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Azi, transmisii directe Ia 
radio și televiziune :

— In jurul orei 9.00, 
solemnitatea semnării docu
mentelor oficiale româno— 
mozambicane ;

— In jurul orei 9.45, 
ceremonia plecării tovarășu
lui Samora Moises Machel. 
președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Re
publicii Populare Mozambic, 
care, la invitația tovarășului ț 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Rortiân, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră.

TOVĂRĂȘII NICOLAE CEAUSESCU SI SAMORA MOISES MACHEL SALDTATI 
CD DEOSEBITA CALDDRA SI STIMA DE MII DE OAMENI Al MDNCII DIN CAPITALA 

Mitingul de la uzinele „23 August'7 
O IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE A PRIETENIEI Șl SOLIDARITĂȚII 

ROMÂNO-MOZAMBICANE
*■■Un moment deosebit !n programul vizitei oficiale de prietenie e- fectuate in țara noastră de tovarășul Samora Moises Machel l-a constituit mitingul prieteniei româ- no-mozambicane. 'organizat marți in Capitală, la Clubul întreprinderii „23 August".La miting au luat parte mii de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din această zonă industrială a Bucureștiului.Participanții la miting au întim- pinat sosirea în sală a tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel cu deosebită căldură, cu sentimente de prețuire și stimă, expresie a satisfacției deosebite a întregului nostru popor față de noul dialog la nivel înalt româno-mo- zambican.în această atmosferă entuziastă, președinții Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel iau loc în prezidiu.în prezidiu au luat loc, de asemenea, tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Gheorghe Pană, membru ăl Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Ion Coman, membru al Comitetului Politic E- xecutiv, secretar al CC. 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, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Dumitru Bejan, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ștefan Birlea. membru al C.C. al P.C.R., directorul Cabinetului secretarului general al partidului și președintelui Republicii, general-colonel Vasile Mllea, membru al C.C. al P.C.R., prim-

adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Pantelimon Găvănescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Vasile Carolică, membru supleant al C.C. ăl P.C.R., prim- secretar al Comitetului de partid al sectorului 3 al Capitalei, Petre Tănăsie. director în M.A.E.. Mircea Zara, ambasadorul țării noastre in Republica Populară Mozambic, și Marin Nedelcu. directorul întreprinderii ,.23 August".în prezidiu au luat loc 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 Eliberară a Mozambi- cului, Sergio Vieira, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, șeful Departamentului, apărare și securitate al partidului, deputat in 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 in Adunarea Populară, ministrul industriei și energiei, Joao Dos Santos Ferreira, secretar de stat, Jose Julio Andrade, șeful Departamentului de cadre al partidului, deputat in Adunarea Populară, director de cabinet al președintelui Partidului FRELIMO, Fernando Honwana, deputat în Adunarea Populară, consilier special al președintelui Republicii, Zacarias Kupela, deputat in Adunarea Populară, secretar general al Organizației Tineretului Mozambi- can, Carlos Taju, consilier al președintelui Republicii, Felisberto
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului 
Samora Moises Machel

Stimate tovarășe Samora Machel,
Stimați tovarăși mozambicani,
Dragi tovarăși și prieteni,Aș dori, încă o dată, ca la acest miting al prieteniei româno-mozambicape să adresez un salut călduros tovarășului Samora Machel, celorlalți tovarăși mozambicani și să exprim sentimentele noastre de solidaritate cu poporul mozambican. care luptă sub conducerea Partidului FRELIMO pentru dezvoltarea sa econo- mico-socialâ independentă, pentru făurirea unei societăți noi, bazată pe dreptate și echitate socială. (Aplauze puternice, prelungite).între Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO există vechi relații de solidaritate. Partidul nostru a sprijinit activ, cu toate forțele — atit morale, politice și diplomatice, cit și materiale — lupta mișcării de eliberare

FRELIMO împotriva dominației coloniale, pentru independentă națională. Sîntem bucuroși că această luptă — - care a costat viața multor fii ai poporului mozambican — s-a încheiat cu succes. Prin lichidarea dominației coloniale din Mozambic, din Angola, din Guineea-Bis- sau s-a înscris o nouă pagină pe calea înlăturării depline a dominației coloniale. Aceasta demonstrează cu putere că trăim o epocă in care colonialismul va fi lichidat cu desăvârșire, in care asuprirea imperialistă va dispărea cu desăvirșire ! (Aplauze și urale puternice).Deci, prietenia și colaborarea noastră s-au dezvoltat în condițiile luptei grele ale poporului mozambican împotriva dominației străine. Ele s-au ridicat pe o treaptă nouă in anii de cînd Mozambicul a trecut la făuri-
(Continuare in pag. a III-a)

Trăiască Republica Socialistă România I
Trăiască poporul român I
Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu I
Vă mulțumesc, dragi prieteni IFratele meu, tovarășul meu, prietenul meu a făcut aici o prezentare asupra relațiilor dintre noi, a relațiilor dintre FRELIMO și Partidul Comunist Român. Ați vorbit despre relațiile militante, revoluționare, sănătoase care există între poporul român și poporul mozambican. Vă mulțumesc foarte mult !Vorbim aici despre istoria popoarelor. Despre Istoria umanității. Ați fost atit de modest, tovarășe Ceaușescu, și nu ați dorit să vorbiți despre lupta dumneavoastră. N-ați vorbit decit despre lupta poporului mozambican.România de azi s-a născut din război. A fost

necesar ca o parte a tinerilor, bătrînilor, femeilor, virstnicilor să-și dea viața pentru ca să creeze acest stat. Respectăm acest siijge 1 Iată unde se află identitatea dintre Mozambic și România 1 Iată unde se află identitatea dintre poporul mozambican și poporul român 1 Toți am sacrificat sîngele pentru a fi ceea ce sîntem azi. (Aplauze puternice, prelungite).După ce a amintit cji România a fost multă vreme sub dominație străină, că Balcanii au constituit un teren de dispute, vorbitorul a spus :A fi colonizat Înseamnă să trăiești cu lanțul ile prinse de miini, înseamnă să trăiești umilit, înseamnă să trăiești discriminat din punct de vedere social-economic și cultural, înseamnă să fii considerat ființă inferioară.
(Continuare în pag. a III-a)

Continuarea convorbirilor oficialeLa Palatul Consiliului de Stat au continuat, marți 16 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.Convorbirile s-au desfășurat apoi In prezența celor două delegații.Au participat :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, Dumitru Bejan. membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ștefan Birlea. membru al C.C. al P.C.R., directorul Cabinetului secretarului general al partidului și președintelui Republicii, general-colonel Vasile
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întreaga activitate 
a consiliilor populare 
-clădită pe înaltul 
spirit revoluționar 

„Cel de-al II-lea Congres al consiliilor 
populare constituie un eveniment de mare 
însemnătate în viața politică a țării, în acti
vitatea de înfăptuire a hotărîrilor Congresu
lui al Xll-lea in vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale multilaterale a României. El a 
dat un nou iînpuls perfecționării conducerii 
societății, întăririi democrației socialiste, 
intensificării participării conștiente a po
porului la făurirea propriului său, destin li
ber și fericit, a destinului său comunist".

