in plus, traducerea în viață a orientărilor și liniilor directoare ale politicii noastre interne' ți externe, la a cărei elaborare șl fundamentare vă aduceți o Inestimabilă contribuție.îngăduițl-ne J ca și cu acest prilej să ne exprimăm profunda gratitudine șl recunoștință față de tot ceea ce ați făcut și faceți, cu pasiune șl dăruire revoluționară, cu înalt spirit patriotic, pentru fericirea șl prosperitatea continuă a națiunii noastre socialiste, al cărei fiu devotat sinteți, hotărîrea noastră fermă de a nu precupeți nici un efort, de a depune întreaga noastră capacitate creatoare în scopul sporirii contribuției celor ce trăim și muncim pe. aceste minunate plaiuri ale patriei străbune la înălțarea României socialiste pe noi trepte de lumină și progres.

Congres al partidului, al țelurilor fundamentale ale orînduirii noastre socialiste, măsurile stabilite pun încă o dată în evidență profundul urna- ' Avem astfel In față o nouă și grăi- nism al politicii partidului și statului,' grija supremă pe care dumneavoastră personal, eminentul conducător al națiunii noastre, o purtați bunăstării și fericirii poporului, ridicării continue a nivelului de trai al maselor.Vă asigurăm, cu neclintită hotărlre, așa cum ne-am angajat în fața dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru în Gorj, că vom acționa cu înaltă răspundere pentru drămuirea și folosirea cu chibzuință a resurselor materiale și financiare de orice fel, a cheltuielilor de administrație, pentru a contribui tot mai deplin Ia dezvoltarea economico-soclală a țării.

cutlv al C.C, al P.C.R. cu privire la reducerea cheltuielilor militare pe anul 1980 cu circa 2 miliarde lei.

Asemenea Întregului partid șl popor, COMITETUL JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R ., comuniștii, toți Oamenii muncii din această parte a țării — români, germani, sîrbi și de alte naționalități — au primit cu profund interes și vie satisfacție ho- tărîrile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea, în anul 1980, a cheltuielilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului, în vederea folosirii acestor fonduri în scopul accelerării progresului rapid și multilateral al patriei și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de întreguluiPărtași Inițiată și edificarea muniste deplin încrezători în tot ceea ce s-a inițiat pentru creșterea puterii economice a patriei, vedem în recentele măsuri adoptate de conducerea superioară de partid realizarea aspirațiilor noastre de a intensifica ritmul dezvoltării ramurilor productive ale economiei naționale.însuflețiți de Înțelepciunea și consecvența politicii interne și externe a partidului și statului nostru, sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru a transpune exemplar în viață această politică.

trai alnostru popor.activi la întreaga condusă de partid, civilizației socialiste și cope pămîntul României,operă perftru

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. se spune : Vedem în această nouă măsură aplicarea consecventă a programului celui de-al XII-lea Con-

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița, asemenea întregului nostru popor, își exprimă adeziunea deplină și profunda satisfacție față de recenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv cu privire la reducerea, în acest an, a cheltuielilor militare’, de administrație șl a altor cheltuieli ale statului, măsură ce se înscrie In mod magistral In linia politică a partidului șl statului nostru, stabilită de Congresul al XII-lea al partidului — se spune In telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. Vedem In această hotărlre o nouă manifestare a grijii deosebite a conducerii partidului. a dumneavoastră,' mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de întărirea permanentă a orînduirii noastre socialiste. asigurarea progresului multilateral al României, creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual al poporului.Clarviziunea dumneavoastră politică iși găsește o strălucită confirmare în aceste noi măsuri, care conduc la aplicarea cu fermitate a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Locuitorii acestor plaiuri străbune. In frunte cu comuniștii, vă încredințează, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, -că nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabă'tută a sarcinilor economico-sociale ale județului, a istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.în telegrama" COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. ȘI A 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Comuniștii, oamenii muncii, toți locuitorii acestor meleaguri, aflate într-o permanentă înnoire și înflorire, consideră că recentele hotărîri ale Comitatului Politic Exe- cutiv se înscriu în linia generală a politicți partidului nostru, care apreciază că esențial pentru consolidarea orînduirii socialista din țara noastră.

Sîntem conștlenți că adoptarea a- cestor măsuri este expresia grijii șl preocupării permanente a conducerii partidului, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, față de întărirea continuă a orînduirii noastre socialiste, de dezvoltarea economico- socială In ritm susținut a țării șl ridicarea continuă a nivelului de trai material șl spiritual al întregului nostru popor — se spune In telegrama COMITETULUI --------------
HARGHITA AL P.C.R.
SILIULUI POPULARPentru noi, locuitorii harghitene, este o mîndrie profund patriotică faptul că România, mer- gînd consecvent pe drumul vării unei politici de pace și de destindere, a întreprins o nouă inițiativă concretă, care sporește șl mal mult prestigiul politicii sale în rlndul națiunilor lumii. Adoptlnd această hotărlre, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dațl un nou exemplu privind modul în care se poate trece de la discuții șl angajamente în problemele dezarmării și destinderii. Ia măsuri concrete.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Harghita, ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată fermitatea pentru gospodărirea cu maximum de eficiență a fondurilor materiale și financiare de care dispunem, pentru înlăturarea oricăror cheltuieli contribuind astfel la traducerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al P.C.R., la înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii.

toare confirmare a principiilor promovate activ de Partidul Comunist Român, a tezei potrivit căreia pentru întărirea continuă a orînduirii noastre socialiste, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale țării esențială este dezvoltarea impetuoasă, în ritm susținut, a naționale, cale sigură de ridicare a bunăstării întregului popor.Exprim!ndu-ne adeziunea fierbinte față de politica internă șl externă pe care o promovați cu fermitate, vă asigurăm că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din unitățile industriale, agricole, de construcții, transporturi, din celelalte domenii de activitate nu vor precupeți nici un efort pentru a îndeplini Integral sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru a crea baze trainice înfăptuirii grandiosului program jalonat de Congresul al XII-lea al partidului.

economiei

JUDEȚEAN 
ȘI A CON- 
JUDEȚEAN. meleagurilorpromo-

neeconomicoase.
Oamenii muncii hunedorenl, în frunte cu comuniștii, angajați plenar, într-o deplină unitate de voință și acțiune, în înfăptuirea mărețelor obiective ............ " ~XII-lea noștință hotărîrea tiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea pe anul 1980 a cheltuielilor militare și administrative ale statului cu circa 6 miliarde lei și își exprimă deplina adeziune adoptarea acestor atestă preocuparea conducerii partidului tru, personal a stimate tovarășe secretar pentru întărirea continuă a orînduirii noastre socialiste, dezvoltarea In ritm susținut a economiei naționale,

stabilite de Congresul al al partidului, au luat cu- cu deosebită satisfacție de Comitetului Politic Execu-

Mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se scrie în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R. ȘI A CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru au luat cunoștință cu deosebită bucurie și satisfacție de hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 septembrie 1980 de a se reduce, în acest an, , cheltuielile militare, de administrație și a altor cheltuieli de stat cu circa 6 miliarde lei în vederea în direcția înfăptuirii partidului de ridicare a trai material și spiritual nostru.Creșterea eforturilor pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate prin reducerea cheltuielilor militare este în concordanță deplină cu eforturile poporului român de a promova în întreaga lume năzuințele sale de pace și de a crea un climat de încredere între toate popoarele lumii.întreaga organizație de partid, toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Prahova, vă aduc dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, personalitate proeminentă a vieții politice românești și internaționale, întreaga lor gratitudine pentru grija ce o purtați destinelor patriei, și se angajează să nu precupețească nici un efort în vederea realizării planului pe acest an și pe întregul cincinal.

dă, apreciind pe deplin efortul material al statului de a da tot sprijinul sectoarelor noastre de activitate, ne manifestăm solidaritatea neclintită cu înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului nostru, menită să asigure cursul ascendent al dezvoltării multilaterale a României în condițiile dificile ale actualei evoluții economice și politice mondiale.Remarcăm cu mîndrie consecvența cu care conducerea partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general al partidului și președinte al Republicii, acționați pentru perfecționarea vieții noastre economice, creșterea eficienței utilizării venitului național prin reducerea treptată a cheltuielilor neproductive, reducerea cheltuielilor militare în deplină concordanță cu principiile afirmate răspicat de România în forumul mondial al națiunilor cu privire la necesitatea făuririi unei păci trainice, bazată pe înțelegerea și armonizarea reciprocă, prin negociere. a intereselor tuturor țărilor, pe dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege singur calea de dezvoltare, fără amestec din afară, pe destindere și dezarmare, pe dreptatea și echitatea unei noi ordini economice și politice Internaționale.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se serie : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu, muncitori, țărani, intelectuali, români, germani, maghiari, au primit cu adîncă satisfacție și dau o înaltă apreciere recentei hotărîri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la reducerea cheltuielilor militare pe acest an cu două miliarde lei, precum și reducerea cu 4 miliarde lei a cheltuielilor de administrație șl altor cheltuieli ale statului, în favoarea accelerării progresului multilateral al țării și a înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.Exprimăm convingerea fermă că această hotărlre se înscrie ca o nouă șl puternică dovadă a principialității politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, al cărei inițiator și promotor neobosit sinteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, apărător de mare prestigiu al principiilor care se bucură de cea mai largă recunoaștere pe arena internațională.înțelegînd cum se cuvine grija ți eforturile conducerii partidului și statului nostru pentru bunăstarea noastră, a tuturor, ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, să acționăm cu maximă răspundere, hărnicie șl dăruire să sporim continuu calitatea și rodnicia muncii noastre, contribuind astfel la prosperitatea națiunii noastre, la întărirea șl mai puternică a prestigiului României socialiste, pentru o lume a păcii șl colaborării între popoare.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vaslui, luînd cunoștință de problemele dezbătute în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R, din 9 septembrie 1980, Își exprimă întreaga satisfacție și adeziune față de realismul politicii partidului și statului nostru, consacrată dezvoltării economico-sociale a țărtț în consonanță cu hotărîrile Congriț sulul al XII-lea, de ridicare permanentă a nivelului de trai și calității vieții în România socialistă — se spune în' telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.La aflarea acestei vești, oamenii muncii din județul Vaslui, asemenea Întregului nostru popor, își exprimă întreaga recunoștință și admirați» față de realismul hotărîrii adoptate, care va accelera mersul, nostru înainte pe calea socialismului multilateral dezvoltat și a comunismului în România.Considerăm că cel mai bun răspuns pentru aplicarea in viață a recentei hotărîri a conducerii superioare de partid este angajamentul nostru ferm de a ne consacra întreaga putere de muncă șl capacitate realizării principalilor indicatori tehnico-econo- mici ce ne revin în actualul cincinal, întăririi ordinii șl disciplinei în fiecare unitate economică, asigurării creșterii productivității muncii, aplicării cu consecvență a noului mecanism economico-financiar și creșterii eficientei economice în toate domeniile de activitate.utilizării lor programului nivelului de al poporului

eonstructive

Comuniștii, toți locuitorii județului Vrancea au luat cunoștință cu adine interes, cu cea mai vie recunoștință de hotărîrea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind reducerea pe acest an a cheltuielilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului cu circa șase miliarde lei, fonduri ce urmează să fie folosite în scopul accelerării dezvoltării multilaterale a patriei, înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului nostru — se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VRANCEA AL

fată de hotărîri, care permanentă a și statului nos- dumneavoastră, general,

în telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE se arată: Comuniștii, toți cei ce muncesc științei șl tehnologiei, programele-directivă Congresul al XII-lea în frontul înaintat al națiuni pentru o Românie dezvoltată din punct de vedere economic, independentă energetic, pentru o nouă calitate a muncii, vieții și civilizației, cu conștiința înaltelor răspunderi ce ne-au fost încredințate, mindri de încrederea ce ni se acor-

pe tărîmul mobilizați de aprobate de al partidului, luptei întregii

P.C.R.Măsurile stabilite sînt o expresie elocventă a înaltului spirit patriotic și umanist al politicii partidului și statului nostru, pătrunsă de grijă profundă și maximă responsabilitate față de interesele majore ale țării, pentru progresul ei neîncetat, pentru bunăstarea și fericirea națiunii române.Noile măsuri Inițiate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sînt, în același timp, încă o expresie a hotărîrii României de a face totul pentru triumful rațiunii, al păcii și colaborării între toate statele, o mărturie clară, un argument palpabil al caracterului profund științific și internaționalist al politicii promovate de România socialistă, adînc ancorată în cerințele stringente ale umanității.Vom face totul pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal, contribuind astfel tot mai substanțial la creșterea potențialului economic al scumpei noastre patrii.
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Vizita președintelui Republicii Populare Mozambic, Samora Moises Machel

Vizită pr otocolarăTovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, a făcut, simbătă după- amiază, la Palatul Consiliului de
Stat, o vizită protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel s-au întreținut intr-o ambiantă caldă, prietenească, caracteristică întîlniri- lor dintre cei doi conducători de par
tid și de stat, care au un rol determinant în dezvoltarea și întărirea continuă a solidarității și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre. La sosire, pe aeroportul Otopeni

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu in onoarea tovarășului Samora Moises Machel Călduroasă primire
(Urmare din pag. I)

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Samora Moises Machel

(Urmare din pag. I>neți în dezvoltarea eoonomico-socială și vă urăm din toată inima succese tot mai mari în lichidarea grelei moșteniri lăsate de îndelungata dominație colonială, în asigurarea prosperității patriei. în oonsolidarea independenței . și suveranității sale.Vizita în România vă oferă prilejul să cunoașteți nemijlocit unele din preocupările și realizările poporului nostru in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate. Succesele pe care le-am obținut în dezvoltarea economiei, științei, culturii, in ridicarea nivelului de trai ilustrează cu putere superioritatea orînduirii socialiste, capacitatea ei de a asigura bunăstarea și fericirea poporului.în politica internațională. România acționează ferm pentru o politică de pace, de destindere, de independență națională.în viața internațională se manifestă tot mai puternic voința popoarelor de a fi pe deplin stăpine pe. soarta lor, de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, de a fi stăpine pe destinele lor, de a se dezvolta libere și independente. țn același timp, continuă să se manifeste politica imperialistă de dominație și dictat, de reîmpărțire a sferelor de influență, care duce la serioase complicații și Ia agravarea relațiilor internaționale. Asistăm la o încordare extremă a situației internaționale, la ridicarea de noi nori amenințători pentru destindere, pentru pacea și independența popoarelor. în aceste împrejurări este necesar să se facă totul pentru întărirea solidarității și unității forțelor progresiste, antiimpe- i-ialiste de pretutindeni în lupta pentru oprirea încordării, pentru dezarmare, pentru noua ordine economică, pentru destindere, independență și pace.
începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I)Adunării Populare, ministrul afacerilor externe, Tome Eduardo, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, membru al Comisiei permanente a Adunării Populare, membru al Statului Major General al Forțelor Populare de Eliberare a Mozambi- cului, Sergio Vieira, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, șeful Departamentului apărare și securitate al partidului, deputat în Adunarea Populară, ministru guvernator al Băncii Mozambiculul, Julio Zamith Carrilho, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, deputat în Adunarea Populară, ministrul lucrărilor publice și locuințelor, Antonio Rodrigues Branco, deputat în Adunarea Populară, ministrul industriei, și energiei, Joao Dos Santos Ferreira, secretar de stat, Jose Julio Andrade, șeful Departamentului de cadre al partidului, deputat în Adunarea Populară, director de cabinet al președintelui Partidului FRELIMO, Fernando Honwana, deputat în Adunarea Populară, consilier special al președintelui Republicii, Zacarias Kupela, deputat în Adunarea Populară, secretar general al Organizației Tineretului Mozambican, Carlos Taju, consilier al președintelui Republicii, Felisberto Lukanga, director în Ministerul Afacerilor Externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat călduros vizita tovarășului 'Samora Moises Machel în țara noastră și a exprimat satisfacția de a se reîntîlnl cu conducătorul partidului și statului mozambican. de a continua dialogul prietenesc și rodnic, afirmîndu-și încrederea că, pe baza înțelegerilor la care vor ajunge, se