NICOLAE CEAUȘESCUîn aceste zile, atenția întregului popor a fost concentrată asupra lucrărilor Congresului al II-lea al deputaților consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale — eveniment marcant in viața social-politică a României socialiste. Desfășurîndu-și lucrările sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, acest impresionant „sfat al țării" s-a afirmat in mod pregnant, atit prin amploarea participării, prin compoziția sa larg reprezentativă, cit și prin conținutul lucrărilor, ca un deosebit de rodnic forum al puterii populare, ca o manifestare de mare amploare a democrației, noastre socialiste. Succe- dind conferințelor județene, congresul a abordat un ansamblu de probleme de o maximă însemnătate pentru întreaga dezvoltare economică, socială și culturală a țării, pentru înflorirea in continuare pe plan material, ca și spiritual a tuturor județelor și localităților — ilustrm- du-se încă o dată rolul poporului liber și stăpin pe soarta lui, pe propriile destine, conducător suveran al treburilor obștii. Desfășurarea congresului, atit in plen, cit și pe secțiuni — ceea ce a permis o aprofundare considerabilă a problemelor dezbătute — s-a definit prin caracterul de lucru, laborios, prin exigența analizei minuțioase a realizărilor și sarcinilor organelor locale ale puterii de stat, prin spiritul critic, revoluționar, prin caracterul constructiv și responsabil al propunerilor formulate. în înalta competență și spiritul deț responsabilitate civică al dezbaterilor și-a găsit o nouă expresie atit bogata experiență acumulată de gospodarii țării, cit și nivelul conștiinței socialiste a oamenilor muncii.în acest cadru, de o însemnătate determinantă pentru întregul ansamblu al rezultatelor congresului, pentru întreaga activitate viitoare a consiliilor populare, s-a impus cuvîntarea programatică rostită la încheierea congresului de secretarul genera] al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu acea inegalabilă cunoaștere pe viu a sentimentelor și aspirațiilor poporului, cii acea since

ritate specifică dialogului deschis cu cei ce muncesc, cu acea sinteză strălucită de înțelepciune profundă și spirit revoluționar avîntat, proprii gindirii și activității președintelui Republicii, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un document de importanță istorică nu numai pentru activitatea organelor puterii de stat, ci, practic, pentru întreaga noastră viață socială, inclusiv pentru viața partidului, a comuniștilor și tuturor cetățenilor țării. Se poate afirma că nu există domeniu al vieții sociale care să nu fie implicat în învățămintele acestei cuvîn- tări, așa cum nu există militant social, membru de partid, lucrător in aparatul de stat, că nu există simplu cetățean căruia să nu-i revină datoria de a-și analiza activitatea, viața, în lumina ideilor majore ale cu- vintării. Dealtfel, telegramele care sosesc din întreaga țară, adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de către comitetele județene și municipale de partid, colectivele oamenilor muncii din întreprinderi, instituții, de la sate, din toate sferele vieții sociale, exprimă deopotrivă înalta apreciere, cit și deplina adeziune față de acest document programatic, hotă- rirea de a acționa cu energie pentru materializarea ideilor și obiectivelor sale.Prin bogăția Ideilor cuprinse în a- ceastă magistrală expunere, prin diversitatea și complexitatea lor, de la problemele dezvoltării econom ico- sociale în profil teritorial la acelea ale făuririi omului nou, de la cerințele creșterii considerabile a gradului de folosire a rezervelor locale, a micii industrii, la sporirea rodniciei pămîntului și utilizarea din plin a forței de muncă de la orașe și sate — cuvintarea grupează armonios un ansamblu de preocupări majore, a- vind ca destinație supremă omul, îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale celor ce muncesc, creșterea bunăstării lor materiale și, în același timp, înnobilarea lor spirituală, îmbogățirea cu nestematele unei culturi autentic umaniste, patriotice.
(Continuare în pag. a V-a)

Angajarea fermă, revoluționară a întregului 
popor: „Vom îndeplini neabătut sarcinile 
mobilizatoare cuprinse în cuvîntarea pro
gramatică a secretarului general al parti
dului la Congresul consiliilor populare1“

Telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
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CultulFără îndoială, trăsătura cea mai grandioasă a omului este munca. Ea constituie nu numai condiția fundamentală a existenței ființei umane, dar și o modalitate de excepțională complexitate a realizării personalității sale. Sănătatea și vigoarea fizică și psihică, inteligența și bogăția sufletească, dragostea de familie și societate, visarea și realizarea Visurilor — toate depind de muncă și prind viață prin’ intermediul ei. Nu degeaba, înțeleptul antic Seneca spunea că nu există nimic care să nu poată fi cucerit printr-o muncă perseverentă, tenace, dublată de o preocupare dîrză și atentă. De aceea, nu doar muncim ca să trăim, ci, într-un anumit sens pentru realizarea noastră deplină, trăim ca să muncim.Un loc deosebit ocupă în sistemul muncii producerea bunurilor materiale care constituie, cum se știe, temelia Întregii construcții umane, platforma lansării progresului pe toate planurile. Producția bunurilor materiale este, de aceea, cea dinții și cea mai indispensabilă formă de muncă, sprijinul și propulsorul tuturor celorlalte forme ale acesteia. Nu-i de mirare că insuși axul progresului societății omenești este marcat de mișcarea producției materiale. „Societatea pe care noi o edificăm este o societate a muncii, a omului care muncește pentru el însuși, . munca fiind unicul izvor al progresului, al făuririi vieții libere și fericite a poporului", spunea recent, cu multă îndreptățire, secretarul general al partidului.Eliberind omul de asuprire și exploatare, socialismul a dăruit concetățenilor noștri bucuria muncii pline de har pentru fiecare din ei și pentru societate in ansamblu. Cu o bază tehnicâ-materială modernă, cum este aceea pe care am făurit-o în anii construcției socialiste, și cu o diviziune și cooperare planificată a muncii, de o dimensiune fără precedent în istoria țării, am ridicat producția pe culmi nesperate vreodată pe aceste meleaguri. Ni se spunea înainte, persiflant, dar și ca o condamnare, „țară eminamente agrară", dar prin munca noastră liberă am devenit în anii socialismului o țară cu industrie puternică, diversificată și modernă ; agricultura, care, pe vremuri, era una din cele mai înapoiate din Europa, am transformat-o, prin truda noastră, în modul cel mai profund, așezind-o pe temeliile tehnicii noi ; orașele noastre, despre care unii ziariști și economiști occidentali scriau, între cele două războaie mondiale, că arătau ca satele, au fost reclădite și înmulțite prin efortul nostru, devenind adevărate întruchipări ale progresu-

munciilui modern ; ’ prin muncă plină de abnegație, am transformat România, dintr-un stat aflat in trecut la periferia economiei internaționale, într-o țară exportatoare de produse industriale, dintre care multe la cel mai inalt nivel mondial, și am devenit capabili să sprijinim dezvoltarea industrială a altor popoare. Pe acest fundal de granit al progresului economic și social s-au dezvoltat tumultuos, in același timp, toate laturile civilizației și culturii românești.Gîndind la toate acestea nu putem, fără îndoială, să nu admirăm geniul, capacitatea creatoare și voința de fier ale acestui popor care și-a realizat propria dezvoltare nu prin exploatarea sau asuprirea altor popoare, ci prin propria sa trudă și sudoare ; care, într-un termen istoric scurt, în decursul vieții unei generații, a înfăptuit ceea ce altora le-a cerut secole. Și dacă astăzi sîntem pe cale să trecem pragul de la starea de țară în curs de dezvoltare la aceea de țară cu o dezvoltare economică medie, aceasta este, în exclusivitate, meritul muncii pline de dăruire desfășurate, în frunte cu comuniștii, de oamenii acestor meleaguri. După cum pe bună dreptate aprecia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistrala sa cuvîntare la Congresul consiliilor populare : „Nimic nu am primit de-a gata și gratuit, nimic nu a picat din cer 1 Totul e rezultatul unei munci fără preget, eroice a poporului nostru, care, stăpin pe destinele sale, și-a propus să lichideze în cel mai scurt timp istoric posibil Înapoierea și să-și asigure o viață demnă, fericită, liberă, prin munca sa și nu pe spatele altora". Ne-am creat și ne dezvoltăm, astfel, o nouă istorie și un nou renume în lume. „Miracolul românesc", cum șe apreciază nu o dată, pe diferite rheridiane, înfăptuirile noastre exprimă, în fond, admirația pentru realizarea prin muncă a unora din cele mai îndrăznețe visuri de progres pe care le-a avut vreodată un popor.Făurirea economiei moderne, întemeiate pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, pe planificare unitară, autoconducere și autogeștiune economică, a fost însoțită de apariția unei noi conștiințe a membrilor societății, aceea că de munca lor sîrguincioasă și conștiincioasă depind atit bunăstarea individuală, cit și progresul colectiv. In fond, munca socială constituie un
Prof. unlv. dr. docent 
N. N. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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Vizita președintelui Republicii Populare Mozambic, Samora Moises Machel
întrevederea dintre tovarășul Nicolae Ceausescu La întreprinderea bucureșteană „23 August11

si tovarășul Samora Moises MachelTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a reîntîlnit, marți după-amiază, Ia Snagov, cu tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, pre

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
în onoarea tovarășului SamoraTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena 

La Institutul de cercetări, proiectâri șl inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii

ședintele Republicii Populare Mozambic.'Cu acest prilej, cei doi conducători de partid și de stat au avut un aprofundat schimb de păreri cu privire la evoluția vieții politice internaționale, la politica externă a celor două
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Ceaușescu au oferit, la Snagov, un dejun în onoarea tovarășului Samora Moises Machel, președintele Parti- 

state, la colaborarea lor pe arena mondială în slujba cauzei păcii, independenței naționale, destinderii, securității și colaborării internaționale.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă de înțelegere și stimă reciprocă, de cald^ prietenie.

oferit un dejun 
Moises Macheldului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.Dejunul s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.