Acționăm continuu pentru dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și, totodată, și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială. Considerăm că, mai mult ca oricind, trebuie acționat pentru relații noi, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței 'și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne și avantajul reciproc, pe renunțare la forță și la amenințarea cu forța.în acest cadru acordăm o atenție deosebită relațiilor cu țările africane, întăririi solidarității și cooperării lor în dezvoltarea economico-socială independentă.După cum știți, am sprijinit întotdeauna lupta popoarelor africane și a altor popoare împotriva colonialismului, pentru independență. Am acordat un sprijin activ poporului Zimbabwe pentru cucerirea independenței sale. Sprijinim, de asemenea, în continuare, lupta pentru deplina independență a popoarelor africane, îndeosebi pentru lichidarea apartheidului. Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea tuturer problemelor complicate din lumea de astăzi, inclusiv din Orientul Mijlociu, pe calea tratativelor, pentru o pace trainică și justă.Ca tară europeană. România se preocupă în mod deosebit de realizarea securității, colaborării și păcii în Europa. Sperăm că reuniunea pregătitoare a Conferinței de la Madrid, care a început in aceste zile, va duce la înțelegeri pozitive, că Ia Conferința din noiembrie de la Madrid se vor putea obține rezultate bune în direcția impulsionării destinderii, securității și colaborării în Europa și, îndeosebi, în trecerea la dezangajare și dezarmare, inclusiv la convocarea unei conferințe pentru dezarmare în Europa. • 

va întări și mai mult conlucrarea dintre partidele, țările , și popoarele noastre.Tovarășul Samora Moises Machel a mulțumit cordial pentru invitația de a vizita țara noastră, pentru căldura cu care a fost întîmpinat pe pămintul ospitalier al României frățești. Președintele Republicii Populare Mozambic a subliniat, la rindul său, marea satisfacție de a se întilni din nou cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a relua convorbirile avute, anul trecut, la Maputo, de a căuta și conveni împreună căile promovării și mai puternice a prieteniei, solidarității și colaborării ro- mâno-mozambicane.Animați de dorința de a conferi dimensiuni tot mai largi raporturilor româno-mozambicane, cei doi președinți au început schimbul de păreri, in probleme bilaterale și internaționale de interes comun.In cadrul primei runde de convorbiri, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel au relevat profundele schimbări care au avut loc, in ultimul timp, în Africa australă. evidențiind în mod deosebit importanța proclamării Republicii Zimbabwe. Cei doi șefi, de stat au analizat posibilitățile noi de extindere a conlucrării României și Mo- zambicului atît cu Republica Zimbabwe, cît și cu celelalte țări din Africa australă.Tovarășul Samora Moises Machel a subliniat că, după victorie, poporul Zimbabwe, căruia poporul mozambican i-a acordat întregul sprijin, își concentrează in prezent toate eforturile pentru dezvoltarea economico- socială independentă a patriei.Evocînd relațiile tradiționale de

Ca tară socialistă în curs de dezvoltare, România intărește solidari- tea cu toate țările sărace, se pronunță ferm pentru o nouă ordine economică internațională.în soluționarea problemelor complexe din viața internațională este necesar să se asigure participarea, în deplină egalitate, a tuturor statelor și, în mod deosebit, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, a țărilor în curs de dezvoltare.Este necesar să crească mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor lumii de azi. in realizarea unor relații democratice.Mai mult ca oricind se impune întărirea solidarității tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor popoarelor care se pronunță pentru pace, pentru independență, pentru progres economico-social.Sint convins, tovarășe Samora Machel. că actuala vizită a dumneavoastră în România va da noi dimensiuni colaborării dintre țările și partidele noastre, în interesul celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii.Să se întărească continuu prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre poporul român și poporul mo- zambican !Urez poporului mozambican prieten succese tot mai mari in dezvoltarea sa economico-socială, în ridicarea bunăstării și întărirea independenței și suveranității patriei !în sănătatea tovarășului Samora Machel !în sănătatea oaspeților noștri din Mozambic Iîn sănătatea dumneavoastră, a tuturor !Pentru pace în întreaga lume ! (Aplauze).

prietenie, solidaritate și colaborare româno-mozambicane, stabilite încă din perioada anilor grei ai luptei armate pentru eliberare națională a poporului mozambican, cei doi președinți au subliniat cu satisfacție că ele s-au consolidat și au cunoscut o nouă dezvoltare după proclamarea independenței și crearea Republicii Populare Mozambic. in spiritul înțelegerilor și acordurilor convenite, la București și Maputo.In acest cadru, s-au relevat rezultatele bune inregistrate in extinderea conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. Totodată, a fost manifestată dorința comună de a amplifica și aprofunda in continuare raporturile bilaterale, pe baza orientărilor și principiilor înscrise în Tratatul de prietenie și cooperare dintre România și Mozambic. Sint examinate, în acest sens, noi acțiuni și măsuri de natură să contribuie la intensificarea cooperării economice reciproc avantajoase și a schimbului de experiență în domeniile industriei, agriculturii, transportului, mineritului, comunicațiilor, comerțului și in alte" sectoare de activitate, corespunzător cerințelor și programelor de dezvoltare economico- socială ale celor două țări.De ambele părți s-a exprimat convingerea că promovarea susținută a colaborări bilaterale vine în sprijinul efortului nâțional al celor două țări pentru progres economic și social, este în folosul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, slujește cauzei păcii, înțelegerii și cooperării intre națiuni.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.

(Urmare din pag. I)Astăzi, socialismul se construiește pe patru continente. El apare în țări, cum este a noastră, care trebuie să învingă subdezvoltarea, iar în alte țări socialiste, cum, este România, se află într-o fază avansată.Cooperarea dintre noile țări socialiste și țările socialiste avansate trebuie să se facă p.e baza apărării ferme a lumii socialiste, pe baza cooperării frățești, care să permită statelor mai tinere să învingă în confruntarea ascuțită cu imperialismul la care sint forțate, și aceasta în condiții destul de grele.Trebuie să știm să utilizăm in mod corect toate rezervele noastre, să știm să Ie împletim în mod eficient, să tragem toate foloasele din complementaritatea economiilor noastre, spre beneficiul popoarelor noastre, spre întărirea socialismului și a păcii.Iată cum am înțeles relațiile noastre. Nu este vorba de un ajutor, ci de un adevărat act de cooperare între popoare și state care luptă pentru obiective comune, care se bucură in mod reciproc de pe urma acestor relații și care se situează în cadrul global al luptei dintre socialism și capitalism.
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în întreaga lume constatăm progresul forțelor libertății, independenței, progresului și păcii.în Africa, în America Latină, în Asia se simte ecotfl victoriei popoarelor. Se simte ecoul avansului luptei eliberatoare în Namibia, în Africa de Sud, in Sahara, in Timorul Oriental, în Palestina, în Bolivia, în Salvador. Tocmai aceste victorii, tocmai aceste progrese contribuie la construirea păcii. împotriva acestora se ridică forțele războinice ale imperialismului și expansionismului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel sint salutați cu prietenie și cordialitate de mii de locuitori
ai Capitalei

Pacea este rezultatul luptei drepte a popoarelor pentru libertatea muncitorilor, pentru dreptatea socială și al luptei țărilor socialiste pentru consolidarea zonei eliberate a umanității. > ,De aceea, unitatea tuturor forțelor revoluționare constituie un factor e- sențial al păcii. De aceea, internaționalismul. care cuprinde intr-o singură îmbrățișare lupta tuturor popoarelor, constituie o necesitate fundamentală în construirea unei umanități libere, prospere și fericite. .Această realitate se afirmă cu intensitate. cu atît mai mare, cu cit manevrele imperialismului sint mai perfide și agresive pentru a împiedica impunerea coexistenței pașnice și a destinderii, ca o tendință principală a relațiilor internaționale.Imperialismul caută să anihileze •revoluția și cuceririle popoarelor, să perpetueze mizeria și subdezvoltarea pentru menținerea lor în stare de sclavie, pentru perpetuarea dominației imperialiste.Continuă dominația sud-africană asupra Namibiei, ceea ce reprezintă un afront adus întregii comunități internaționale. Se agravează invaziile și agresiunile împotriva Republicii Populare Angola, în scopul distrugerii revoluției și distragerii atenției de la oprimarea sud-africană din Namibia. Constatăm militarizarea progresivă a Oceanului Indian de către imperialism, făcind să se a- cumuleze amenințările asupra țărilor într-adevăr independente din zonă.Aceasta este o escaladare a imperialismului împotriva păcii și securității, împotriva consolidării coexistenței pașnice și a destinderii ca tendință principală ă relațiilor internaționale.Stoparea acestei escaladări impli

că întărirea unității forțelor revoluționare. Luptăm împotriva unor inamici comuni — colonialismul, rasismul, fascismul, imperialismul. Luptăm pentru aceleași obiective centrale : libertatea, independenta, socialismul și pacea.
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Poporul mozambican își amintește de dumneavoastră cu mare prietenie. Prezența dumneavoastră între noi, în Mozambic, ne-a adus căldura solidarității poporului român, această căldură care, acum, aici, ne înconjoară frățește.Delegația mea este purtătoarea celor mai vii și cordiale saluturi ale poporului mozambican către poporul frate al României, către Partidul Comunist Român și către distinsul conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, vă transmitem, în mod deosebit, un salut din partea populației din Ma- tola, cu care ați dialogat în timpul vizitei dumneavoastră.Permiteți-mi să toastez :— în sănătatea tovarășului Nicolae Ceaușescu !— în sănătatea tovarășilor membri ai conducerii Partidului Comunist ■Român și a Republicii Socialiste România !— pentru prietenia de nezdruncinat dintre poporul român și poporul mozambican !— pentru frăția dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO !— pentru prietenia și cooperarea dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic !— doresc, de asemenea, să transmit urări tovarășei Elena Ceaușescu !— pentru victoria socialismului și a păcii 1— lupta continuă I (Aplauze). 

cale pașnică a marilor probleme care confruntă omenirea, la cauza păcii și colaborării internaționale.Ceremonia sosirii înaltului oaspete mozafribican a avut loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Pe frontispiciul salonului oficial se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel. încadrate de drapele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte se puteau citi urările : „Bun venit în Republica Socialistă România tovarășului Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO. președintele Republicii Populare Mozambic !“. „Să se dezvolte continuu relațiile de strînsă prietenie, solidaritate și conlucrare intre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic, în * interesul popoarelor român și mozambican, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale !“.,La ora 11,30, aeronava specială cu care călătorește șeful statului mozambican a aterizat.La coborirea din avion, președintele Samora Moises Maohel a fost salutat cu cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi de stat și-au strins miinile cu prietenie, s-au îmbrățișat.In întîmpinarea înaltului oaspete, pe aeroport se aflau tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil B&bu, Virgil Cazacu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ludovic Fazekas, Gheor- ghe Oprea, Gheorghe Pană, Gheor- ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ștefap Andrei, Nicolae Giosan, ion Ioniță, precum și membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, alte persoane oficiale.Pe aeroport se afla ambasadorul României la Maputo, Mircea Zara.Președintele-Samora Moises Machel este însoțit in vizita sa în țara noastră de tovarășii Joaquim Alberto Chissano, membru al Comitetului Politic Permanent al C.C. al Partidului FRELIMO, secretar al Comitetului Central pentru relațiile externe, membru al Comisiei permanente a Adunării Populare, ministrul afacerilor externe, Tome Eduardo, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, membru al Comisiei permanente a Adunării Populare, membru al Statului Major General al Forțelor Populare de Eliberare a Mozambicu- lui, Sergio Vieira, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, șeful departamentului apărare și securitate al partidului, deputat în Adunarea Populară, ministru guvernator al Băncii Mozambicului, Julio Zamith Carrilho, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, deputat în Adunarea Populară, ministrul lucrărilor publice și locuințelor; Antonio Rodrigues Branco, deputat în Adunarea Populară, ministrul industriei și energiei. Abdul Magid Osman, deputat în Adunarea Populară, secretar de stat pentru cărbuni și hidrocarburi, Joao Dos Santos Ferreira și Rui Gonzalez, secretari de stat, de alte persoane oficiale.Garda militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Mozambicului și României, in timp ce, în semn de salut, au fost trase 21 de salve de artilerie.Un grup de pionieri au oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel buchete de flori.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Samorâ Moises Machel au trecut în revistă garda de onoare.Solemnitatea primirii oficiale s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.Numeroși bucureșteni aflați pe aeroport au ovaționat cu însuflețire pe cei doi șefi de stat, pentru prietenia dintre țările, partidele și popoarele noastre, dind expresie satisfacției pentru noul dialog, la nivel înalt româno-mozambican, care se va înscrie ca un nou și valoros aport la cauza progresului și păcii in lume.în aplauzele mulțimii, președinții Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel au părăsit aeroportul, îndrep- tîndu-se spre reședința rezervată înaltului oaspete.Pe arterele principale ale Capitalei, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel au fost salutați cu căldură • de mii de locuitori, care fluturau stegulețe românești și mo- zambicane.Președinții Nicolae Ceaușescu șl Samora Moises Machel au răspuns cu cordialitate, dintr-o mașină deschisă, manifestărilor de prietenie ale bucur oștenilor.
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CHEMAREA
Congresului consiliilor populare județene și al președinților 

consiliilor populare municipale, orășenești și comunale
(Urmare din pag. I)

Oameni ai muncii de la orașe și sate!
Pentru ca România să cunoască un și mai pu

ternic progres în noua etapă de dezvoltare, pentru 
creșterea în ritm susținut a bogăției naționale și 
trecerea la o calitate nouă in întreaga viață econo- 
mico-socială, pentru ca țara noastră să devină me
reu mai puternică și înfloritoare, congresul adre
sează consiliilor populare județene, municipale, 
orășenești și comunale, deputaților, întregului nos
tru popor chemarea de a face totul pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xll-lea 
al partidului, de a acționa cu fermitate pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a sarcinilor actua
lului cincinal, a obiectivelor și sarcinilor viitorului 
plan cincinal, spre gloria și măreția Republicii So
cialiste România.