In timpul vizitei la întreprinderea „23 August" din Capitală

Marți la prinz, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel au fost oaspeții colectivului de muncă de la întreprinderea „23 August", una din marile citadele industriale ale Capitalei.Cei doi conducători de partid și de stat au fost însoțiți în această vizită de tovarășii Ion Coman, Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan Andrei.Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale mozambicane care îl însoțesc pe președintele Samora Moises Machel în țara noastră.Vizita a prilejuit solilor poporului mozambican prieten cunoașterea unor realizări de seamă ale industriei românești constructoare de mașini, ramură care, îndeosebi în ultimii 15 ani, a__marcat o puternică dezvoltare și modernizare, fiind astăzi capabilă să satisfacă o importantă parte a necesarului economiei naționale și, în același timp, să livreze pe piața internațională o gamă variată de produse de înaltă complexitate. Ea a oferit, totodată, ocazia de a prospecta, la fața locului, posibilitățile de a extinde colaborarea dintre România și Mozambic.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel au fost întimpinați cu deosebită căldură de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Vasile Carolică, prim-secre- tar al Comitetului de partid al sectorului 3, Marin Nedelcu, directorul Întreprinderii, de numeroși constructori de mașini.
La Institutul de cercetări, proiectări și inginerie 

tehnologică pentru mecanizarea agriculturiiDupă mitingul prieteniei româno- mozambicane, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel au făcut o vizită la Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii.Cei doi președinți au fost însoțiți in această vizită de tovarășii Ion Coman, Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, precum și de persoanele oficiale mozambicane.Vizita înaltului sol al poporului mozambican la acest institut a prilejuit cunoașterea progreselor esențiale făcute de țara noastră in direcția extinderii mecanizării agriculturii, precum și prospectarea posibilităților de colaborare bilaterală în acest sector cu preponderență în economia Mozambicului.La sosirea la Institut, președinții Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel au fost salutați cu deosebită căldură de tovarășii Angelo Micu- lescu, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Dumitru, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 1, de membri ai conducerii institutului. Numeroși muncitori, cercetători și proiectant! care lucrează aici au ovaționat îndelung pentru prietenia româno- mozambicană, pentru dezvoltarea
Continuarea convorbirilor

(Urmare din pag. I)Milea, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Pantelimon Găvănescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Ion Popescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Petre Tănasie, director în M.A.E., Mircea Zara, ambasadorul țării noastre in 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

Cei prezenți au aplaudat cu însuflețire pe cei doi conducători de partid și de stat, dind expresie sere- timentelor de prietenie față de poporul mozambican, convingerii că noul dialog la nivel înalt servește dezvoltării continue a colaborării dintre țările, partidele și popoarele noastre.O gardă alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și formațiuni de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tineri și tinere au oferit tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel buchete de flori.Gazdele au invitat pe înalții soli ai poporului mozambican in fața unor machete și grafice unde au înfățișat date privind profilul și evoluția întreprinderii, subliniind sprijinul constant acordat de conducerea partidului și statului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în direcția extinderii șl modernizării uzinei, creării unor condiții tot mai bune de muncă și viață celor care lucrează In puternica unitate industrială vizitată. în acest cadru, a fost prezentată gama variată de produse realizată de întreprindere, între care diferitele tipuri de locomotive diesel și diesel electrice, motoare cu ardere internă de capacități între 300 și 1 000 CP, destinate echipării unor mijloace de transport și instalații, utilaje necesare industriilor metalurgică, chimică etc., de înalt nivel tehnic. S-a evidențiat, în acest context, că marea întreprindere bucureșteană livrează in cadrul raporturilor de colaborare româno-mozam- 

continuă a raporturilor de prietenia și strînsă colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre.O gardă formată din membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Tinere au oferit celor doi președinți buchete de flori.Se vizitează apoi o expoziție da mașini agricole organizată în incinta institutului. Se prezintă cu acest prilej președintelui Samora Moises Machel, celorlalți oaspeți o gamă foarte largă de tractoare cu puteri pînă Ia 180 CP, mașini, utilaje și instalații care se utilizează la diverse lucrări agricole. Se subliniază că aceste mașini, create în exclusivitate de industria românească constructoare de mașini, sînt realizate potrivit programelor elaborate de partid, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, șl se caracterizează pfin multifuncționalitate care a permis mecanizarea majorității lucrărilor a- gricole din țara noastră. Se exemplifică, în acest context, că nivelul mecanizării a ajuns la suta la sută în recoltarea păioaselor și Ia circa 95 la sută în lucrările de întreținere a culturilor.Urmărind cu deosebită atenție explicațiile specialiștilor, președintele Samora Moises Machel a cercetat unele mașini, s-a interesat de per
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 Mozambicului, 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 Carril- ho, membru al C.C. al Partidului FRELIMO, deputat în Adunarea Populară, ministrul lucrărilor publice și locuințelor, Antonio Rodrigues Branco, deputat in Adunarea Populară, ministrul industriei șl energiei, Abdul Magid Osman, deputat in Adunarea Populară, 

bicane, în țara prietenă, locomotive de 1 250 CP diesel hidraulice, pregătind, totodată, un număr de 30 de tehnicieni mozambican!.Au fost vizitate apoi unele din principalele fabrici ale întreprinderii. înaltul oaspete a avut prilejul să cunoască gradul ridicat de dotare tehnică a marii întreprinderi tehnologiile moderne utilizate, varietatea de produse de înaltă complexitate realizate de colectivul bucureștean. Șeful statului mozambican s-a interesat de parametrii tehnici și funcționali ai unor utilaje și produse, avînd cuvinte de înaltă apreciere la adresa realizărilor muncitorilor și specialiștilor de la „23 August".O impresie deosebită asupra oaspeților mozambicani a făcut-o gama variată a locomotivelor produse aici, care, prin performanțele lor, sint a- preciate în numeroase țări ale lumii. Președintele Samora Moises Machel a fost plăcut impresionat cînd gazdele i-au prezentat o locomotivă, aflată în stadiu avansat de montaj, destinată căilor ferate mozambicane. Oaspetele a subliniat că locomotivele produse la întreprinderea „23 August" sint cunoscute in țara sa, fiind bine apreciate pentru performantele lor. Același tip de locomotivă a fost apoi înfățișat în circulație, in incinta depoului uzinei, așteptind să fie livrat beneficiarilor din Mozambic.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a abordat cu ministrul de resort și cu conducerea întreprinderii probleme privind îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de producție pe acest an și în viito

formanțele lor tehnice, Îndeosebi la tractoarele de mare putere, la mașinile de recoltat cereale și nutrețuri.De același interes s-au bucurat mașinile de semănat, de fertilizarea terenului, instalațiile de irigații care se autodeplasează, semănătorile pe 12 rinduri cu care se execută concomitent operațiile de semănat, fertilizat și erbicidat, mașinile pentru legumicultura și pomicultură avînd un mare randament și o productivitate sporită. Oaspeții au dat, de asemenea, o înaltă apreciere concepției folosite la mașinile pentru zootehnie, la agregatele de recoltat stuf, cartofi, sfeclă de zahăr și altele.Ca de fiecare dată cînd se află în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de stadiul de realizare a unor produse noi care urmează a fi introduse în fabricația curentă pentru mecanizarea în continuare a unor lucrări agricole, de modul cum se Înfăptuiesc sarcinile și indicațiile date în această direcție cu prilejul vizitelor făcute în uzinele constructoare de mașini-agricole din țara noastră, la acest institut de specialitate,în continuare, președintelui Samora Moises Machel 1 se prezintă o gamă largă de autocamioane, autobuze, microbuze, autoutilitare, autoturisme de teren „ARO" și autoturis- 
secretar de stat, Joao Dos Santos Ferreira, secretar de stat. Jose Julio Andrade, șeful Departamentului da 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.în aceeași atmosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel au reluat dialogul in probleme privind dezvoltarea conlucrării româno-mozambicane. 

rul cincinal. In acest cadru, secretarul general al partidului a indicat să fie sporită producția de motoare de mare capacitate necesare dotării, în special, a mijloacelor de transpari greu. în acest sens, s-a cerut să fie continuată acțiunea de modernizare a secției de montaj motoare, a altor sectoare de bază ale întreprinderii.în continuare s-a vizitat moderna cantină a întreprinderii, unde pot servi masa aproape 8 000 de oameni al muncii din întreprindere. Cu acest prilej, gazdele au arătat că, prin grija partidului și statului, au fost create oamenilor muncii din întreprindere condiții din cele mai bune de muncă și. viață. Astfel, muncitorii de la „23 August" beneficiază de locuințe confortabile în moderne blocuri, de peste 2 000 locuri în cămine de nefamiliști, de un grup școlar unde sint fSregăt’te viitoarele cadre de specialiști necesare uzinei, de grădini.e pentru copii, precum și de un frumos club muncitoresc.Sintetizind impresiile deosebite lăsate de această vizită, tovarășul Sa mord Moises Machel a notat următoarele în Cartea de onoare a întreprinderii :„Vizita în această uzină ne redă Imaginea dezvoltării societății socialiste în țara dumneavoastră. Ea ne-a arătat ce pot realiza muncitorii datorită orientărilor clare ale președintelui Nicolae Ceaușescu pe calea progresului, păcii și socialismului. Salutăm pe oamenii muncii din această importantă uzină".

me de oraș „Dacia" realizate în diferite variante, carosate după diverse utilizări, cu motoare pe benzină sau diesel. Rețin atenția înaltului sol al poporului mozambican autocamioanele basculante de mare capacitate, autobuzele de tip urban cu 110 locuri, autobuzele de cursă lungă realizate după o linie și concepție moderne.Tovarășul Samora Moises Machel s-a interesat și cu acest prilej de caracteristicile mașinilor și a avut cuvinte de apreciere Ia adresa muncitorilor, tehnicienilor șl inginerilor care le-au conceput și produs, a competitivității industriei noastre de specialitate.La sfîrșitul vizitei, președintele mozambican, după ce a mulțumit pentru explicații, pentru primirea călduroasă fee i-a fost rezervată, a felicitat pe proiectanți și constructorii de mașini și le-a urat noi succese în activitatea lor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel au fost salutați cu deosebită căldură de cei veniți în întîmpinare, care ovaționau îndelung pentru prietenia dintre România și Mozambic, expri- mîndu-și convingerea că noul dialog româno-mozambican la nivel înalt este o contribuție de seamă la amplificarea și adîncirea raporturilor de colaborare și solidaritate dintre popoarele, țările și partidele noastre.
oficialeSchimbul de păreri a relevat atenția deosebită pe care ambele părți o acordă amplificării relațiilor economice. A fost exprimată dorința comună de a extinde domeniile și de a îmbogăți formele de colaborare reciproc avantajoasă. în timpul convorbirilor s-au examinat și stabilit măsuri cu privire la extinderea cooperării în agricultură, în economia forestieră, în geologie, industria minieră și in alte sectoare de activitate. S-a convenit, de asemene , să fie intensificată colaborarea pa nia pregătirii cadrelor.A fost manifestată convingerea că promovarea susținută a colaborării și cooperării economice româno-mozambicane este in folosuT și spre binele celor două țări șl popoare, al progresului și prosperității Lor.
MITINGUL PRIETENIEI
(Urmare din pag. I)Lukanga, director in Ministerul Afacerilor Externe.Fundalul scenei clubului era dominat de portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel, încadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Era înscrisă urarea „Să se dezvolte continuu relațiile de strînsă prietenie, solidaritate și conlucrare între Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic în interesul popoarelor român șl mozambican, al cauzei colaborării și Înțelegerii internaționale I".în deschiderea mitingului au fost intonate imnurile de stat ale Mozambicului și României.Mitingul a fost deschis de tovarășul Gheorghe Pană.întimpinați cu deosebită însuflețire, cu îndelungi și vii aplauze, la miting au luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, șl tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic.Cuvîntările rostite de cei doi conducători de partid și de stat au fost urmărite cu deosebită atenție și subliniate cu vii și îndelungi aplauze.în uralele celor prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel salută cu mîinile strîns unite pe particlpanții la miting, care aclamă cu însuflețire „Ceaușescu — Machel".Cei prezenți au dat astfel expresie stimei pe care o poartă celor doi conducători de partid și de stat, satisfacției pentru noua întîlnire dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora Moises Machel, întîlnire care va insorie o nouă pagină în cronica relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și poooarele noastre.în această atmosferă de puternic entuziasm, Ansamblul național de cîntece și dansuri din Mozambic, a- flat intr-un turneu în țara noastră, orezent la miting, și o formație artistică românească au interpretat cîntece revoluționare mozambicane și românești.
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MITINGUL PRIETENIEI ROMÂNO-MOZAMBICANE
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

HICOLA E CEAUȘESCU

CUVÎHTAREA TOVARĂȘULUI 

SAMORA MOISES MACHEL

(Urmare din pag. I)rea unei vieți noi, libere. Am realizat pași însemnați pe» calea colaborării. Vizita pe care am efectuat-o in 1979 in Mozambic a constituit — în noile condiții — un moment important în ridicarea pe o treaptă superioară a relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre România și Mozambic. Actuala vizită a tovarășului Samora Machel. a celorlalți prieteni mozambicani va înscrie momente noi in dezvoltarea colaborării economice, tehnico- științifice, culturale, în făurirea unei economii noi, prospere, care să asigure ridicarea vieții materiale și spirituale a poporului mozambican, să contribuie, deopotrivă. la dezvoltarea celor două țări, la întărirea solidarității lor in lupta pentru întărirea independenței și pentru progres social. (Aplauze puternice, prelungite).Știm că făurirea noii orînduiri sociale cere eforturi susținute. însăși România a trebuit să facă, in cei 36 de ani de la revoluția socială și națională. eforturi mari pentru făurirea societății socialiste. Ați avut, dragi tovarăși mozambicani, prilejul să cunoașteți in aceste zile unele din aceste realizări. Ați putut constata și la această mare uzină eforturile pe care le fac clasa muncitoare, inginerii, tehnicienii. ca dealtfel întregul nostru popor, pentru a realiza o industrie de înaltă tehnicitate, p ru a asigura o bază trainică înfloririi cciitinue a României socialiste, ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — esența politicii partidului, țelul suprem al societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Aplauze puternice, prelungite).Tinînd seama de propria noastră experiență. înțelegem bine eforturile pe care trebuie să le facă poporul mozambican pentru dezvoltarea sa economică și socială. Știm că făurirea unei noi societăți cere o muncă susținută, pentru crearea unei baze tehnico-materiale proprii, cere formarea cadrelor și cere unitatea partidului, a poporului, care trebuie să acționeze intr-o strînsă solidaritate și unitate — pină la urmă aceasta constituind chezășia tuturor victoriilor. Socialismul, comunismul, ca, de altfel, orice victorie pe care un popor trebuie s-o obțină, nu pot fi decit rezultatul luptei și muncii,. al luptei intense pe toate fronturile, atit pe plan intern, cit și pe plan internațional. Aceasta cere spirit revoluționar, cere servirea fără preget a intereselor poporului, intereselor socialismului, intereselor păcii și colaborării internaționale ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu—Pace !“).Avem convingerea fermă că poporul mozambican. care a dus grele lupte pentru a-și cuceri independența, va ști să-și realizeze cu succes planurile de dezvoltare eco- ncmico-sccială, de făurire a unei noi orînduiri sociale. Asigurăm pe tovarășul Samora Machel. pe tovarășii mozambicani. Partidul FRELIMO și poporul mozambican de aceeași solidaritate militantă și în munca și luptsv" pentru dezvoltarea economico-socială independentă, in lupta împotriva' politicii colonialiste, imperialiste, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră. (Aplauze și urale îndelungate).în cursul convorbirilor din aceste zile am convenit să' dăm noi dimensiuni colaborării româno-mozambicane. Am ajuns la concluzia comună de a realiza impreunâ o serie de obiective importante în domeniul agri- col-industrial, al mineritului, precum și in domeniul social — ceea ce va avea o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică și socială a ambelor țâri, pentru întărirea solidarității și colaborării dintre România și Mozambic.Doresc sâ asigur că România va face totul pentru ca ceea ce am convenit în aceste zile să se/realizeze, pentru ca relațiile dintre România și Mozambic sâ constituie un exemplu de relații între două țări prietene, care luptă pentru dezvoltarea economică și socială independentă, pentru a-și făuri o viață demnă, liberă și fericită. (A- plauze și urale puternice ; se scandează : „România — Mozambic !“).Dragi tovarăși și prieteni,Discutind de țelurile unei colaborări și cooperări economice, tehnico-științifice și culturale, nu putem să nu fim preocupați de situația internațională. Știm bine că dezvoltarea independentă a fiecărei țări —. deci și a țărilor noastre — că realizarea unor asemenea programe economice de lungă durată cere să existe o situație Internațională cit mai bună : aceasta cere pace și destindere, pentru că numai in condiții de pace popoarele pot să-și concen