• I

Oameni ai muncii din industrie!
Congresul consiliilor populare vă adresează che

marea de a acționa in spirit revoluționar, muncito
resc pentru dezvoltarea și modernizarea continuă 
a industriei noastre socialiste, pentru valorificarea 
cu maximum de randament, cu sporită eficiență a 
tuturor resurselor de care dispunem, pentru a pune 
mai bine in valoare capacitățile de producție, baza 
tehnico-materială modernă, forța de muncă, pentru 
a spori productivitatea muncii și a realiza o efi
ciență superioară, astfel incit să asigurăm sporirea 
avuției naționale — sursa hotărîtoare a ridicării ni
velului de trai material și spiritual al întregului nos
tru popor.

Să muncim și să acționăm cu pasiune și pri
cepere ca în fiecare unitate industrială, fiecare, la 
locul său de muncă, să facă dovada înaltei con
științe și răspunderi muncitorești față de avuția so
cialistă, a grijii pentru buna gospodărire a resurse
lor încredințate, a hotărîrii de a obține rezultate 
mereu mai bune I

•
Numai acționînd !n spiritul democrației muncitorești, asigurind ferm aplicarea principiilor autoconducerii și autoges- tiunii, valorificînd mal bine Inițiativele și puterea de muncă șl creație ale tuturor colectivelor, generalized experiența înaintată, întronînd pretutindeni spiritul de ordine și disciplină, vom pune în valoare marile resurse umane și materiale de care dispunem, vom asigura creșterea nivelului de civilizație și bunăstare al poporului.
Să facem totul pentru ca tn fiecare întreprindere să fie 

transpuse in viață sarcinile mobilizatoare trasate Ia actualul 
congres de secretarul general al partidului, privind afirmarea 
cu putere a noului mecanism economico-financiar, creșterea 
producției nete, folosirea mai judicioasă șl economisirea mate
riilor prime și materialelor, a combustibililor și energiei, pen

tru reducerea cheltuielilor materiale ale producției și creșterea 
continuă a calității acesteia 1 1 •Congresul, care a dezbătut proiectul Planului de dezvoltare economico-socială pe perioada 1981—1985 în profil teritorial și a stabilit sarcini de o înaltă răspundere pentru deputați, pentru organele locale, adresează chemarea de a se lua toate măsurile pentru îndeplinirea obiectivelot înfloririi continue a tuturor județelor și localităților patriei.

Să facem totul pentru dezvoltarea. în spiritul indicațiilor 
secretarului general al partidului, a micii industrii, valorificînd 
astfel niai intens resursele materiale și forța de muncă din 
toate localitățile, asigurînd satisfacerea în tot mai bune condiții 
a cerințelor de viață ale întregului popor !

Să nu precupețim nimic pentru ca, plnă la sfîr- 
șitul viitorului cincinal, In fiecare județ să se reali
zeze toți indicatorii producției materiale I

Oameni ai muncii. din agricultură!
Congresul vă cheamă să munciți neobosit, cu 

pasiune și spirit gospodăresc, pentru desfășurarea 
în bune condiții a campaniei agricole din această 
toamnă, pentru strîngerea la timp a întregii recolte 
a acestui an, pentru realizarea în condiții exem
plare a tuturor obiectivelor stabilite de partid pri
vind dezvoltarea agriculturii in cincinalul 1981—1985, 
pentru sporirea continuă a producției vegetale și 
animale I

Acționați cu toată hotărîrea pentru buna organizare a mun
cii în unitățile de stat și cooperatiste, pentru întronarea ordinii 
și disciplinei, pentru folosirea la întreaga capacitate a bazei tehnico-materiale, pentru o bună calitate a lucrărilor agricole, acordați maximă atenție dezvoltării • producției zootehnice. 
Infăptuiți cu hărnicie toate prevederile din programele de mă
suri pentru folosirea rațională, în mod gospodăresc a pămîn- 
tului — bunul întregului popor, principalul mijloc de producție în agricultură — pentru îmbunătățiri funciare și irigații, pentru dezvoltarea producției de plante tehnice, a viticulturii, pomiculturil și legumiculturii ! Fiecare metru de pămînt să fie 
judicios folosit pentru a asigura producții superioare, o mereu mai bună aprovizionare a populației, satisfacerea cerințelor întregii economii, sporirea aportului agriculturii la progresul general al construcției socialiste în patria noastră.

Slujitori ai științei, invățămintului, 
culturii și sănătății publice!
Răspunzînd exigențelor crescînde ale dezvoltării patriei, 

oameni de știință, sporiți contribuția cercetării la creșterea efi
cienței muncii în tpate sectoarele, la asigurarea unei noi calități a. activității economico-sociale !

Cadre didactice, faceți totul pentru ca Invățămîntul de toate 
gradele să asigure formarea de noi detașamente de muncitori 
calificați, tehnicieni, ingineri și alte categorii de specialiști, 
pentru pregătirea cadrelor necesare tuturor domeniilor, în pas 
cu cerințele științei, cu nevoile producției, întăriți legătura școlii 
cu cercetarea și producția, formați din toți tinerii militanți 
revoluționari devotați cauzei propășirii patriei noastre !

Cadre medicale, .devotîndu-vă cu înaltă conștiință profesio
nală apărării sănătății poporului, luptați ca toți cetățenii patriei 
să fie viguroși, apți pentru muncă, să se bucure de viață și 
de realizările lor 1

Activiști din domeniul educației politice și activității cultu
rale, acționați cu mai multă fermitate pentru a asigura muncii 
voastre un conținut cu un puternic caracter militant-revoluțio- 
nar, ridicați spiritul combativ al manifestărilor cultural-educa
tive față de mentalitățile retrograde, față de influențele mic- 
burgheze din conștiința unor oameni, pentru promovarea fermă 
a concepției revoluționare, materîalist-dialectice, a filozofiei 
clasei muncitoare, a principiilor etice și filozofice ce stau la 
baza politicii partidului nostru!întreaga activitate educativă, presa, radioteleviziunea, literatura, arta, cultura să promoveze cu consecvență idealurile înaintate ale epocii noastre socialiste, să contribuie la cristalizarea trăsăturilor omului nou, constructor al noii societăți, devotat cauzei socialismului, patriot înflăcărat, militant neobosit pentru înflorirea patriei noastre, pentru solidaritate cu toate forțele revoluționare, înaintate, progresiste ale lumii.Munca politică și cultural-educativă să aibă un caracter viu, combativ, să contribuie activ la lupta împotriva vechiului, la combaterea oricăror manifestări antisociale, a fugii de muncă și răspundere, a tendințelor de parazitism și căpătuială, a favoritismului — manifestări profund dăunătoare societății, intereselor poporului.

Să facem din Festivalul național „Cintarea României" e 
largă mișcare de educație și creație, un adevărat festival al 
muncii și creației libere, o tribună vastă a manifestării spiri
tului militant, revoluționar, a afirmării conștiinței noi, so
cialiste I

Deputați, membri ai consiliilor 
populare, lucrători din organele 
administrației de stat!în spiritul prevederilor Congresului al Xll-lea al partidului, al sarcinilor trasate de secretarul general al partidului la Congresul consiliilor populare, acționați cu toată hotărîrea pentru a ridica la un nivel superior activitatea organelor locale ale puterii de stat, pentru sporirea contribuției lor la construcția socialismului în patria noastră, pentru afirmarea fermă a principiilor socialiste în toate domeniile vieții economice și sociale.

Aplicați consecvent în practică principiile auto
conducerii muncitorești și autogestiunii financiare a 
consiliilor populare, potrivit orientărilor partidului 1 

Militați neabătut pentru respectarea fermă a le
gilor țării, a hotăririlor de partid și de stat, pentru 
înfăptuirea legalității socialiste, manifestînd o atitu
dine intransigentă față de orice încălcări ale legilor 
țării, față de toți cei ce aduc daune dezvoltării so
cietății, intereselor poporului, cauzei socialismului I

Acționați pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor co 
revin consiliilor populare in coordonarea întregii activități 
social-economice, în realizarea planurilor economice de către 
toate întreprinderile, indiferent de apartenența acestora, precum 

și a planurilor in profil teritorial, pentițu dezvoltarea armoni
oasă a tuturor localităților patriei !

Acționați energic pentru gospodărirea chibzuită a orașelor 
și comunelor, a tuturor localităților, pentru înfrumusețarea și 
înflorirea lor Continuă, asigurînd o lar|gă participare la activi
tățile edilitar-gospodărești a tuturor c etățenilor !

Nu uitați nici o clipă că ați fost înjvestiți de popor cu mari 
răspunderi politice și civice, că numaȘ împreună cu poporul și 
pentru popor, folosind larg cadrul democratic creat de partid, 
in strinsă legătură cu muncitorii și țăranii, cu toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, puteți asigura Înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de partid !

Congresul cheamă consiliile populare județene, municipale, 
orășenești și comunale, toate cadrelle care-și desfășoară activi
tatea în organele locale ale puterii de stat să ia măsuri ener
gice pentru lichidarea manifestărilor de birocratism și forma
lism, pentru creșterea răspunderii și solicitudinii față de cerin
țele, părerile și propunerile cetățenilor-

In calitate de aleși ai oamenilor muncii, deputați, 
Indepliniți-vă cu răspundere îndatoririle ce vă revin, 
fiți mereu în mijlocul alegătorilor, dați permanent 
seama de activitatea pe care o desfășurați, acțio
nați împreună cu cetățenii pentru soluționarea pro
blemelor, pentru continua dezvoltare și înflorire a 
circumscripțiilor, a tuturor localităților I

Să se imprime un stil revoluționar în activitatea flăcărui 
consiliu popular, tot mai multă răspundere, perseverență și 
fermitate în îndeplinirea marilor Îndatoriri ce revin organelor 
locale ale puterii și administrației de stat !

OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE
T ........- ....... ..... -.....................................      - -

ȘI SATE, FĂRĂ DEOSEBIRE
DE NAȚIONALITATE!
Congresul vă cheamă ca, strins uniți în jurul Partidului 

Comunist Român, al secretarului general al partidului, să acțio
nați neabătut pentru realizarea tuturor hotăririlor Congresului 
consiliilor populare, în vederea accelerării progresului multi
lateral al României socialiste I

i •
Să răspundem prin fapte vibrantei chemări adre

sate de tovarășul Nicolae Ceaușeseu de la tribuna 
congresului, de a asigura o puternică dezvoltare a 
tuturor localităților țării, de q ridica România socia
listă pe noi culmi de progres și civilizație I

Să ne angajăm față de conducerea partidului și 
statului, față de cel mai i*ubit  fiu al poporului, pre
ședintele țării, că ne vom situa la înălțimea marilor 
îndatoriri ce ne revin, consacrîndu-ne întreaga pu
tere de muncă și creație înfăptuirii istoricelor ho
tărîri ale Congresului al Xll-lea al partidului, edifi
cării societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism I

---------------- UN NOU AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT------------------  
o noua treaptă spre împlinirea nobilei meniri a școlii românești

Școala trebuie să se manifeste permanent ca unul din fac
torii primordiali de modelare a fizionomiei omului nou, cu un larg 
orizont de gîndire, cunoaștere și înțelegere, cu o etică superioară 
și o bogată viață spirituală, făuritor conștient al propriului său des
tin, al viitorului socialist și comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU

D
eschiderea unul nou an de învățămînt reprezintă, de fiecare dată, un eveniment de Însemnătate majoră în viața țării, semnificație generată de rolul și locul pe care școala de toate gradele — important factor de cultură - și civilizație — le deține în societatea noastră socialistă, de misiunea nobilă, de înaltă răspundere socială a învățămintu- lul de a forma și modela omul nou, de a pregăti și educa tinerele generații de constructori ai socialismului și comunismului în România. Strălucitelor tradiții ale învățământului românesc, fiecare nou an școlar le adaugă noi împliniri, ample perspective de dezvoltare.Anul școlar și universitar 1980—1981 se deschide sub auspiciile luminoaselor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului, care și-au aflat o cuprinzătoare reflectare în hotăririle și prevederile adoptate de primul Congres al educației și învățămîntului, documente care au deschis noi și ample orizonturi întregii activități a școlii de toate gradele. La baza noilor orientări imprimate școlii se afli ideile științifice clarvăzătoare, revoluționare, profund umaniste ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in spiritul cărora școala este chemată să dea tineretului nu numai cunoștințe generale, ci și să-i asigure o temeinică pregătire pentru viață, pentru activitatea practică.Școala noastră are create toate condițiile pentru a răspunde cerințelor pe care i le pune dezvoltarea imperioasă a societății românești contemporane, pentru a-și îndeplini cu succes înalta îndatorire socială Încredințată de partid, de popor. întregul proces instructiv-educativ se desfășoară în lumina unei concepții unitare și de largă perspectivă care are drept linie călăuzitoare integrarea organică a activității didactice cu producția și cercetarea științifică, cu practica socială. Invățămîntul dispune de o puternică șl modernă bază materială. Numărul sălilor de clasă nou construite, în ultimii 15 ani, este de circa 39 mii, ajungînd în prezent la un total de 92 266 ; suprafața utilă pentru invățămîntul superior aproape s-a dublat, numărul laboratoarelor a sporit de aproape 4 ori, iar cel al atelierelor- școală de peste 12 ori. Legislația școlară existentă asigură aocesul neîngrădit, plenar la învățătură al tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate. Populația școlară va reprezenta, in acest an de studiu, 26,2 la sută din totalul populației țării, față de 21,6 la sută cit s-a înregistrat în anul 1965—1966. Școala de toate gradele dispune de un corp didactic temeinic pregătit, devotat cauzei nobile pe care este chemat să o servească.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, in domeniul invățămintului „avem o orientare clară, științific fundamentată, precum șl o organizare corespunzătoare ; esențiale sint acum aplicarea fermă a hotăririlor adoptate, a prevederilor Legii educației și invățămintului. lichidarea neintirziată a neajunsurilor care mai există, perfecționarea continuă a procesului de invățămint in pas cu cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, cu cerințele

concrete ale societății noastre". Sint formulate în aceste cuvinte liniile directoare ale unui program de lucru cu adevărat stimulativ și mobilizator, care presupune angajarea plenară, creatoare, pasionată, a tuturor slujitorilor școlii în vederea creșterii neîncetate a nivelului calitativ al lecțiilor, realizării unui Invățămînt viu, dinamic, îmbinării mai strînse și intr-un mod mai creator a cunoștințelor teoretice cu cele practice, fructificării cu randament maxim a fiecărei lecții, a fiecărei ore de curs și seminar, a timpului dedicat practicii în producție, a activității de cercetare. Pentru aceasta, școala de toate gradele trebuie să încorporeze permanent in activitatea sa cunoștințele noi, să asimileze cuceririle cele mai avansate ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, să lege tot mai strins învățămintul cu producția și cercetarea. Să desfășoare cu perseverență și profunzime acțiunile In direcția politeh- nizării invățămintului, a policalificării și pregătirii în profile largi a elevilor și studenților, Incit la absolvirea cursurilor aceștia să se poată Încadra rapid și cu rezultatele scontate in activitatea productivă.Societatea socialistă, poporul nostru au încredințat școlii datoria de onoare de a forma din copiii și tinerii țării nu numai buni muncitori și specialiști, ci și cetățeni conștient!, cu o concepție înaintată despre lume și viață, devotați cauzei socialismului, patrioți înflăcărați și luptători activi pentru înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. Educația revoluționară, patriotică a noilor generații, sădirea in conștiința elevilor și studenților — aflați în plin proces de formare științifică, cetățenească, etică — a concepțiilor înaintate ale filozofiei materialismului dialectic și istoric, cultivarea Idealurilor nobile ale socialismului se impune a fi concepută în școală, in organizațiile de partid și de tineret ca un proces activ, ofensiv împotriva concepțiilor idealiste, mistice, dăunătoare conturării profilului spiritual al omului nou al patriei noastre. Trăinicia, eficiența activității formativ-edu- cative a școlii, îndeplinirea cu tot mai bune rezultate a menirii sale politico-sociale depind, in mare măsură, de priceperea, puterea de convingere șl consecvența cu care organizațiile de partid din școli și facultăți vor ști Bă antreneze in formarea științifică șl etică a elevilor și studenților organizațiile de tineret, familia, toți factorii educativi al societății.Debutînd sub auspicii atit de favorabile, noul an școlar este menit să înscrie — prlntr-o colaborare strinsă, sub conducerea organizațiilor de partjd, a tuturor factorilor investiți cu răspunderi in domeniul educațional — rezultate tot mai remarcabile în opera de instruire șl educare a tinerelor generații la nivelul Înaltelor exigențe ale economiei, vieții sociale, științei, școlii însăși, de pregătire a forței de muncă și creație a cincinalelor viitoare.Cu dorința fermă a împlinirii acestor înalte deziderate, întregul popor urează școlii și slujitorilor ei, elevilor și studenților mult succes in noul an de invățămînt !