treze eforturile in direcția dezvoltării economice și sociale. Iată de ce România acționează cu toate forțele pentru o politică de deplină egalitate între toate statele, pentru respectul independenței și suveranității naționale, neamestec in treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, militind neabătut pentru dreptul fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn la el acasă, de a-și hotărî dezvoltarea așa cum dorește el, fără nici un amestec. (Aplauze și urale îndelungate).Pornind de la aceste necesități, România acționează cu toată fermitatea pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și solidaritate cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate. De asemenea, extindem relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm că numai acționind în acest spirit servim atit interesele poporului nostru, cit și interesele destinderii mondiale, ale politicii de independență națională și pace. (Aplauze puternice).Estfc cunoscut că in viața internațională sînt probleme foarte complicate, că în prima parte a acestui 'an s-a ajuns la o încordare extremă. Acestea sînt rezultatul contradicțiilor, al luptei între diferite forțe pe plan mondial și, desigur, in primul rind. intre forțele progresiste și forțele imperialiste, între popoarele care se pronunță pentru independență și acele forțe care doresc încă sâ subjuge alte popoare, intre țările socialiste și țările, imperialiste. Este deci rezultatul luptei dintre forțele de dominație și dictat și popoarele care se pronunță pentru lichidarea cu desăvirșire a acestei politici, pentru realizarea unei colaborări noi, bazate pe deplină egalitate între toate națiunile lumii. Mai au loc multe acțiuni in direcția reîmpărțirii zonelor de influență și a dominației asupra diferitelor țări. Toate acestea nu pot să nu ducă la accentuarea încordării, să nu pună in grav pericol pacea, politica de destindere.Este adevărat că. privind desfășurarea e- venimentelor, putem afirma cu toată tăria și convingerea câ mersul evoluției mondiale este în favoarea forțelor progresiste și antiimperialiste. că dezvoltarea luptei de eliberare națională și socială, a luptei împotriva politicii imperialiste și colonialiste demonstrează cu putere că forțele progresiste, antiimperialiste sînt mai puternice. Dacă acționează intr-o deplină solidaritate și unitate, aceste forțe pot obține victorii și mai însemnate, pot • pune capăt pentru totdeauna politicii imperialiste de dominație ! (Aplauze puternice, prelungite).Chiar în prima parte a acestui an, cînd am asistat la încordarea în viața internațională, noi popoare și-au cucerit independența națională. Aș menționa in acest, sens poporul Zimbabwe care a reușit, după o luptă îndelungată; să pună capăt dominației coloniale, să-și cucerească independența. să formeze un nou guvern sub conducerea lui Robert Mugabe, care, de asemenea, s-a bucurat și se bucură de solidaritatea noastră, a partidului și poporului nostru. Victoria poporului din Zimbabwe a demonstrat, de asemenea, că un popor care e hotărit să-și cucerească independența o va cuceri și o va consolida cu orice preț, în ciuda oricăror greutăți. Nu există astăzi forță în lume în stare să împiedice un popor să-și cucerească independența ! Nu există astăzi -forță in lume în stare sâ împiedice un popor să-și făurească o viată nouă, liberă și independentă, să făurească socialismul ! Aceasta este tendința ireversibilă a dezvoltării ! Libertatea națională, socialismul sînt singurele care vor învinge în lume ! (Aplauze puternice, prelungite).Nu trebuie să uităm însă niciodată că, în nici o împrejurare, nimeni nu și-a cu-, cerit independența fără luptă ; că făurirea unei noi orinduiri sociale nu se poate realiza decît prin muncă și luptă ; câ realizarea unor relații noi, de egalitate între toate statele nu se poate realiza decît. prin muncă și luptă ; că realizarea păcii nu poate fi decit rezultatul luptei unite a forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor popoarelor care doresc să trăiască în pace și prietenie. (Aplauze și urale puternice).Deci, privind cu încredere viitorul, pornim de la necesitatea întăririi solidarității și unității tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste, de la necesitatea participării active a tuturor popoarelor — fie ele mari sau mici — la soluționarea problemelor internaționale. Ținind seama de ansamblul vieții mondiale contemporane, considerăm câ trebuie asigurată participarea în condiții de deplină egalitate la soluționarea problemelor, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate, a țărilor in curs de dezvoltare. Iată de ce, încrezători în viitorul 