Factori de răspundere și cadre didactice din 
centre universitare ne împărtășesc qîndurile 
și preocupările lor la începutul unui nou an 
de activitate.

• BUCUREȘTI. A-cum, la început de nou an de studiu — ne spune prof, ing. Jean MONCEA, prorector al Institutului politehnic București — una din laturile componente fundamentale ale procesului instructiv-educativ, care trebuie să preocupe pe toți factorii de răspundere din Invățămînt, este tot mai strinsă ancorare a activității didactice in problemele vieții, ale practicii sociale, prin participarea studenților și elevilor la munca vie, făuritoare de bunuri materiale și spirituale. Integrarea cu producția și cercetarea este principala cale de urmat în acest sens. Cultul muncii, al creației devine astfel trăsătura fundamentală a educării întregului tineret al țârii în spiritul patriotismului, al respectului și dragostei pentru valorile moștenite și al participării neabătute la opera de ridicare a României pe noi culmi de măreție și prestigiu.în ceea ce privește învă- țămintul politehnic, se asigură viitorului specialist un profil larg, în care științele fundamentale — matematica, fizica, chimia și biologia •— ca și disciplinele tehnice generale — mecanica, rezistența materialelor, teoria mecanismelor și organe de mașini, hidraulica, tetf- motehnica, electronica și automatica, desenul . tehnic etc. — au o pondere Importantă. In anul care începe mîine ne vom strădui să valorificăm cit mai plenar aceste noi condiții pentru ca viitorul specialist pe care-1 pregătim să se poată orienta ușor în ritmul accelerat de dezvoltare a științei și tehnicii contemporane.
• IAȘI. Prin ‘«ființarea, In ultimii ani, și a secțiilor de electronică, de automatizări și calculatoare în cadrul facultății de electronică, a celor de turnătorie, de prelucrări metalurgice și de utilaj tehnologic la facultatea de mecanică, de instalații la facultatea 

de construcții, precum și a altor secții noi, institutul nostru pregătește acum specialiști în cele mai diverse domenii industriale — ne spune prof. univ. dr. ing. Mihai GAFIȚEANU, rectorul Institutului politehnic ieșean. în cadrul practicii s-a realizat și o producție industrială' ce se ridică anual la peste 100 milioane lei. Cadrele didactice și studenții
SPECIALISTUL DE MÎINE - 

în amfiteatrele muncii, competenței 
profesionale și răspunderii civice 

Gînduri și opinii ale conducătorilor unor institute 
de învățămînt la început de nou an universitar 

-------------------Ancheta „Scînteiinoștri au obținut 38 de brevete de invenții, iar alte 24 sint in curs de omologare. Cercetăm, in continuare, dinamica și fiabilitatea mași- nilor-unelte, dinamica prelucrării de scule pentru regimuri grele, prelucrări prin procedee neconvenționale, descoperirea de noi surse de materii prime și energie și de reducere a consumurilor și energiei, refolo- sirea materiilor secundare, descoperirea de noi materiale și elemente de construcții etc.în aceeași ordine de idei, prof. univ. dr. Mihai TODO- SIA, rectorul universității, ne spune : S-au operat restructurări și îmbunătățiri in planurile de invățămînt și programele analitice, avem întocmite programe menite să aprofundeze munca de pregătire teoretică și practică a fiecărui student. Este creat, astfel, acel cadru optim de determinare a unei atitudini responsabile față de muncă, față de pre

gătirea temeinică in meseria aleasă.
• CRAIOVA. în universitatea noastră — ne declară prof. dr. Ion DO- GARU, prorectorul universității •— eforturile din perioada premergătoare deschiderii noului an de învă- țămînt au fost orientate spre dotarea cu aparatura și utilajele necesare a spațiilor de care dispunem, organizarea de noi laboratoare și ateliere-școală în care studenții să poată desfășura o activitate la nivelul cerințelor Impuse de un în- 

vățămînt modern. Laboratoarele noastre s-au îmbogățit cu instalații tn valoare de circa 10 milioane lei, zestrea lor fiind completată cu utilaje executate prin autodotare, precum strunguri automate cu program, echipamente de calculatoare electronice și multe altele, la facultățile de mecanică și electrotehnică. La facultatea de medicină vor intra în funcțiune numeroase spații de învățămînt, între care laboratoarele de fiziologie, fiziopatologie, biologie genetică, oftalmologie, de prelucrare automată a electroencefalogramelor, electromiogramelor.
• CLUJ-NAPOCA. întîmpinăm noul an universitar — ne spune prof. univ. Ionel HAIDUC, prorector al Universității „Babeș-Bolyai" — cu hotărîrea fermă de a aplica întocmai prevederile hotăririlor Congresului al Xll-lea al partidului cil privire la învățămîntul su

perior. Un accent deosebit punem pe buna desfășurare a activității în facultățile cu profil nou, cum sint cele de tehnologie chimică și inginerie geologică, în care urmează să pregătim cadre cu un orizont științific și tehnic corespunzător nevoilor crescînde ale economiei naționale în aceste ramuri. Aici vom amenaja noi laboratoare dotate cu aparatură modernă. Ne preocupă în tot mai mare măsură antrenarea mai organică a studenților in activitatea de cercetare științifică.Din cele relatate de prof.

CC _______________ ,______________

univ. dr. ing. Palfalvi ATTILA, rectorul institutului politehnic, consemnăm : Noile ateliere și laboratoare de care dispune, din anul a- cesta, institutul nostru vor fi înzestrate cu utilaje și aparatură modernă, în valoare de peste 100 milioane lei. Beneficiind de o astfel de bază materială, se pune problema ridicării cohtinue a nivelului calitativ al în- vățămîntulul politehnic pentru a forma cadre bine pregătite, la nivelul cerințelor economiei naționale. De aceea, s-a trecut la revederea cursurilor, a tematicii lucrărilor practice, a programelor de seminaril.
• TG. MUREȘ.Temeinica pregătire profesională a studenților reprezintă sarcina de cea mai mare^ importanță pentru toate cadrele institutului — asigură prof. univ. dr. loan LASZLO, rectorul institutului de medicină și farmacie. în acest scop. 

s-au luat măsuri de îmbunătățire a programelor a- nalitice, de eliminare a suprapunerilor și adaptarea acestora la cerințele unui învățămînt de cea mai bună calitate. S-au depus eforturi pentru multiplicarea unui număr cit mai mare de cursuri, îndrumătoare de lucrări practice, biblioteca institutului asi- gurind în cea mai mare parte nevoile de documentare ale studenților și cadrelor didactice. Laboratoarele au fost înzestrate cu noi aparate de valoare ridicată destinate atit pro- “ cesului de instruire, cit si cercetării științifice. Cu sprijinul catedrei de științe sociale, al comitetului de partid, al tuturor cadrelor didactice, se transpune în viață planul activităților politico-educative, se accentuează pe lingă rolul instructiv-formativ rolul educațional al cursurilor predate, al celorlalte activități care se desfășoară în cadrul institutului.
• TIMIȘOARA. Cadrele didactice și studenții institutului nostru — precizează prof. dr. Nicolae CR1STA, prorector al institutului agronomic — intră în noul an universitar în condițiile în care s-a creat o puternică bază materială, aptă să asigure desfășurarea unei activități didactice de nivel ridicat în pregătirea teoretică și practică a studenților, în legarea organică a învățămîntului cu cercetarea si producția. Complexul nostru de invățămînt agricol cuprinde spații moderne de studiu, laboratoare, terenuri însumînd aproape 2 000 hectare si un sector zootehnic. integrindu-ne cu toate forțele în efortul general de modernizare a în- vățămîntului agronomic, ne vom preocupa in continuare de ridicarea calității conținutului predării, de a- sigurarea unei bune1 pregătiri a viitorilor specialiști.Anchetă realizată de

Florica DINUI.ESCU cu sprijinul corespondenților
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării a 38 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă, 23 August 1944, vă transmitem dumneavoastră, tovarășe președinte, Partidului Comunist Român și poporului român urări de progres continuu pe calea realizării socialismului in țara dumneavoastră și in lupta pentru asigurarea păcii în lume.Cu salutări prietenești,

VICTOR SHEM-TOV
Secretar general al MAPAM

Excelenței Sale Domnuhd NICOEAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAmabilul dumneavoastră mesaj de felicitare și bunele urări exprimate pentru viitorul statului Vanuatu au fost apreciate in mod sincer.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mal bune urări.

GEORGE SOKOMANU
Președintele Republicii Vanuatu

încheierea lucrărilor celei de-a il-a sesiuni a Comisiei mixte 
interguvernamentale româno-ecuadoriene 

de colaborare economicăLa București s-au Încheiat, slmbă- tă, lucrările celei de a Ii-a sesiuni a Comisiei mixte interguvemamen- tale româno-ecuadoriene de colaborare economică. Au fost analizate realizările obținute în perioada care a trecut de la precedenta sesiune a comisiei și au fost stabilite noi căi de ezvoltare în continuare a rela- țiilo -conomice dintre cele două țări. yCu acest prilej, președinții celor două părți, Cornel Pînzaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Milton Cevallos Rodriguez, subsecretar la Ministerul Industriei, Comerțului și Integrării
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 septembrie. In țară : Vremea 
va fl în general răcoroasă. Cerul va fi 
schimbător, cu înnorări mal pronunțata 
In jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea ploi. Izolat, cantității o de apă vor 
depăși 20 de litri pe metru pătrat în 
24 de ore. In rest, ploile vor fi Izolate. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări locala din sectorul nord-ve«tio în

ȘTIRI SPORTIVE• în penultima zl a campionatului balcanic masculin de baschet, ce se desfășoară în Sala sporturilor din Cluj-Napoca, echipa României a întrecut cu scorul de 81—75 (40—42) selecționata Greciei. într-un alt joc, reprezentativa Iugoslaviei a învins cu 95—75 (43—43) formația Turciei. Competiția se încheie astăzi, cînd vor a- vea loc partidele România — Bulgaria și Iugoslavia — Grecia.• Meciurile disputate ieri. In cadrul etapei a Vll-a a campionatului diviziei A de fotbal, s-au încheiat cu următoarele rezultate : Rîmnicu Vîl- cea : Chimia — F.C.M. Brașov 1—0 (1—0) ; a marcat Carabageac. Galați : F.C.M. Galați — F.C. Baia Mare 4—0 (4—0). Au înscris Majaru (2), Bala ban șl Kramer. Hunedoara : Cor- vinul —• Progresul Vulcan București 3—1 (2—1). Au marcat Văetuș, Lu- cescu, Petcu, respectiv Țevi. Cu această victorie, destul de confortabilă, hunedorenil revin In fruntea clasamentului, avînd insă un meci mai mult jucat. Cluj-Napoca : Universitatea — A.S.A. Tg. Mureș 2—3 (2—3). Pentru oaspeți au înscris Fa- nici (2) și Szabo, iar pentru gazde Cimpeanu și Țiglaru. București : Sportul studențesc — Jiul Petroșani 2—1 (1—0). Au marcat Chihaia (din lovitură 4® la 11 m) 6' M. Sandu, respec, jrluchlcl.Meciu rfe Steaua — F.C. Argeș, F.C. Olt — Dinamo, Universitatea Craiova — Politehnica Iași și S.C. Bacău — Politehnica Timișoara au fost aminate. Concurs de afișe pe tema economisirii la C.E.C.

din Republica Ecuador, au semnat Actul final al celei de a Il-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamen- tale româno-ecuadoriene de colaborare economică. Documentul stabilește noi acțiuni îndreptate spre sporirea schimburilor bilaterale ds mărfuri și dezvoltarea cooperării, îndeosebi In domeniile utilajului petrolier, energetic, petrochimic, forestier și agricol, precum și In sectorul industriei construcțiilor.La semnare a fost prezent Gonzalo Paredes Crespo, ministru, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Ecuador la București. (Agerpres)
Moldova șl în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
6 șl 16 grade, pe alocuri mai coborîte 
în nordul țării, iar maximele Intre 15 șl 
25 de grade, Izolat mai ridicate în sud. 
Dimineața, la începutul Intervalului, pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fl în general răco
roasă, cu cerul schimbător, favorabil 
ploii cu caracter de aversă. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat. Tempera
turile minime Vor fi cuprinse între 8 
și 11 grade, iar cele maxime între 20 și 
23 de grade. Dimineața, condiții favo
rabile cetit slabe. (Comeliu Pop, me
teorolog de serviciu).

în clasamentul provizoriu conduce Corvinul cu 10 puncte, urmată de Dinamo șl Universitatea Craiova, de asemenea cu cîte 10 puncte, dar cu cite un meci mai puțin disputat, F.C.M. Brașov și Chimia Rm. Vilcea cu cîte 9 puncte. Viitoarea etapă, a VIII-a, va avea loc la 27 septembrie.• în sala complexului sportiv „23 August" din Capitală au început ieri campionatele internaționale de judo pentru tineret ale României, la care participă sportivi din 9 țări. La categoria peste 95 kg, pe primul loc s-a situat reprezentantul țării noastre, Mihai Cioc, urmat de G. Koberidze (U.R.S.S.), S. Geană (România) și T. Roland (Franța). La categoria 95 kg, victoria a revenit lui U. Rettig din R.D. Germană, urmat de I. Melinte (România), V. Dafinov (Bulgaria) și R. Dzidziașvili (U.R.S.S.). A doua victorie românească a fost obținută în limitele categoriei 78 kg, de Gabriel Sapta, urmat In clasament de D. Fogorasz (Ungaria), E. Mankowski (Polonia) și M. Novak (Franța). în cadrul categoriei 86 kg, locul întîl a fost ocupat de judocanul sovietic D. Mcedișvili, urmat de M. Zaharia (România), H. Kreis (R.D.G.) și O. Pop (România).întrecerile campionatelor continuă In cursul dimineții de astăzi.• în cadrul turneului internațional de tenis deja Sao Paulo, ceho- slovacul Ivan Lendl l-a Întrecut cu 7—8, 5—7, 7—6 pe Ilie Năstase (România).

Cronica zileiCu prilejul împlinirii a 132 de ani 
de la eroicele lupte din Dealul Spi- rii și al Zilei pompierilor, sîmbătă dimineața a avut loc în Capitală solemnitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul luptătorilor de la 13 Septembrie 1848, ridicat în memoria pompierilor eroi care s-au jertfit pentru apărarea Bucureștiului.

#în zilele de 12 și 13 septembrie a avut loc în Capitală prima sesiune științifică anuală a Institutului de biologie șl patologie celulară. In programul manifestării, care a reunit academicieni cadre didactice din in- vățămintul superior, cercetători din București, Cluj-Napoca, Craiova și Iași, au fost Incluse lucrări elaborate în primul an de activitate a institutului. Un interes deosebit au prezentat comunicările susținute la cel de-al doilea Congres internațional de biologie celulară — care a avut loc in prima decadă a lunii septembrie in R. F. Germania — avînd ca temă probleme privind biologia celulară și moleculară a peretelui vascular și al inimii. S-au impus, de asemenea, prin soluții originale, studiile referitoare la producerea de reactivi și compuși macromolecular!.
★

La Cluj-Napoca s-au încheiat sim- bătă lucrările unei importante reuniuni științifice — Simpozionul național de paleobotanică-palinologie. Timp de două zile, specialiști din centrele universitare București, Craiova, Iași și din localitate au dezbătut probleme fundamentale și de interes practic Imediat privind paleontologia vegetală și implicațiile acesteia în domenii cum sint botanica, petrografia și climatologia. O bună parte a lucrărilor susținute au evidențiat strădaniile oamenilor de știință, ale cercetătorilor de a contribui, prin mijloace specifice, la dezvoltarea energeticii românești, îndeosebi în sfera identificării și paralelizării stratelor de surse energetice fosile — petrol, gaze, cărbune, șisturi combustibile.Lucrările simpozionului s-au Înscris în rîndul manifestărilor științifice subordonate materializării sarcinilor puse de partid în fața economiei naționale, pentru utilizarea superioară și eficientă a resurselor naturale energetice și de materii prime.(Agerpres)
t V

PROGRAMUL 1
S.SO Tot înainte 1 început de an soolar 
9,os Șoimii patriei
S.1S Film serial pentru copii : întâm

plări din Tara curcubeului. Epi
sodul 23

9,40 Omul și sănătatea
10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii. Reînttlnlre cu 

Johannes Brahms
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex '
13.03 Album duminical
16,05 Film serial : Martin Eden — epi

sodul 4
17,00 Campionatul balcanic de baschet 

masculin : România — Bulgaria. 
Transmisiune directă de la Cluj- 
Napoca. In pauză : Fotbal inter
național — rezumatele meciurilor 
din preliminariile Campionatului 
mondial

18,40 Micul ecran pentru cel midi 
„Și eu voi fi școlar"

19,00 Telejurnal
19,13 Mine începe școala I Reportaj
19.35 Antena „Cîntăril României". Spec

tacol realizat în jud. Constanta
*0,45 Film artistic : ..Iarba verde de 

acasă". Premieră TV. Producție a 
Casei de filme Numărul Patru

E.25 Telejurnal
PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11,00 Ora elevului de la seral
12,00 Reportaj ,.T". Anii de școală — 

trepte șpriț profesiune
12.15 Documentar artistic : Intllnire cu 

diavolul. Expediția vulcanologulul 
Haroun Tazleff. Producție a stu
diourilor franceze

15.35 Desene animate
14,00 Teatrul TV : .Hemani" de Victor 

Hugo. Adaptare pentru TV de Cor
nel Popa șl Valentin Plătăreanu.

15.20 Caleidoscop muzical
17.30 Serată muzicală TV.
19.00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Serată muzicală TV (continuare) 
21,00 Meșteri cojocari
21,10 Videoteca muzicală
22.25 Telejurnal

Plecarea vicepreședintelui Republicii Arabe Egipt SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂSîmbătă după-amiază a părăsit Capitala Mohamed Husni Mubarak, vicepreședinte al Republicii Araba Egipt, care a efectuat o vizită oficială In țara noastră.• La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Gheorgha Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.
Secretarul general al Organizației 

Conferinței Islamice a părăsit CapitalaSimbătă dimineața a părăsit Capitala Habib Chatty, secretar general al Organizației Conferinței Islamice, care a făcut o vizită in țara noastră la invitația ministrului afacerilor
A lll-a Conferință națională de chimia 

și tehnologia silicaților și compușilor oxidici 
și-a încheiat lucrărileLa Brașov s-au Încheiat, sîmbătă, lucrările celei de-a IlI-a Conferințe naționale de chimia și tehnologia silicaților și compușilor oxidici, organizată de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție în colaborare cu Ministerul Educației șl învățămîntului, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Metalurgice și Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor.Conferința a reunit peste 400 de specialiști din Întreaga țară, precum și invitați de peste hotare.Numeroase referate șl comunicări, prezentate timp de trei zile în cadrul a cinci secțiuni, au scos în evidență preocupări de a găsi noi metoda pentru valorificarea superioară a materiilor prime, introducerea de noi tehnologii șl perfecționarea celor existente, pentru utilizarea mai eficientă a resurselor energetice.

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL 

AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE

începe anul școlar!Copiii pornesc din nou spre școală. Li se alătură noua promoție de elevi ai clasei întîi. Toți elevii, mai mari și mai mici, trebuie să fie în- vățați să circule corect, să înțeleagă de ce este necesar să meargă numai pe trotuare — sau pe lingă drum, a- colo unde lipsesc trotuarele —, unda au voie să traverseze și, mai ales, cum să traverseze pentru a nu fi accidentați. în zilele ploioase să li se atragă atenția că pe carosabilul umed aderența anvelopelor scade simțitor și de aceea se cere o distanță mai lungă pentru oprirea autovehiculelor. Prin urmare, înainte de traversare să se asigure că nu se apropie nici un vehicul.în primele zile după începerea anului școlărise va trece la constituirea patrulelor școlare de circulație. Să ne supunem indicațiilor date de patrulele școlare, traversînd strada cînd ne fac semn că drumul este liber sau, aflați la volanul autovehiculului, să oprim cînd vedem că întind brațul cu indicatorul ortogonal „STOP".în aceste zile, pe cîmp, elevii se vor deplasa pentru a ajuta la strîngerea recoltei. Cadrele didactice care îi însoțesc și șoferii cărora li se încredințează conducerea autovehiculelor respective au datoria de a lua toate măsurile pentru a preveni orice împrejurare ce ar putea conduce la accidentarea copiilor. Părinți sau cadre didactice, conducători auto sau pietoni, să intervenim ori de cîte ori este posibil pentru a feri copiii de accidente. \
Toamna șl circulația 
pe drumurile publiceTot mal frecvent, zilele frumoase alternează cu cele cețoase, cu bur

Au fost prezențl ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, Mohamed Wafik Hosny, șl membri ai ambasadei.O gardă aliniată pe aeroport a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Arabe Egipt și Republicii Socialiste România. (Agerpres)

externa al Republicii Socialiste România.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale. (Agerpres)

în cadrul dezbaterilor un accent deosebit s-a pus pe problemele legate de aplicarea operativă în practică a rezultatelor cercetării științifice.în încheiere a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune i „Exprimînd deosebita lor recunoștință pentru grija pe care o purtați dezvoltării științei și tehnologiei în țara noastră și profundul atașament la întreaga politică a partidului și statului, participanții la conferință vă asigură, mult iubite tovarășe secretar general, « că, împreună cu toți oamenii muncii din industria lianților și betoanelor, a ceramicii și refractarelor și din industria sticlei, vor face totul pentru îndeplinirea mai repede, mai bine și la un nivel de eficiență sporită a sarcinilor pe care le au, contribuind astfel la realizarea integrală a Programului de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii".

niță, cer închis. Datorită acestor fenomene meteorologice, suprafața carosabilă devine umedă și vizibilitatea scade simțitor. Se intensifică transporturile de aprovizionare. Nu toți conducătorii de autovehicule țin insă seama de aceste condiții.Pe drumul național 3, Constanța — Ostrov, automobilistul Mircea Marin, la volanul autoturismului 1-TR- 2479, nu a fost atent și nu a redus viteza, cu toate că era o dimineață cu ceață. S-a tamponat de un camion oprit pe partea carosabilă. în apropiere de satul Cotu Vameș, județul Neamț, șoferul Niță Bîrsan conducea autobuzul 31-VS-2400 fără să reducă viteza corespunzător cu condițiile de ploaie. într-o curbă lipsită de vizibilitate a intrat cu viteză ridicată pe sensul opus de mers, tam- ponîndu-se cu o autobasculantă. S-ar piitea cita și alte cazuri.Atenție deosebită reclamă în a- ceastă perioadă circulația bicicliști- lor. Bicicliștii trebuie să se deplaseze cit mai aproape de marginea drumului, să se asigure temeinic înainte de a vira spre stînga și să folosească, dacă circulă în condiții de vizibilitate redusă, farul, catadioptrul („ochiul de pisică"), aripa din spate a bicicletei vopsită în alb și obiecte reflectorizante aplicate pe brațe, talie și picioare, ca să fie cît mai bine remarcați de șoferi. Solicităm în a- celași timp și șoferilor să dea dovadă de prudență sporită cind urmează să depășească bicicliștl, să Be asigure că aceștia au luat cunoștință de prezența lor — folosind in acest scop semnalele sonore in afara localităților si în comune —, de asemenea, păs- trlnd o distanță laterală suficientă pentru a preveni acroșarea bicicliștl- lor.

A REPUBLICII COSTA RICA
Excelenței Sale

Domnului RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa RicaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica, vă adresez sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru progresul și bunăstarea poporului costarican.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Acolo unde lanțul Cordiliertlor alcătuiește un conglomerat de » piscuri vulcanice despărțite de văi roditoare, capitala costaricană, San Jos6, surprinde prin fizionomia sa originală. Față de marile metropole latino-amerlcane, unde progresul vine însoțit invariabil de aglomerație, zgomot și atmosferă tot mai greu respirabilă, aici dai de o oază citadină aducînd cu o localitate balneară. Clima tonifiantă, ferită de excese, prospeți- .mea aerului de pe înălțimi (1200 m) șl liniștea străzilor fac casă bună cu expansiunea și modernizarea urbană. Tot întinzîndu-și periferiile spre poalele vulcanului Irazu, orașul a ajuns lă cuprindă în perimetrul său jumătate de milion de locuitori (cam o treime din populația țării), păstrindu-șl însă predilecția pentru un stil arhitectural sobru și măsurat, fără pretenții de a „zgîria" norii. Din multitudinea caselor scunde, cu a- coperișuri plate și inundate da verdeață, edificiile care se disting sint, de regulă, instituții de Invă- țămînt sau spitale moderne, iar cele mai înalte rămîn, în mod simbolic, sediul Prevederilor Sociale șl Palatul Justiției. Lipsește — particularitate unică pe continent — clădirea ministerului de război.
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII NICARAGUA

Excelențelor lor Domnilor
SERGIO RAMIREZ MERCADO,
MOISES HASSAN MORALES,

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, 
RAFAEL CORDOVA RIVAS, 

ARTURO J. CRUZCu ocazia Zilei naționale a Republicii Nicaragua, sint bucuros să vă transmit, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări.Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a vâ adresa, totodată, cele mai bune urări pentru progresul și bunăstarea poporului nicaraguan, pentru fericirea dumneavoastră personală.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Nicaragua sărbătorește astăzi împlinirea a 159 de. ani de Ia proclamarea independenței de stat.Marcarea acestei importante data din istoria sa găsește poporul nicaraguan angajat intr-un amplu efort de reconstrucție națională, început cu un an și ceva în urmă, după doborîrea, la 19 iulie 1979, a regimului dictatorial somozist, care a lăsat țara în ruine. Este vorba de un proces complex, care cuprinde toate laturile vieții naționale, pornind de Ia structurile fundamentale ale statului, de la refacerea economiei, spoliată timp de patru decenii de clanul Somoza, de la lichidarea analfabetismului și pînă la ridicarea din cenușă a miilor de case distruse in timpul războiului civil. Procesul de reconstrucție so- cial-economlcă — așa cum a fost anunțat de Junta Guvernamentală de Reconstrucție Națională — va cunoaște o primă etapă, de trei ani, avînd ca obiective consolidarea cuceririlor de pînă acum și aplicarea programelor elaborate în diferite domenii : agricultură, energie, con

din simplul motiv că un asemenea minister nu există de 32 de ani, cînd armata a fost desființată, iar cazarma Bella Vista — prefăcută în muzeu de artă. Menținerea ordinii interne cade in seama unei „gărzi naționale" puțin numeroase. Costaricanii se pot mîndrl in schimb că țara lor dedică Invăță- mîntului și culturii aproape jumătate din buget, reușind astfel să elimine practic analfabetismul și să facă din universitatea capitalei una din cele mai reputate din A- merica Latină.Angajată pe calea progresului economic, Costa Rica depune eforturi susținute pentru modernizarea industriei și agriculturii, eforturi pe care poporul român le urmărește cu caldă simpatie. Intre România și Costa Rica s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție de cea mai mare importanță la promovarea bunelor raporturi dintre cele două țări a adus-o vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu în Costa Rica în 1973. Semnarea cu acel prilej a Tratatului de prietenie și cooperare, a altor documente, a deschis ample perspective dezvoltării pe multiple planuri a legăturilor româno-costaricane.

strucții, comerț exterior etc. Ac- ționînd asupra sectoarelor-cheie ale economiei naționale, Junța Guvernamentală de Reconstrucție Națională a asigurat controlul statului în aceste sectoare, prin exproprierea proprietăților clanului Somoza, naționalizînd băncile, minele, companiile de asigurare, comerțul exterior. Totodată, au fost puse bazele reformei agrare. Astfel, a fost creată ceea ce, în Nicaragua, este denumită „aria de proprietate a poporului". Ea reprezintă, între altele, aproximativ 40 la sută din producția de zahăr, 50 la sută din cea de tutun, 20 la sută din cea de bumbac și cafea, precum șl 90 la sută din industria cărnii și pescuitului.Poporul român, care și-a manifestat deplina solidaritate cu cauza forțelor patriotice, progresiste din Nicaragua in lupta împotriva dictaturii antipopulare somoziste, urmărește cu interes și simpatie eforturile poporului nicaraguan pentru reconstrucție, dezvoltare liberă și independentă.
Casa de Economii și Conaemna- țiunl șl Uniunea artiștilor plastici organizează a XH-a ediția a concursului de afișe cu tema „Avantajele economisirii la C.E.C.", cu ilustrarea următoarelor aspecte 1— Economisirea la C.E.C. — act 

de utilitate personală și generală ;— Avantajele șl drepturile generale ale economisirii la C.E.C. 1 garanția statului ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și operațiile efectuate ; sporirea sumelor depuse la C.E.C. prin do- btnzi șl câștiguri ; scutirea de impozite șl taxe ; dreptul de a condiționa restituirea depunerilor ; dreptul de a Împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. ș.a.— Popularizarea ideii și avantajelor economisirii la C.E.C. in rin- dul populației de la sate ;— Economisirea la locul de muncă pe bază de conslmțămtnt scris j— Avantajele specifice contului curent personal — instrument do economisire și de efectuare de către C.E.C. a unor plăți pentru titularii acestora ;— Educarea în spiritul economiei 
a tinerel generații (preșcolare și elevi) ;— „Săptfimlna economiei" — 28—31 octombrie, fiecare cetățean un depunător la C.E.C.