socialist al omenirii, în viitorul de pace al omenirii, trebuie să facem totul pentru Întărirea unității și solidarității, pentru a obține această victorie ! Pentru că nimic nu vom obține, nici în viitor, fără luptă și fără muncă ! (Aplauze puternice, prelungite).Lumea este încă împărțită in bogați și săraci. Mai mult de două treimi din omenire trăiește în mizerie și sărăcie, în timp ce o mică parte, care și-a asigurat dezvoltarea pe baza asupririi coloniale a altor popoare, trăiește mai bine, sînt țări bogate, cum se spune astăzi în lume. Dar această bogăție a fost realizată tocmai pe seama asupririi a zeci și zeci de popoare — inclusiv a României și Mozambicului. Dacă aceste țări bogate continuă să aibă și astăzi un nivel mai ridicat se datorește faptului că, sub o formă sau alta, ele continuă încă să asuprească și să se îmbogățească pe seama altor popoare. Iată de ce la ordinea zilei se pune problema realizării unor relații internaționale noi, a unei noi ordini economice mondiale, bazată pe egalitate și echitate, pe lichidarea asupririi unui popor de către altul. Trebuie să facem în așa fel ca relațiile dintre state să se bazeze pe avantaj reciproc, pe echitate, pe o cooperare care să contribuie Ia dezvoltarea fiecăruia, șă excludă inegalitatea și asuprirea. Aceasta este, dealtfel, problema fundamentală a noii ordini economice internaționale ! Știm că nu este ușor de realizat acest lucru. Acum, cind se dezbate această problemă la Organizația Națiunilor Unite, țările bogate nu doresc să țină seama de aspirațiile legitime ale popoarelor. Ele consideră că a acorda un ajutbr sau altul este o problemă de caritate. Nu 1 Este un drept al popoarelor sărace să-și recucerească o parte din ceea ce au dat imperialiștilor și capitaliștilor ; este un drept al popoarelor de a obține o parte din ceea ce li s-a luat, timp de sute și sute de ani de asuprire ! Țările dezvoltate trebuie să înțeleagă că trebuie să țină neapărat seama de cerințele legitime ale popoarelor de a-și asigura dezvoltarea, bunăstarea și independența ! (Aplauze puternice, îndelungate).Cursa înarmărilor .a luat proporții uriașe. Se cheltuiesc anul acesta 500 miliarde de dolari pentru înarmări. Crește continuu armamentul de toate felurile, indeosebi armamentul nuclear. Uriașele cheltuieli militare creează greutăți tot mai mari, de nesuportat, pentru toate popoarele. Iată de ce trebuie să facem totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare și. in primul rind, la dezarmarea nucleară 1 Numai printr-o reducere de 10 la sută anual a cheltuielilor militare s-ar realiza fonduri de circa 50 miliarde de dolari care ar putea fi folosite, o parte pentru rezolvarea unor probleme sociale și economice din țările respective, iar o parte însemnată pentru a- jutorarea țărilor în curs de dezvoltare. S-ar găsi astfel mijloace pentru rezolvarea âces- tei probleme vitale pentru viitorul omenirii !Este necesar să facem totul pentru a se trece la reducerea armamentelor ! Noi, in Europa, sîntem vital interesați să se oprească amplasarea noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune. De aceea susținem neabătut începerea tratativelor în această privință. Considerăm că propunerile avansate. in acest sens, de Uniunea Sovietică sînt bune și, pe baza lor, se pot începe tratativele pentru a se opri amplasarea de noi rachete. Este timpul ca popoarele europene să se ridice cu hotărîre pentru a-și apăra libertatea, dreptul la viață, la existență, pentru a apăra civilizația, pentru a face totul ca minunatele cuceriri ale științei și cunoașterii să fie puse numai și numai in serviciul omenirii, al progresului, al bunăstării și fericirii popoarelor 1 (Aplauze puternice, îndelungate).Acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea securității și cooperării in Europa. Dorim ca reuniunea pregătitoare de la Madrid sâ se încheie cu rezultate pozitive, ca la conferința din noiembrie să se obțină rezultate cit mai bune, ca să dea un nou impuls politicii de destindere și cooperare și sâ se treacă la organizarea unei conferințe de dezarmare în Europa.Acționăm ferm pentru relații noi în Balcani, pentru o politică de cooperare in zona noastră — ca o parte a securității europene, a păcii in întreaga lume.De asemenea, ne pronunțăm cu hotărire pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase numai pe calea tratativelor.Susținem în continuare lupta pentru lichidarea deplină a oricărei forme de dominație imperialistă și colonială, sprijinim activ lupta poporului din Namibia, a S.W.A.P.O., pentru cucerirea independenței. Ne pronunțăm cu toată fermitatea împotriva politicii de apartheid din Africa de Sud.tn general, ca țară socialistă, ca revoluționari, sîntem alături, vom fi Întotdeauna alături și vom întări solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru a fi pe deplin stăpine pe destinele lor, pentru independență ! Vom sprijini activ și vom întări solidaritatea cu popoarele și cu toate forțele care luptă pentru transformări revoluționare, pentru socialism, pentru dreptate socială — conștienți că numai pe această cale se poate asigura în mod real pacea și progresul omenirii. (Aplauze puternice, inde- lungate ; se scandează : „Ceaușescu — Pace !“).Am discutat despre problemele internaționale. Am convenit împreună un document — pe care îl vom semna mîine — cu privire la colaborarea noastră și pe plan internațional.Sînt convins, deci, că vizita dumneavoastră, convorbirile și documentele pe care le vom semna vor da noi dimensiuni colaborării româno-mozambicane — pe plan bilateral și pe arena mondială — câ țările și popoarele noastre, acționind într-o strînsă solidaritate cu alte state și popoare, își vor aduce contribuția tot mai activă, atît la dezvoltarea lor proprie, cît și la cauza generală a progresului, independenței și păcii in lume. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „România — Mozam- bic !“).Vă rog să duceți cu dumneavoastră, din partea comuniștilor români membrilor Partidului FRELIMO, din partea poporului român poporului mozambican, sentimentele cele mai calde de prietenie și solidaritate militantă, urarea de succese tot mai mari in înfăptuirea aspirațiilor de dezvoltare economico-socială, de făurire a unei orinduiri sociale noi, de bunăstare, fericire și pace. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Trăiască colaborarea dintre poporul roman și poporul mozambican, dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).Trăiască solidaritatea și unitatea tuturor forțelor progresiste antiimperialiste !Trăiască pacea, independența națională și colaborarea între toate statele ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu — Machel !“ ; „România — Mozambic !“. Toți cei prezenți Ia miting aclamă, intr-o atmosferă de puternică însuflețire, pentru prietenia, solidaritatea și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre România și Mozambic, dintre poporul român și poporul mozambican).

(Urmare din pag. I)A ti colonizat înseamnă a te lăsa supus culturii străine, în timp ce cultura noastră nu rămine decit un folclor. Acest lucru s-a intimplat și aici. Este adevărat 1 (Aplauze).A fi colonizat înseamnă să fii proprietatea cuiva, să fii lipsit de libertate, să nu ai dreptul la pâmint, înseamnă să fii străin iu propria ta patrie. Limba ta nu este limba lor, ci limba sălbaticilor ; limba lor este cea a colonizatorilor. Este adevărat ? (Aplauze puternice). A fi colonizat înseamnă să construiești case pentru colonizatori, să produci grîu pentru ei, să produci roșii po care n-ai să le măninci. Iar mi nearest celui colonizat este mai proastă decît cea a cîinelui. Este corect ? (Aplauze). A fi colonizat înseamnă să fii animal de povară, să fii forță de muncă pentru îmbogățirea altora, și nu pentru propriul tău bine. Dumneavoastră veniți aici cu flori, bine imbrăcați, bine hrăniți. De ce ? Pentru că sînteți independenți. De ce ? Pentru că construiți socialismul, pentru că aveți un partid comunist care și-a propus obiectivul clar : să facă din România, odinioară eminamente agrară, o țară industrială, o țară avansată, asemenea altora din lume. De aceea arătați atît de bine. Este corect 1 (Aplauze puternice, prelungite).în 1944, în august, ați înlăturat sistemul de tiranie. Pe atunci nu aveați școli pentru popor, șosele pentru popor, nici case, nici mîncare pentru popor, nici spitale, nici maternități. Acum, cind măsurăm drumul parcurs din 1944 și pină âstăzi — deci 36 de ani — vedem că România este una din țările avansate, cu puternică cultură, cu o societate dezvoltată, cu o personalitate bine afirmată și profund înrădăcinată, cu case, cu școli, cu ingineri, cu agronomi, cu’ electrotehnicieni, cu veterinari, cu cadre medicale. De aceea, azi, în România omul se naște pentru a trăi, și nu pentru a muri. (Aplauze prelungite).Și aveți o conducere dreaptă : Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice, urale, se scandează „Ceaușescu — Machel !“). Ceaușescu reprezintă interesele țării sale, bunăstarea în.tregfllui său popor, în țara sa și în afara țării sale. El este cel mai mare ambasador al vostru, marea voastră imagine proiectată pentru a arăta ceea ce înseamnă un român. De aceea trebuie sâ fiți mîndri ! Este o mindrie și pentru alți revoluționari, este o mindrie pentru un comunist, pentru aceia care construiesc socialismul ! Vă felicit ! (Aplauze puternice, prelungite).Ne cunoaștem bine cu Ceaușescu. De acum zece ani vorbim împreună. în acele momente eu nu aveam o patrie, eram străin în propria-mi țară. In acel moment, pe întreg teritoriul mozambican flutura steagul colonial, care însemna moarte, însemna umilință, reprezenta prezența fizică a trupelor străine pentru a exploata pe indigeni. Armata, poliția, poliția secretă, legile, tribunalele, școlile, spitalele — toate serveau minorității străine. Iar nouă ne revenea sarcina sâ producem analfabeți, să facem din noi ignoranți. Steagul colonial insemna a semăna moartea, a planifica moartea, subdezvoltarea, a dezvolta înapoierea, a o extinde pentru a permite exploatarea omului de către om. Zilnic, colonialiștii masacrau, reprimau pe cine ar fi îndrăznit, pe cine ar fi avut curajul să vorbească de libertate. în aceste condiții, în anul 1964, poporul mozambican a pus mina pe arme. Am refuzat să murim sclavi, am hotărit să murim, dar luptind. (Aplauze puternice).Ne-am bucurat de sprijinul României. De arme. De îmbrăcăminte. De încălțăminte De pături. De mîncare. De tractoare pentru a cultiva pămînturile din zonele eliberate și pentru a întări lupta noastră și a-i îndepărta pe ocupanțli străini din țara noastră. Am vorbit îndelung cu președintele Ceaușescu în 1971, aici, la București, Ne-a dat sprijin, sprijin in lupta noastră. (Aplauze puternice, prelungite).Fiecare din gloanțele noastre de revolu-' ționari înseamnă libertate. Fiecare glonț înseamnă independență. Fiecare glonț — un act cultural, pentru eliberarea noastră, pentru afirmarea personalității și demnității noastre. Fiecare glonț ne-a adus eliberarea pă- mînturilor. Mozambicul este cunoscut azi peste tot in lume. Mozambicul era cunoscut înainte ca o provincie a Portugaliei, nu co

lonie, ci provincie a Portugaliei? cu toate că Mozambicul este de opit ori mai mare decit Portugalia. Am desfășurat acest război timp de zece ani, cu sprijinul vostru, prin Ceaușescu, prin Partidul Comunist Român. De aceea, mulțumesc Partidului Comunist Român, mulțumesc prietenului, tovarășului Ceaușescu. (Aplauze puternice, urale).în curs de zece ani am luptat și am înlăturat colonialismul portughez. Am venit în București, în 1974, și România a fost prima țară cu care am semnat un comunicat comun înainte de a fi fost independenți. De aceea, respectăm Partidul Comunist Român, respectăm guvernul său și <ân special poporul român. în 1975 am proclamat independența, dar independența noastră nu era completă.Cine face războiul de care a vorbit tovarășul Nțcolae Ceaușescu aici 7 Imperialismul. Peste tot în lume acesta este imperialismul. Sistemul socialist luptă împotriva exploatării omului de către om, el înseamnă patrie, popor, putere populară, lupta împotriva sistemului capitalist care trăiește pe seama exploatării muncitorilor, a exploatării tehnologiei. Responsabilitatea imperialismului este aceea de a planifica foamea, mizeria, bolile, moartea.în diferite locuri în lume ne intîlnim cu războiul, războaie drepte și războaie nedrepte. Războaie drepte duse de popoare și războaie nedrepte duse de către imperialiști.Noi am putut să începem să ne bucurăm de fructele Independenței abia în 1980, pentru că ne-am spus că, atit timp cît Zimbabwe nu va deveni independent, nici Mozambicul nu va fi independent. De aceea am făcut din țara noastră spatele sigur- in sprijinul războiului din Zimbabwe. Situația din Zimbabwe a prezentat două caracteristici. Prima — fiind o colonie britanică, puterea colonizatoare trebuia să-și asume responsabilitățile. A doua caractesistică : in Zimbabwe, o minoritate rasistă albă a luat puterea, a pus mina pe armata colonială, pe 1 legi, pe poliție — pe toate instrumentele opresiunii — și a proclamat „independența Rhodesiei". Aveam deci doi inamici, dar trebuia să atacăm dbar pe unul dintre aceștia, pentru că existau niște contradicții între ei. Noi am folosit aceste contradicții. Poporul Zimbabwe a învins pe rasiști. A căzut astfel și steagul britanic și al Rho- desiei rasiste. încă o dată și în acest caz am simțit prezența României. Tocmai de aceea România — datorită sprijinului vast, necondiționat acordat acestei lupte — are deja un ambasador în Zimbabwe, iar independența Zimbabwe reprezintă pentru noi, toți de aici, o mindrie. In acest context internațional, forțele revoluției avansează împreună în Africa. Există încă Namibia ca o colonie a Africii de Sud, există apartheid în Africa de Sud. Dar Namibia va deveni independentă, va deveni Namibia namibie- nilor. S.W.A.P.O. este reprezentantul legitim al poporului namibian. încă o dată Partidul Comunist Român, tovarășul Ceaușescu se află în avangarda sprijinului acordat acestui popor. în numele-vpstru. Deci întregul popor român sprijină lupta poporului din Namibia. (Aplauze puternice, prelungite).Este greu să vă imaginați rasismul în Africa de Sud. Nu există precedent în istoria umanității de ceea ce înseamnă apartheidul. Intr-o țară cu peste 1 milion de kilometri pătrați, în care trăiesc 23 milioane de negri, puterea se află în mina a doar 4,5 milioane albi. Africa de Sud este o țară destul de bogată, o mare producătoare de aur, de diamante, de cărbune, de fier, de cupru, de multe altele. Dar toate aceste bogății se află in mina acestor 4,5 milioane albi. Africanii trăiesc în cotețe, alături de ciini și de capre. Pentru negri sînt bidon- ville-uri de cea mai proastă condiție. Sînt străzi pe care negrii nu pot călca. Sint hoteluri în care nu pot intra. Există cinematografe la care nu se pot duce. Sint spitale, sint școli pentru albi și școli pentru negri. Este ceva foarte dureros. Cei 23 milioane de negri nu sint considerați sud-africani, ci străini. De aceea, noi și România condamnăm politica de bantustanizare care margi- nalizează pe sud-africani în zona aridă unde nu sînt bogății, iar pe cei 4,5 milioane de rasiști îi menține ca patroni. Dar apartheidul își are zilele numărate. Vom învinge ! Forța poporului este invincibilă 1 O știți ! (Aplauze puternice).După ce a prezentat poziția țării sale in 

problema Saharei occidentale, vorbitorul a continuat : Așa cum a spus fratele meu, și în Asia sint probleme. Nu avem contradicții in părerile noastre despre cum trebuie să se rezolve și aici problemele. Sîntem in favoarea dezarmării, destinderii, sîntem în favoarea păcii, in favoarea progresului, prosperității și securității în orice parte a lumii. Adică pe întreaga noastră planetă.Referindu-se la America Latină, vorbitorul a spus : România a sărbătorit și a participat la prima aniversare a victoriei poporului din Nicaragua împotriva dictaturii lui Somoza. Aceasta demonstrează că pește tot forțele revoluționare avansează Împreună. Și cind spunem aceasta mă refer la forțele progresiste, forțele democratice din înseși țările capitaliste. Și de ce ? Pentru că acestea au puncte de sprijin in lume. Este vorba, în primul rind. de țările socialiste. Noi, în, Mozambic, spunem că țările socialiste reprezintă zona eliberată a umanității.Acum ne aflăm intr-o nouă bătălie. Am venit aici pentru a spune incă o dată lui Ceaușescu : în țara mea se moare de foame, foame cronică: în țara mea este lipsă de îmbrăcăminte, nu există fabrici pentru a confecționa îmbrăcăminte, nu există fabrici pentru a confecționa încălțăminte, pături. pentru a face pături. Poporul meu nu are locuințe, apa canalizată. Oamenii mor din cauza unei simple răni făcute la deget, dintr-o simplă durere de ochi, o carie dentară, pentru că nu avem medici. Iată ce înseamnă 500 de ani de prezență colonială. Nu există nici un profesor mozambican pentru .invățămintul primar, nici un profesor mozambican pentru invățămintul secundar ; nu avem profesori pentru universități. Subdezvoltarea, ignoranța, analfabetismul inoculează superstiția și, în afara superstiției, spiritul fatalist in fața dificultăților, înseamnă resemnare și credința că totul iți cade din cer. Ele înseamnă să uiți că tocmai capul omului reprezintă știința, care transformă natura în favoarea omului. Așa este la dumneavoastră azi. Iată cit de frumoși sînteți ! Un , popor frumos ! (Aplauze puternice).în țara mea nu există școli, spitale, maternități. Cind plouă se produc inundații care provoacă moartea. Dar patru luni după aceea se moare de foame, pentru că tot pămintul este uscat, toată apa se scurge în mare, deoarece în țara mea nu avem baraje, diguri. Dar Mozambicul este o țară bogată, cu o puternică cultură, cu o puternică personalitate, în ‘primul rînd. Pămîn- tul este bogat, și poporul nostru este ho- tărît, muncitor, ferm și solidar cu toți cei care suferă. De aceea, prietenia noastră cu România este o prietenie care s-a făurit in lupta noastră comună. Noi, în Mozambic, ne aflăm la nivelul 1944, cind Partidul Comunist Român a cucerit puterea. Dar nu dorim să plecăm de la nivelul lui 1944. Sînteți frații noștri. Cuceririle voastre sint și ale noastre. Acum, noi am negociat cu prietenul meu Ceaușescu pentru a pleca de la nivelul anului 1980 la care se află România. Sînteți de acord ? (Vii aplauze). Dar aceasta va cere sacrificii. Mulți tehnicieni, specialiști vor veni în Mozambic pe baza acordului pe care îl vom semna și sînt bine veniți. (Aplauze puternice). Nu puteți să ne cereți nouă acolo aer condiționat. Nu avem. O să construim. Nu puteți să. veniți acolo și să ne cereți gheață. Nu avem. Nici eu măcar nu am. Poate că Ceaușescu vă dă. Dat eu nu am. Nu puteți să veniți acolo și să ne solicitați automobile „Dacia". Nu construim noi mașina aceasta. Puteți să veniți acolo să ne cereți struguri, mere, pere, dar Mozambicul nu este România. Dar peste un timp să fiți siguri că o să găsiți. Tocmai de aceea am semnat acest acord de cooperare în diferite domenii. Trebuie să creăm multe porturi, trebuie să creștem porci, oi, să dezvoltăm culturi de plante și atunci vor exista toate acestea în Mozambic. (Aplauze puternice). Noi construim socialismul. Trebuie să creăm bazele materiale pentru fericirea poporului, pentru bunăstare, pentru a avea frumoase parcuri, pentru a avea bune hoteluri, un bun turism, așa cum este in România.Noi am cunoscut România încă din anii ’50. Ați organizat Festivalul tineretului din întreaga lume. O serie de mozambicani au plecat în mod clandestin din Portugalia și au yenit aici. Și cînd am ajuns aici frații noștri portughezi au spus că noi, cei din Mozambic, Angola, Guineea-Bissau, Capul Verde, Sao Tome și Principe să defilăm împreună cu Portugalia sub același drapel. Noi am defilat aici fără nici un steag, căci acela era steagul Portugaliei. Se afla aici, ,în acel moment, tovarășul Marcelino Dos Santos. Se afla aici, de asemenea, iubitul nostru dispărut dr. Agostinho Netto. Relații cu România nu sint deci de azi, sint de mulți ani și de aici respectul pe care ii avem față de România.Se află aici în țara dumneavoastră un grup cultural mozambican, care prezintă ceea ce se numește dansul sălbaticilor. Am vorbit cu ei și sint foarte mulțumiți de primire.Doresc să mulțumesc pentru ospitalitate Partidului Comunist Român, pentru convorbirile fructuoase, constructive, în spiritul respectului reciproc, cu președintele Ceaușescu. Plecînd de la realități concrete, convorbirile noastre au fost folositoare, au consolidat relațiile dintre România și Mozambic. (Aplauze puternice).Doresc să mulțumesc pentru călduroasa primire a populației Bucureștiului. Dealtfel, nu m-a surprins pentru că aceasta este o tradiție a poporului român. Ne-am simțit acoperiți de flori peste tot. Floarea reprezintă speranța, reprezintă viitorul, reprezintă certitudinea victoriei în construcția socialismului, în fericire. Copiii ne-au salutat peste tot.Noi, de asemenea, vă transmitem salutul poporului frate mozambican și salutul de profundă admirație față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru felul în care a condus convorbirile și pentru că a reprezentat pe toți românii. De aceea :Trăiască România ! Trăiască Partidul Comunist Român 1 (Aplauze și urale puternice, prelungite).Mulțumim României l Mulțumim Parti-, dului Comunist Român 1 (Aplauze îndelungi).Trăiască tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu 1 (Aplauze puternice, prelungite).Trăiască solidaritatea intre Mozambic și România ! Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul mozambican I (Aplauze și urale puternice, îndelungi. Se scandează „Ceaușescu — Machel !“, „România — Mozambic !“. Cei prezenți ovaționează pentru prietenia și solidaritatea dintre Partidul Comunist Român și FRELIMO, dintre popoarele român și mozambican).
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Angajarea fermă, revoluționară a întregului popor: „Vom îndeplini 
neabătut sarcinile mobilizatoare cuprinse în cuvintarea programatică 
a secretarului general al partidului la Congresul consiliilor populare!“