Tematica de mal sus reprezintă numai un cadru orientativ. Ră- mine la latitudinea fiecărui concurent să realizeze afișe care să oglindească in mod cit mai sugestiv tema concursului.Afișele pentru concurs se vor prezenta in formatul 70X100 cm numai cașerate și vor fi astfel realizate incit să permită tipărirea lor In maximum 6 culori.Casa de Economii și Consemna- țiuni acordă pentru cele mai buna afișe următoarele premii :— Premiul I : un libret de economii cu o depunere de 4 000 de lei ;— Premiul II : un libret de economii cu o depunere de 3 000 de lei ;— Premiul III 7 un libret da e- oonomll cu o depunere de 2 000 de lei;— Trei mențiuni eonsttnd in librete de economii cu o depunere de 1 500 de lei flecare.Selecționarea afișelor pentru a- cordarea premiilor se va face de un juriu alcătuit din reprezentanți ai Uniunii artiștilor plastici și ai Casei de Economii și Consemna- țiuni.Afișele premiate șl cele pentru care se acordă mențiuni se rețin pentru multiplicare de către Casa de Economii șl ConsemnațiunL

Pentru lucrările prezentate la concurs și nepremiate de juriu pe care le va achiziționa Casa de Economii șl Consemnațiunl se vor plăti drepturile legale de autor.Afișele pentru concurs se vor expedia plnă la data de 10 octombrie a.c. inclusiv pe adresa : Casa de Economii și Consemnațiunl, serviciul eoonomli. București, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3. Ele se vor preda împreună cu un plic Închis în care s-a introdus o coală de hirtle pe care se va menționa același moto înscris și pe spatele afișului, numele, prenumele și a- dresa autorului. Pe plic se va Înscrie, de asemenea, motoul afișului.Cu prilejul „Săptămtnli economiei" (25—31 octombrie 1980), Casa de Economii șl Consemnațiunl va organiza o expoziție In care vor fi prezentate afișele selecționate de juriul concursului.Afișele care nu au fost selecționate pentru expoziție pot fi ridicate de autori de la Centrala C.E.C., In maximum 15 zile de la data deschiderii expoziției.Afișele prezentate in cadrul expoziției pot fi ridicate în maximum 10 zile de la închiderea acesteia.Lucrările neridicate in limita a- cestor termene nu vor fi păstrate.

teatre
• Teatrul Național (sala mic* *)  1 
Viața unei femei — 19.30. (sala 
Atelier) : Idolul șl ion Anapoda

• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles : Expoziția de artă 
plastică „Magistralele soclalismu- 
lul“î Muzeul colecțiilor de artă: 
Expoziția de artă decorativă șl 
aplicativă din Republica Populară 
Bulgaria; sala A.A.F. : Expoziția 
de fotografii din Republica Socia
listă Vietnam: Parcul Herăstrău : 
Expoziția de art* șl cultură „Ame
rica azi".
• Galeriile Căminului artei (par
ter) : Ileana Codreanu. pictură: 
(etaj) : Madeleine FolvlUe Del- 
cour, pictură.
• Galeriile Sinteza : Augustin
Costlnescu, pictură
e Galeriile Orizont : Manuel* 
Slclodi, sculptură: (Atelier 35) : 
Andrei Butak șl Antonio Albiei, 
pictură si desen.
• Galeriile Galateea : Mărkos An
ii râs, grafică.
• Galeriile Eforie : Gabriela 
Cristu, panouri decorative.
• Galeriile de artă ale municipiu
lui București : Expoziție de grup 
— desen, gravură si sculptură.

— 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic) i 
Ordinatorul (premier*)  — 19.30.
• Teatrul satlrc-muzical ,.C. Tă- 
nas«“ (la Sala Palatului) s Boe
ma, Slăbiciunea mea ! — 16: 20.
• Teatrul „Ion VasileScu" : Dul
cea Ipocrizie a bărbatului — 19,30. 
a Teatrul „Ion Creangă : Alb*  ca 
zăpada și cel 7 pitici — 10.30.
• Circul București : „Circul urși
lor polari" — 10; 16: 19,50.
• Teatrul Țăndărică : Boroboață
— H.

cinema
a Zbor planat 1 SCALA — 91
11,15; 1X80: 15,45; 18; 30.15.
• Bobby Deerfield : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Aproape o poveste de dragos
te : CENTRAL — 0; 11.15: 13.30;
15.30; 17.30; 19,30.
a O mie de intenții si o invenție: 
CAPITOL — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 
18; 30,15, COTROCENI - 15.30:
17.M; 19,30.

• Pe aripile vtntului : FAVORIT
— 9; 13,46; 18,30, GLORIA — 14,15:
18.30.
• Cascadorul Hooper i STUDIO
— 10; 12: 14; 16; 18; 30. COSMOS
— 13,30; 15,45; 18; 30.15.
• Moara cu noroc : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45: 30.
• Șaua de argint : LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11; 13; 15,15: 17,30; 
19,45, la grădină — 30.30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 13;
30.15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18: 20,15.
• Organizația „fantomă*  1 TIM
PURI NOI — 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20.
• Popeye marinarul — I: 10,45; 
12,30; 14. Fetița *1  calul — 16: 18: 
30 : DOINA,
• Pilotul : FESTIVAL — 9: 11,1»; 
13,30; 15,45; 13: 20,15, CULTURAL
— 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18: 20,15, 
GRADINA CAPITOL — 19.45.
• ...Am fost șaisprezece : «FERO
VIAR — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18;
30.15, VOLGA — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 30, MODERN — 9: 11,16; 
13,30; 15,45: 18; 20, la grădină —
20.30.
• Via de glorie : EXCELSIOR — 
9: 11,15; 18,30; 15,46; 18: 20.15. TO
MIS — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, la 
grădină — 20.30.
• Bietul Ioanide : EFORIE — 9:
12; 16; 19.
• Intllnire de gradul trei î GRI- 
VITA — 9: 12: 16; 19. FLAMURA
— 12; 16: 19.
• Drumul oaselor : BUZESTI — 
15.30; 17,45; 20, la grădină — 20,15.

• Rocky H : DACIA — 9: ÎL 15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ultima noapte de dragoste i 
LIRA — 15,30; 19.
• Abba : GIULEȘTI — 11: 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Prietenii mei, indienii i 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 x 
PACEA — 15,30: 17,30; 19.30.
• Detașament cu misiune specia
lă : FLOREASCA — 11: 13: 15,30;
17,45 : 20.
• șatra : AURORA — 9; U.15;
13,30; 15,45:) 16; 20, la grădină —
20,15.
• Al treilea salt mortal x MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18 ; 20.
• Ultima jertfă x POPULAR — 
15,30: 17,30; 19.30.
• Fericirea într-o casă veche 1 
MUNCA — 16: 18; 20.
• Aventură în Arabia : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; ». 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 x 
GRADINA CULTURAL — 19.45.
• I se spunea „Buldozerul*  x 
GRADINA GLORIA — 20.
• Naufragiul x GRADINA LIRA —
20,15.

• Un ostatic în plus x PARC HO
TEL — 20,30.
• Marea neliniște : GRADINA TE
MERARII — 20,15.

expoziții

• SE POATE CITI IN 
„CRONICA DE GHEA
ȚA- A ANTARCTIDEI? în cadrul «tației sovietice „Vos- tok" din Antarctida, specialiștii au reușit să atingă cu ajutorul unei foreze termice cota de 1 000 de metri. Ei au reușit să extragă eșantioane de gheață cu ajutorul cărora speră să citească amănunțit, ca într-o „cronică" sui-generis, compoziția chimică și microbiologică a atmosferei terestre în ultimii 20 000 de ani. Fiecare cinci centimetri de „bară" de gheață extrasă din sonda respectivă corespunde unui an, potrivit calculelor ex- perților. Forajul continuă. Pa baza datelor obținute prin radlo- Jocație și a datelor seismice, s-a

constatat că grosimea calotei glaciare în zona respectivă este de aproximativ 4 000 de metri. Specialiștii speră să reușească să străpungă întreaga calotă și să ajungă la stratul de rocă de sub gheată.
• SCOICI URIAȘE. Contrar a ceea ce se credea îndeobște pînă acum, in sensul că în adîncurile mărilor și oceanelor nu se întîlnesc viețuitoare, o expediție, care a cercetat creasta subacvatică dintre insula Galapagos și coasta Ecuadorului, a descoperit, la adîncimi de 2 500 m, forme multiple de viață. în această regiune au fost depistate izvoare calde care degajă apă la o temperatură de 17 grade Celsius și în jurul cărora se grupează diferite viețui

toare, ca de pildă scoici de mărimi necunoscute pînă acum și viermi tubulari, de 3 metri lungime, fără gură și intestin. Viețuitoarele din adincuri se hră
nesc Îndeosebi cu bacterii.
• GEAMANDURA 

AUTOMATĂ. Navigatorii solitari, care încearcă să reconstituie anumite expediții și trasee oceanice,, dispun, în caz de accidente sau naufragii, de o geamandură specială pusă la dispoziție de serviciile speciale din Franța. Este vorba, de fapt, de o stație meteorologică, miniaturizată, avînd dimensiunile de 40 cm X 15 cm, care permite centrelor spațiale localizarea rapidă a ambarcațiunilor navigatorilor solitari. Instalația poate măsura

presiunea atmosferică șl tempe- Ministerul Culturii intenționează ratura, dispunînd in plus de un să amenajeze noi muzee în dispozitiv manual de alarmă. săli comunale, amfiteatre școlare și universitare.
• NOI MUZEE ÎN 

ITALIA. Autoritățile italiene au hotărît să organizeze accesul mai larg al publicului la numeroasele comori de artă pe care le posedă țara. După cum relatează ziarul „Messaggero", in prezent peste 92 la sută din o- biectele cu valoare artistică, care constituie ptmctul principal de atracție pentru turiști, nu pot fi expuse din cauza lipsei unor spații corespunzătoare. Spre a suplini această carență.

• STIMULAREA CREȘ
TERII ARBORILOR. Inst’* tutui forestier din Oxford (Anglia) cultivă ciuperci, folosin- du-le drept stimulent pentru creșterea copacilor. Ciuperca „Gattung Mycorrhiza", care, în condiții naturale, trăiește în simbioză cu un conifer tropical, ajută rădăcinile arborilor să preia, în mal bune condiții, din 
boI zahăr și alte substanțe hrănitoare. Pepiniere din Ghana,

Nigeria, Zambia șl India au preluat această metodă și au trecut la aplicări practice cu soiul respectiv de ciupercă.
• ATLAS AL RADIA

ȚIILOR SOLARE.economică a Pieței comune a publicat primul volum al unui atlas al radiațiilor solare, care le oferă o nouă sursă de date oamenilor de știință care se ocupă de energia solară. Elaborat de o comisie a C.E.E., în colaborare cu serviciile naționale de meteorologie, acest atlas arată că energia solară ar putea aduce o contribuție importantă la aprovizionarea cu energie a țărilor Pieței comune, chiar și în regiunile cele mal nordice ale Europei. în anul 2000, energia solară ar urma să acopere 7 la sută din nevoile

energetice ale țărilor C.E.E. șl va permite economisirea a 130 milioane tone de petrol.
• DEVELOPARE IN

STANTANEE. Zece secunde pentru a avea o idee despre calitatea clișeului și un minut pentru developarea lui definitivă — acestea sint performanțele unei noi pelicule în culoți puse Ia punct de o firmă americană. Secretul peliculei cu developarea instantanee, denumită „Ti- me-Zero Supercolor", este un agent chimic care accelerează redarea nuanțelor fără a dăuna culorii.

la distanță a televizoarelor prin raze infraroșii. societatea „Siemens" din R.F.G. a realizat un telefon fără fir, care funcționează în rest ca orice aparat care recepționează chemările, emite și formează numerele. în locul cablului obișnuit, legătura se face prin raze infraroșii, care transmit datele la un terminal instalat în locuință sau birou, cuplat la rețeaua telefonică din localitate.

• TELEFON CU IN-
FRAROȘII. Pornind de la sistemul care asigură comanda de

• O NOUĂ BATE
RIE. O firmă din Japonia a fabricat o nouă baterie, mai eficace și mai durabilă, utilizînd clorura de plumb pentru elemențli pozitivi. Bateria produce curent electric folosind apa de mare, ca soluție electrolitică.



MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ROMÂNIEI

Sărbătoarea națională a României continuă să fie marcată peste 
hotare prin manifestări care evidențiază realizările poporului român 
in toate domeniile de activitate, mai ales in ultimii 15 ani, perioadă 
legată de prezența la conducerea destinelor țării a tovarășului Nicolas 
Ceaușescu.La Praga a avut loc vernisajul unei expoziții de sculptură și desene ale unor artiști români. Au iuat parte Dusan Spacil, adjunct al ministrului afacerilor externe, Otkar Holan, adjunct al ministrului culturii R. S. Cehe, activiști de partid și de stat din domeniul culturii, reprezentanți ai vieții cultural-artistice.Despre raporturile de strinsă colaborare dintre România și Cehoslovacia, dintre artiștii români, cehi și slovaci, ca și despre exponatele prezentate au vorbit acad. Miloslav Jiranek, secretar al Uniunii artiștilor plastici din R. S. Cehoslovacă, și acad. prof. Alexandru Gheorghiță, membru al Uniunii artiștilor plastici din țara noastră.In orașul argentinian Rosario au fost deschise expozițiile „Imagini din România*'  și „Carpații vorbesc despre daci".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341 București Piața Sctnteil nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P O. BOX 136—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

Ambasadorul României în Mexic, Constantin Băbălău, a donat Universității autonome din Zacatecas un set de cărți cuprinzînd operele președintelui Nicolae Ceaușescu, volume de literatură și despre istoria României.La Universitatea din Nairobi, Kenya, a avut loc vernisajul expoziției „Vestigii dacice", manifestare la care au participat rectorul Institutului de demografie, prof. Ominde. decanul Facultății de chimie, prof. Wandenga, cadre didactice universitare, stu- denți.La Ottawa a fost organizată o decadă a culturii românești, care a cuprins o expoziție de carte, în cadrul căreia un loc de frunte ocupă operele președintelui Nicolae Ceaușescu, expoziția „Vestigii dacice" și o expoziție turistică românească.La centrul muncitoresc Courcelles, din Bălgia, a avut loc „Săptămîna culturală românească". Cu același prilej, a fost vernisată o expoziție de
AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-ALGERIENE. Cu ocazia Tîrgului inteiSiațional de la Alger, aflat în prezent la ediția a 17-a, delegația economică română, condusă de Alexandru Mărgăritescu, ministru secretar de sbat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a avut convorbiri cu miniștrii algerieni ai comerțului, industriei grele, energiei și industriei petrochimice, industriei ușoare, planului și amenajării teritoriului, poștelor și telecomunicațiilor, agriculturii. Au fost abordate aspecte privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice pe multiple planuri între România și Algeria.
I

I

ÎNTREVEDERILE BULGARO- MOZAMBICANE, desfășurate intre Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele. R.P. Mozambic, au luat sfîrșit la Sofia. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și unele probleme ale' situației internaționale.I PRIMIRE LA BUDAPESTA.Jânos Kădâr, prim-secretar al C.C.
U P.M.S.U., l-a primit sîmbătă pe

După cum s-a anunțat. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 9 septembrie, ținută sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a stabilit să se reducă pe anul 1980 cheltuielile militare cu circa 2 miliarde, fonduri care, împreună cu alte resurse obținute din economii bugetare, să fie folosite în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului do trai al poporului.In importanta cuvîntare programatică rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea Congresului al II-lea al consiliilor populare este reliefat, în lumina hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, tabloul luminos, însuflețitor al grandioaselor perspective pe care le deschide noul plan cincinal in ceea ce privește dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, creșterea susținută a avuției naționale și, pe această bază, ridicarea in continuare a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului. Este calea sigură și rodnică pe care au fost obținute și pinâ acum, in anii socialismului, izbinzi istorice ce au schimbat radical condițiile de viață ale celor ce muncesc. Iși găsește o nouă și puternică afirmare marele adevăr subliniat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîn- tarea rostită Ia congres : „Tot ceea ce realizăm în patria noastră este destinat dezvoltării generale a țării, precum și ridicării nivelului de trai al poporului — esența societății socialiste, esența politicii partidului nostru comunist care pune pe prim plan omul cu necesitățile sale, manifestarea plenară a personalității umane, realizarea unei societăți in care omul să se bucure din plin de cuceririle civilizației materiale și spirituale, să fie participant activ la făurirea propriului său destin".In acest context reiese pregnant în evidentă importanța măsurii de a se reduce cu 2 miliarde cheltuielile militare, care, împreună cu reducerea cu 4 miliarde a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului pe acest an, vor permite alocarea fondurilor economisite în scopuri civile, relevîndu-se astfel o dată mai mult preocuparea constantă și centrală a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea economico-socială a patriei și accelerarea operei de construcție socialistă, grija permanentă pentru ca cerințele creșterii continue a nivelului de trai al poporului să-și găsească solutionarea optimă, corespunzătoare posibilităților existente.Hotărirea de a reduce cheltuielile militare exprimă umanismul profund și real al politicii partidului nostru, este o măsură in favoarea omului, răspunde intereselor creșterii bunăstării sale, servind totodată marii cauze a păcii, apărării vieții ; este o măsură care exprimă cu fidelitate politica României de preîn- timplnare a unui nou război, de în

carte românească, un loc Important ocupindu-1 culegerile de texte din gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Au fost vernisate expozițiile „Vestigii dacice", „România azi" și „Țara mea" —aceasta din urmă prezentind picturi realizate de copii din România.In Berlinul occidental a avut loc o seară literară românească, prilej cu care poetul Marin Sorescu a recitat din ultimele sale creații ce urmează să apară într-un volum editat de „Literalisches Colloquium".Revista indiană „By Word" a publicat un număr special dedicat țării noastre. Acoperind o arie largă de probleme, articolele prezintă pe larg tezele românești, ale președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la construcția socialistă din țara noastră, la roiul P.C.R. in conducerea sectoarelor social-economice.Un alt periodic indian, „Socialook", într-un amplu articol, relevă princi- r piile politicii externe românești, care . găsesc astăzi o largă audiență în întreaga lume. „Rolul determinant în imprimarea trăsăturilor noi care au dus la creșterea fără precedent a prestigiului României în lume — subliniază revista — revine președintelui Nicolae Ceaușescu, care, printr-o deosebit de intensă activitate personală în relațiile internaționale, constituie un exemplu de studiere profundă a fenomenelor vieții internaționale".Cotidianul mozambican „Noticias" . a publicat o suită de trei articole în care prezintă momentele principale din istoria poporului român.Sub titlul „Președintele Nicolae Ceaușescu și țările lumii a treia", revista belgiană „Remarques arabo- africaines" publică un amplu articol consacrat evoluției relațiilor României cu țările în curs de dezvoltare.

Nguyen Co Thach, ministrul afacerilor externe al R. S. Vietnam, care face o vizită oficială în R. P. Ungară. In aceeași zi, la Budapesta au început convorbirile între ministrul , vietnamez și ministrul afacerilor externe al Ungariei, Frigyes Puja.PLENARA C.C. AL P.C. FINLANDEZ, care a dezbătut probleme legate de pregătirea alegerilor comunale și alte probleme ale situației politice interne a Finlandei, a avut loc Ia Helsinki. Plenara a adoptat o rezoluție intitulată „Coexistența pașnică și dezarmarea
făptuire a dezideratului Istoric al edificării unei lumi fără arme și fără războaie, a păcii și colaborării internaționale.Tocmai această multiplă semnificație face ca măsura de diminuare a cheltuielilor militare adoptată de conducerea partidului să se bucure de aprobarea caldă, entuziastă a comuniștilor, a întregului popor, care au primit-o cu vie satisfacție și recunoștință — așa cum o arată telegramele adresate tovarășului. Nicolae Ceaușescu, care sosesc din toate colturile țării.In hotărirea de diminuare a bugetului militar iși găsește o vie expresie poziția consecventă, a României ■ socialiste îndreptată spre înfăp
0 nouă expresie a politicii partidului de creștere 
a bunăstării celor ce muncesc, de promovare 

a cauzei păcii, dezarmării și destinderii
tuirea dezarmării și reducerea cheltuielilor militare, ca una din problemele cardinale ale lumii contemporane de care depind în cel mai înalt grad destinderea și încrederea internațională, pacea mondială, progresul fiecărei națiuni și al întregii umanități.In mod statornic, partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atrag atenția că, în prezent, continuarea neînfrinată a cursei înarmărilor, acumularea armamentelor nucleare și clasice comportă cele mai mari primejdii la adresa păcii, amenință existența însăși a civilizației umane. Totodată, creșterea fără precedent a cheltuielilor militare, care, in cursul acestui an, se vor ridica, pe plan mondial, la uriașa cifră de 500 miliarde de dolari, este o povară de nesuportat pe umerii tuturor popoarelor, constituie un factor de frînare a dezvoltării economico- sociale a tuturor statelor, indiferent de mărime, de orînduire și grad de dezvoltare, agravează fenomenele de criză din economia mondială. Oriunde, în orice țară, inclusiv în țările socialiste, fiecare ban în plus în bugetul militar este un ban în minus pentru dezvoltarea economică, pentru locuințe, pentru sănătate, învățămînt și alte nevoi sociale stringente.Pornind de la necesitățile salvgardării păcii și, totodată, ale micșorării poverilor cheltuielilor militare, România, președintele ei cheamă in

Necesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea problemelor majore 

ale vieții internaționale_> ->
subliniată in raportul secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres) — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănes- cu, transmite : La sediul Națiunilor Unite din New York a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. Raportul, care reprezintă unul dintre documentele principale ale apropiatei sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U, se referă la principalele tendințe manifestate în ultimul an în relațiile internaționale.„Anul în curs — care marchează cea de-a XXXV-a aniversare a Națiunilor Unite — oferă anumite motive de satisfacție și multe de îngrijorare. Dobîndirea independenței de către statul Zimbabwe și progresele semnificative înregistrate în cadrul Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării reprezintă, fiecare în domeniul lor, realizări încurajatoare. Ele demonstrează că prin bunăvoință și înțelegere, prin eforturi intense, obstacole aparent de netrecut pot fi depășite prin negocieri". Pe de altă parte însă, am asistat, în diferite sfere ale vieții internaționale, Ia apariția unor incertitudini crescînde, reflectate, între altele, în impasul ce continuă în legătură cu problemele economice vitale, în persistența unor conflicte regionale, care afectează atît popoarele din zonele respective, cît și comunitatea internațională, în adevăratele dezastre Umane antrenate de conflictele politice și militare, în agravarea violenței și terorii politice.Evocînd principalele focare da tensiune din lume, raportul relevă că situația din Orientul Mijlociu continuă să rămînă de importanță primordială pentru menținerea stabilității economice și politice in lume. Orice progres în Orientul

— -garanție a securității și rării popoarelor". colabo-SESIU-O NOUA amînare a _____Nil SPECIALE A O.N.U. întrunită în ședință plenară, Adunarea Generală a O.N.U. a hotărît să amine cu încă o zi încheierea lucrărilor sesiunii sale speciale consacrate noii ordini economice internaționale.COMUNICATUL SOVIETO-VIET-NAMEZ dat publicității la Moscova privind convorbirile dintre ministrul de externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, și ministrul de externe al R.S. Vietnam, Nguyen Co Thach, care a făcut o vizită oficială în U.R.S.S., arată că părțile au făcut un schimb de păreri privind perspectivele dezvoltării în continuare a relațiilor bilaterale în diferite domenii.
DISTINCȚIE ARTISTICA. La cel 

de-al XI-lea Festival internațional 
al filmului științific din Rio de 
Janeiro, filmul românesc „Puterea 

NAȚIONALIZĂRI IN PANAMA. Autoritățile panameze au hotărît trecerea sub controlul statului a tuturor mijloacelor de transmisiuni și telecomunicații din țară care se aflau in proprietatea societății transnaționdle I.T.T. și a sucursalelor acesteia — „AII American Cables and Radio" și „I.T.T. Central American Cables and Radio". Serviciile de transmisiuni și telecomunicații vor fi asigurate în continuare de întreprinderea de stat Intel.
sistent statele și popoarele lumii să spună un NU ! hotărit cursei înarmărilor, să acționeze pentru reducerea bugetelor militare, pentru ca fondurile eliberate să fie destinate ridicării nivelului general de viață și civilizație al tuturor națiunilor, lichidării subdezvoltării, sărăciei, foametei și mizeriei de pe întinse zone ale globului.In concordanță cu această poziție de. principiu, România s-a pronunțat în repetate rinduri împotriva escaladării cheltuielilor militare, pentru „înghețarea" și diminuarea treptată a bugetelor militare, ca una din verigile principale care pot pune în mișcare procesul dezarmării și, totodată, 

elibera fonduri care să servească la dezvoltarea economică și ridicarea nivelului de trai al populației. Ca o sinteză a acestor propuneri, Congresul al XII-lea al partidului a preconizat reducerea cheltuielilor militare ale tuturor statelor cu cel puțin 10 la sută pină in 1985 și folosirea sumelor astfel economisite pentru satisfacerea nevoilor sociale din fiecare țară, precum și pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare. In acest sens, România a înscris pe ordinea de zi a trecutei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. punctul Întitulat „înghețarea și reducerea bugetelor militare" și a inițiat o rezoluție care face apel la toate statele să manifeste autoreținere Ia cheltuielile lor militare, să examineze la viitoarea sesiune adoptarea de măsuri practice în acest domeniu — rezoluție ce a fost adoptată în unanimitate.Nu numai atît ; România a acordat o deosebită atenție trecerii de la vorbe la fapte, ținînd seama că în a- cest domeniu nu lipsesc declarațiile de bune intenții, care însă nu întotdeauna sînt urmate de măsuri corespunzătoare. Acționînd practic, oferind un exemplu concret, guvernul român a adoptat, în mod unilateral, încă anul trecut, hotărirea de a reduce cheltuielile militare din bugetele anilor 1979 și 1980 în vederea sporirii alocațiilor pentru copii — hotărîre care s-a bucurat de un pu

Mijlociu cere, în primul rînd, ca toate popoarele din regiune și conducătorii lor să accepte existența și dreptul la existență al celuilalt. „Este nevoie de o soluționare cuprinzătoare, realizată prin negocieri între toate părțile implicate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Trebuie avute astfel în veddte drepturile poporului palestinian, inclusiv dreptul său la autodeterminare, precum și retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate. în acest context, problema Ierusalimului este de importanță primordială și ea nu poate fi soluționată prin decizii unilaterale".Referindu-se la problematica dezarmării, documentul apreciază că strategia internațională de dezarmare, adoptată de sesiunea specială a Adunării Generale, în loc de a fi transpusă îr^ viață, a fost urmată de o și mai puternică escaladare a cursei înarmărilor. Activitățile de dezarmare par să rămînă la nivelul aspectelor procedurale, fără a se trece la abordarea aspectelor de fond. Acumularea de arme, în special cele nucleare, expune lumea unei teribile amenințări. Lansarea, în acest an, a celui de-al II-lea Deceniu al dezarmării oferă un cadru propice pentru stabilirea unor obiective concrete, realizabile din punct de vedere politic și pentru progrese efective în această direcție.Abordînd problemele economice, raportul arată că actualele tendințe din economia mondială au provocat o tot mai mare incertitudine, ele agravînd profund, prin implicațiile lor, situația economică a țărilor celor mai sărace, devenite prin aceasta mai vulnerabile.
Inslmolului", realizat de regizorul 
Ion Bostan, a fost distins cu pre
miul special „O Globo“.INTlLNIRE LA BEIJING, capitala R.P. Chineze s-au desfășurat convorbiri intre Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Robert Muldoon, primul ministru al Noii Zeelande, aflat în vizită oficială în China. Au fost examinate posibilitățile de dezvoltare în continuare a relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări și s-a procedat la un schimb de păreri asupra situației internaționale actuale.ASASINAT LA NEW YORK. Agențiile U.P.I. și A.P. informează din New York că diplomatul cubanez Felix Garcia Rodriguez, membru al misiunii Cubei la O.N.U., a fost asasinat, joi seara, în timp ce se afla in automobilul său. Asasinatul a fost revendicat de organizația teroristă a cubanezilor transfugi „Omega 7".

ternic ecou internațional. Ca atare, actuala măsură a Comitetului Politic Executiv se înscrie într-o succesiune care pune în evidență perseverența cu care țara noastră urmărește să stimuleze preocuparea generală pentru reducerea cheltuielilor militare, să accentueze curentul în vederea opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare.Importanța actualei măsuri sporește datorită condițiilor internaționale în care ea a fost adoptată, caracterizate prin aceea că deși se observă o oarecare diminuare a gravei stări de încordare de la începutul acestui an, problemele care au generat-o continuă să rămînă nesoluționate, se

mențin primejdiile la adresa păcii și securității internaționale. In aceste împrejurări. România socialistă iși manifestă, în pofida persistenței fenomenelor de tensiune, opțiunea nu in favoarea exacerbării politicii de înarmări, ceea ce duce inevitabil la neîncredere și agravarea încordării relațiilor internaționale, ci în direcția reducerii cheltuielilor militare, trecerii la măsuri de dezangajare militară și dezarmare, ca singura cale rațională, conformă cu interesele popoarelor, ale destinderii și păcii.Inițiativa României dobîndește o Semnificație cu atît mai profundă cu cit a coincis cu însăși ziua deschiderii lucrărilor întilnirii pregătitoare a reuniunii de la Madrid, căreia îi revine misiunea de a impulsiona procesul de edificare a' securității europene, corespunzător prevederilor Actului. final al Conferinței general-eu- ropene de la Helsinki. România a susținut în permanență că o reală securitate se poate întemeia nu pe acumularea în continuare de armamente, care și așa se află depozitate pe continent în stocuri în stare să distrugă viața și civilizația acestuia, ci, dimpotrivă, prin instaurarea upor relații noi, de încredere și colaborare, prin dezangajare militară și dezarmare. Cu atît mai mult acum cînd există proiecte de a se amplasa pe teritoriul european noi tipuri de rachete, care nu ar face decit să sporească primejdiile

In sprijinul drepturilor 
legitime ale poporului 

namibian
Document adoptat 

de conferința internațională 
de solidaritate de la ParisPARIS 13 (Agerpres). — Sîmbătă s-au încheiat la sediul UNESCO din Paris lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului namibian, organizată de S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest) cu sprijinul Consiliului O.N.U. pentru Namibia. La conferință au fost reprezentate 160- de guverne, partide și organizații politice, sindicate, organizații studențești și de tineret, comitete de solidaritate, mișcări de eliberare națională și organizații internaționale.In ședința plenară finală, partici- panții au adoptat, prin aplauze, un document intitulat : „Declarație și program de acțiune ale Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului Namibiei, ținută la Paris in perioada 11—13 septembrie 1980".Sintetizînd opiniile exprimate în timpul dezbaterilor, documentul dedată în mod solemn că regimul rasist al Africii de Sud ocupă ilegal Namibia, violînd le^ea internațională, Carta și autoritatea O.N.U. Se subliniază că S.W.A.P.O. este unicul reprezentant legitim al poporului namibian, iar integritatea teritorială a Namibiei este intangibilă și de necontestat. Singura autoritate legală a teritoriului internațional Namibia pînă la dobindirea independenței — precizează, de asemenea, declarația — este Consiliul O.N.U. pentru Namibia.Declarația relevă că orice colaborare directă sau indirectă cu guvernul care ocupă ilegal Namibia, ca și orice exploatare a resurselor naturale ale Namibiei, cu violarea reglementărilor O.N.U., constituie acte de ostilitate împotriva poporului namibian, a O.N.U. și a comunității internaționale.Conferința de Ia Paris cere Consiliului de Securitate al O.N.U. să se întrunească înainte de 15 octombrie 1980, in vederea impunerii de sancțiuni globale și obligatorii, inclusiv a unui embargo petrolier, împotriva Africii de Sud, cu scopul de a o obliga să se conformeze rezoluțiilor O.N.U.

Evoluția .situației 
din TurciaANKARA 13 (Agerpres). — Consiliul Național al Securității — care exercită autoritatea în Turcia după preluarea puterii în țară de forțele armate — a anunțat, într-un comunicat difuzat de postul de radio Ankara, că aeroporturile, porturile maritime, precum și frontierele Turciei au fost redeschise, zAgențiile internaționale de presă au informat sîmbătă că în majoritatea regiunilor țării a fost ridicată starea de asediu pe timpul zilei, permițîndu-se reluarea activității productive. Se anunță, totodată, că la Ankara toate magazinele au fost deschise simbătă, urmînd ca băncile să-și reia activitatea începînd de luni dimineața.

și insecuritatea pentru toate națiunile europene, inițiativa României pune mai pregnant in evidență necesitatea imperioasă de a opri intensificarea cursei înarmărilor în Europa. Și, după cum se știe, cea mai stringentă cerință în această privință este renunțarea la orice nouă amplasare și dezvoltare a rachetelor cu rază medie de acțiune, începerea de negocieri in vederea adoptării unor măsuri eficiente de dezangajare militară și dezarmare pe continent.In acest fel, inițiativa țării noastre oferă un exemplu concret de felul cum se poate contribui practic la pregătirea bună, temeinică a reuniunii de la Madrid, astfel ca aceasta să corespundă așteptărilor popoarelor, să dea un impuls puternic aplicării integrale în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki, să ducă la organizarea unei Conferințe pentru dezarmare in Europa, care să adopte măsuri efective de dezangajare militară, de stopare a înarmărilor și reducere a cheltuielilor militare și alocare a fondurilor eliberate în scopuri civile, pașnice.Este bine cunoscută concepția partidului nostru, a secretarului său general cu privire la apărare, potrivit căreia pentru întărirea continuă a orinduirii noastre socialiste, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale socialismului, esențiale, hotăritoare sint dezvoltarea economico-socială in ritm susținut a țării, unitatea moral- politică a întregului popor. In acest sens, măsura de a reduce cheltuielile militare în favoarea alocațiilor în scopuri civile nu numai că nu afectează capacitatea de apărare a patriei, față de care partidul și statul nostru manifestă cea mai mare atenție, dar, dimpotrivă, contribuie Ia consolidarea ei -continuă. Această măsură, ca și întreaga politică a partidului și statului nostru, este pătrunsă de preocuparea statornică de a apăra cuceririle ' revoluționare ale clasei muncitoare, ale întregii noastre națiuni socialiste, cuceriri sacre care au schimbat din temelii înfățișarea țării, condițiile de existență, materiale și spirituale, ale celor ce muncesc, creind posibilități ca toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, să se bucure de o viață liberă, demnă și tot mai îmbelșugată, să-și afirme personalitatea, să participe activ*  la conducerea treburilor obștești, să făurească cu brațele și mintea lor socialismul și comunismul pe pămîntul României.Este neîndoielnic că noua inițiativă a României, ca și acțiunile similare precedente, se va bucura de un larg ecou internațional, contribuind la întărirea convingerii popoarelor de pretutindeni că un asemenea e- xemplu este demn de urmat de către toate statele, deoarece corespunde în cel mai înalt grad intereselor destinderii, dezarmării și păcii, asigurării prosperității tuturor popoarelor.

SĂ ÎNCETEZE represiunile 
ANTIDEMOCRATICE DIN COREEA DE SUD!Știrile transmise din Seul de agențiile internaționale de presă relevă că noii guvernanți din. Coreea de sud, continuind practicile celor precedenți, recurg la răfuieli cu forțele democratice și patriotice, în încercarea disperată de a le, reduce prin orice mijloace la tăcere și în speranța că vor putea, menține intact regimul de dictatură, compromis și disprețuit de mase. în declanșarea acestor operațiuni represive un rol deosebit este rezervat procesului ce se desfășoară la Seul de la 14 august împotriva lui Kim Dae Jung, personalitate politică cu vederi democratice, și a altor 23 de persoane din opoziție. După cum s-a anunțat, la 11 septembrie procurorul a cerut pedeapsa cu moartea pentru Kim Dae Jung, sub acuzația de a fi incitat studenții la organizarea de demonstrații, la încălcarea legii marțiale și la răsturnarea guvernului — acuzații a căror netemelnicie a fost dovedită cu prisosință in cursul procesului. Ceilalți 23 de acuzați sînt amenințați cu ani grei de închisoare.Cu ajutorul tribunalelor militare și prin înscenări judiciare, noii guvernanți de la Seul reeditează metodele dictatoriale și antipopulare ale regimului lui Pak Cijan Hi, depă- pășindu-1 de fapt în cruzime și brutalitate. Sute de persoane se află sub urmărire, circa 30 de lideri ai organizațiilor studențești sînt căutați cu atîta înverșunare îneît s-au oferit „recompense pentru capetele lor". „Vînătoarea de vrăjitoare" împotriva opoziției democratice este în plină desfășurare. Sufocați de mînia de, a nu putea readuce la supunere oarbă masele, generalii care au acaparat puterea la Seul revarsă asupra Coreei de sud un nou val de teroare. Cum s-a exprimat în cuvinte de profundă durere și revoltă, studentul Kim Eui Ki, lider al „Asociației studenților creștini" (mort în timpul evenimentelor din această vară) : „Pe străzile orașelor sud-coreene se aude tropăitul cizmelor militare pătate de singe".Prezentind o vastă paletă a motivelor de nemulțumire care a cuprins fiecare sector al opiniei publice, fiecare clasă și pătură asuprită, de la muncitori și țărani la intelectuali și studenți, la slujitorii clerului, la cetățeni cu venituri mijlocii, săp- tămînalul vest-german „Die Zeit" constata că ceea ce îi nemulțumește pe muncitori este „puterea nedreaptă. 

«Nu mai putem îndura — spun ei — 
să muncim in continuare atît de în
fometați»-. Regimul de la Seul — conchide „Die Zeit" —• nu este con
testat in mod unilateral de intelec

Conferința mondiala a energiei 
si-a încheiat lucrărileBONN 13 (Agerpres). — La Miin- chen s-au încheiat lucrările Conferinței mondiale a energiei, la care au participat delegații din circa 80 de țări. Țara noastră a fost reprezentată de o delegație condusă de Mihail Florescu, ministru secretar de stat Ia Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. A participat de asemenea, ca invitat, Octavian Groza, ambasadorul României în Austria, președinte de onoare al conferinței.Timp de o săptămîna, participan- ții la reuniune au analizat numeroase aspecte ale problemei energetice, grupate sub tema „Energie pentru lumea noastră — o lume în plină evoluție, în care energia a devenit o problemă vitală".La încheierea conferinței au fost rezumate cele mai importante concluzii ale lucrărilor privind posibilitățile de diversificare a surselor de
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sta-sînt prin rane,

Inscripție la o fotografie...Copiilor, băieților le place să bată mingea.Peste tot, ghemuleții de om — cu părul de fuior auriu sau negru lucios ca smoala ori cu buclițe ca boabele de piper ; peste tot, ghemuleții de om - cu pielea albă sau de culoarea 'tțbaposului, a fildeșului sau aramei ; peste tot, copiii, băieții — cu ochi rotunzi sau migdalați, din stropi de cer sau din sticliri de cărbune, din licăr de jad sau de castană sălbatică, peste tot băieților le place să bată mingea.Fără minge - din piele, din cîrpe, din ziar, fie chiar cutie goală de conserve — fără minge n-ar mai exista poezia genunchilor obraznic - juliți și a coatelor zdrelite, n-ar mai fi rîsul ștrengar al ghetelor sparte, n-ar mai fi cearta fermecată pentru cămășile transpirate și lecțiile nefăcute, n-ar mai fi copilăria cu zîmbetul senin și cald al copilăriei.Copiii, băieții trebuie lăsați să bată mingea. Oriunde — pe dioane, in parcuri, pe plajă, pe stradă.Lor, celor de acolo, le este însă greu — deoarece trotuarele înecate sub molozul clădirilor dărîmate de bombe, deoarece parcuri cedrii sînt carbonizați de bombe, deoarece terenurile vi plajele și stadioanele sînt mușcate și sfîrtecate de bombe.Pentru că pămîntul țării este pămîntul războiului — război cu zeci de mii de victime ; pentru că în țara pașnică de odinioară, la trei milioane de locuitori sînt astăzi patru milioane de arme și 14 armate diferite, pe lingă zecile de miliții înarmate ale fiecărui partid, grup, cartier ; pentru că peste milenara frăție a locuitorilor s-a lăsat ura, o ură otrăvită, grea ca plumbul - îneît sugarii sînt spintecați cu baioneta, iar răniții lichidați cu dinamită. Pentru că unii o consideră țara nimănui — deși așa ceva nu poate exista, căci fiecare țară aparține propriului popor, așa cum fiecare popor trebuie să-și aibă țara proprie.' Intr-o asemenea lume să șe joace copiii, băieții, cu mingea ? IDa. Chiar și el. Deși îi este greu - ghemulețul de om este stînje- nit de arma mai mare decit el, pușcă perfecționată, lansatoare de grenade, de cartușierele și muniția de la cingătoare. Dar chiar și așa, incomodat, fără a-și părăsi postul de luptă - o intersecție de străzi — băiețelul nu poate rezista tentației magice a mingii....Sînt bine cunoscute motivele majore, motivele uriașe, care impun stingerea flăcărilor de pe lîngă puțurile de petrol ale lumii. Și de oriunde în lume.La care se mai poate adăuga unul : pace — îneît copiii să se poată juca liniștit cu mihgea, despovărați de puștile mai mari decit ei, pace, îneît băieții cu ochii din strop de cer sau din sticliri de tăciune, cu pielea de culoarea abanosului, aramei sau fildeșului, să învețe să tragă la poarta de fotbal și nu să tragă cu lansatorul de grenade.Și să trăiască doar tragedia de zîmbet a genunchilor juliți.
N. CORBU

tualii și studenții «radicali»- sau de 
politicieni , «lipsiți de răspundere», 
ci tocmai de masele muncitoare ne
privilegiate și lipsite de drepturi. 
Coreea de sud se află intr-o criză 
politică, economică și socială".Incapabil să găsească soluții la această criză, regimul recurge la mijloacele de represiune de care dispune cu prisosință. Dar oricît de trîncene ar fi măsurile de intimidare, ele nu vor putea înăbuși voința populației de a dobîndi drepturi și libertăți elementare, aspirațiile patriotice la reunificare pașnică.Valul de represiuni din Coreea de sud, înscenările judiciare, acuzațiile aduse reprezentanților forțelor democratice și patriotice, care fac să planeze amenințarea exterminării lor fizice, au trezit o profundă îngrijorare și numeroase proteste în rîn- durile opiniei publice internaționale. Organizații și personalități politice din diferite țări participă Ia ample acțiuni de solidaritate cu victimele regimului de la Seul, se pronunță pentru eliberarea celor arestați și asigurarea condițiilor pentru exercitarea drepturilor democratice elementare.Alături de opinia publică progresistă internațională, poporul român își ridică glasul împotriva represiunilor antidemocratice din Coreea de sud și cere în mod hotărît eliberarea lui Kim Dae Jung, a celorlalte personalități arestate pentru opoziția lor față de regimul dictatorial, încetarea prigoanei antipopulare. In țara noastră sînt urmărite cu profundă simpatie, cu sentimente o,de deplină solidaritate efortu’ c zo- porului coreean prieten penu . ... plinirea aspirațiilor sale legitime. România a militat și acționează cu consecvență in sprijinul dreptului imprescriptibil al poporului coreean de a trăi intr-o patrie unificată și independentă, făurită prin eforturile întregii națiuni coreene. Țara noastră a sprijinit și sprijină cu consecvență inițiativele și propunerile R.P.D. Coreene puse în slujba nobilului ideal al teunificării pașnice a Coreei.Pronunțîndu-se cu hotărîre pentru încetarea represiunilor antipopulare, declanșate de regimul de la Seul, opinia publică din țara noastră este ferm convinsă că nimic nu va putea înăbuși acțiunea curajoasă a maselor populare din Coreea de sud, care au scris pe stindardul luptei lor pentru drepturi și libertăți elementare idealul național de reunificare pașnică și democratică a patriei.

P. STANCESCU

energie, noile tehnologii care să permită o reducere a consumului energetic, intensificarea cercetărilor consacrate utilizării noilor surse. S-a subliniat, de asemenea, importanța găsirii unor tehnologii economice pentru gazeificarea cărbunelui, ca o cale de valorificare superioară a acestei materii prime. Potrivit datelor prezentate în cursul reuniunii de la Miinchen, fezervele mondiale de cărbune sînt suficiente pentru 100— 130 de ani, cele de gaze naturale pentru circa 45 .de ani, iar cele de petrol pentru 28 de ani — relevă agențiile de presă. Pe de altă parte, la conferință s-a arătat că țările în curs de dezvoltare sînt afectate nu numai de creșterea prețurilor la petrol, ci și la produsele industriale, relevîndu-se încă o dată faptul că problemele energetice au și un pronunțat caracter politic.
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