„Ilustrare elocventă a spiritului dinamic, revoluționar, ce caracterizează prodigioasa dumneavoastră activitate consacrată slujirii intereselor supreme ale națiunii noastre socialiste, magistrala expunere prezentată la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare și adoptată prin hotărîrea acestui larg forum democratic drept program de activitate al organelor locale ale? puterii revoluționare a oamenilor muncii și ale administrației de stat, reprezintă un document de o excepțională însemnătate teoretică' și practică pentru trecerea la o calitate superioară în toate domeniile de activitate, în perfecționarea conducerii societății și adincirea continuă a democrației noastre socialiste, definind cu claritate căile și modalitățile de acțiune menite să asigure realizarea exemplară a însuflețitoare- lor obiective de dezvoltare economi- co-socială a patriei și de ridicare necontenită a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, stabilite de Congresul al XII-lea al partidului — se arată în telegrama adresată de COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R. și CONSI
LIUL POPULAR MUNICIPAL.Vom acționa cu toată hotărirea pentru promovarea și aplicarea consecventă, în activitatea economică, a principiilor și cerințelor noului mecanism economico-financiar, a auto- gestiunii și autoconducerii muncitorești, pentru ca fiecare colectiv de muncă, prin realizarea Integrală a producției fizice și nete, îmbunătățirea calității și competitivității produselor, sporirea exportului și diminuarea importurilor, reducerea consumurilor de materii prime șl materiale, să-și sporească propria participare la avuția tării, să dea măsura răspunderii și angajării plenare în efortul general al națiunii noastre socialiste.în contextul rolului sporit al consiliilor populare in soluționarea importantelor sarcini economice și sociale, vom acționa cu responsabilitate pentru realizarea în condiții cit mai bune a planului In profil teritorial, dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii, creșterea aportului agriculturii din comunele suburbane la aprovizionarea Capitalei ; vom întreprinde măsuri energice pentru modernizarea și extinderea piețelor și a unităților comerciale, în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației din noile cartiere, pentru perfecționarea întregii activități a consiliilor populare, astfel incit, împreună cu cetățenii, în toate compar-’ timentele administrației de stat, să se asigure un stil de muncă revoluționar, menit să conducă la soluționarea operativă și eficientă a propunerilor și sesizărilor lor“.

„COMITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R. exprimă în numele comuniștilor, al maselor de deputațl și cetățeni cele mai alese sentimente de prețuire și dragoste față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general — se arată în- țr-o altă telegramă. Toți oamenii muncii din Județul Argeș, în frunte cu comuniștii, sînt angajați în realizarea sarcinilor ce le revin pe acest an și pregătirea tuturor condițiilor tehnico-materiale pentru trecerea la viitorul plan cincinal. Pînă in prezent, un număr de 22 întreprinderi au realizat prevederile actualului cincinal, urmînd să realizeze pînă la sfîrșitul anului 1980 o producție suplimentară de peste 9 miliarde lei; s-au construit și dat în folosință peste 16 000 apartamente, depășindu-se sarcinile actualului cincinal. Rezultate deosebite au fost obținute și în agricultură, reușind ca în ultimii trei ani să ne situăm pe primele locuri in cadrul întrecerii între județe. Paralel cu toate aceste preocupări, o activitate rodnică s-a desfășurat și pe linia antrenării tuturor deputaților, a celorlalți oameni ai muncii din economia județului la realizarea prin ’ muncă patriotică a unor obiective social-economice, de gospodărire și înfrumusețare a tuturor localităților, în valoare de peste 1,5 milarde lei. Prin munca neobosită desfășurată de toți cetățenii localităților noastre, mobilizați de comitetele executive ale consiliilor populare, au reușit să valorifice mai bine resursele locale, materiale și de muncă, astfel încît să echilibreze bugetele locale.Ne angajăm ferm că vom acționa pentru îndeplinirea exemplară a hotărârilor și sarcinilor ce ne revin în etapa următoare pentru realizarea programelor menite să asigure dezvoltarea localităților județului nostru, aducîndu-ne în acest fel o contribuție tot mai mare la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă."Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R, și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN : „Primită cu deplină satisfacție și aprobare, expunerea prezentată la această democratică tribună se constituie Intr-o nouă șl valoroasă contribuție teoretică și practică la îmbogățirea strategiei și tacticii construcției socialiste, ca un program al întregii activități viitoare a consiliilor populare.Comitetul județean de partid și consiliul popular județean Bihor, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri, se angajează să depună toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate pe 1980, să-și intensifice eforturile de realizare a sarcinilor la export și să pregătească In condiții cit mai bune cincinalul 1981—1985. Ne angajăm să facem totul pentru întărirea legăturii cu) masele, să asigurăm condiții pentru realizarea unui dialog permanent cu acestea, să imprimăm o disciplină fermă în toate sectoarele. Vă asigurăm și cu acest prilej că bihorenii — atașați și devotați politicii Interne și externe a partidului și statului nostru — vor ridica pe noi culmi de progres și civilizație a- ceste frumoase și înfloritoare meleaguri, contribuind astfel la înălțarea și prosperitatea României socialiste".„Reaflrmindu-și întreaga adeziune la politica externă a partidului și sta

tului, comuniștii, toți oamenii muncii brașoveni dau o înaltă apreciere capacității dumneavoastră excepționale de a descifra și interpreta cu rigoare științifică fenomenele și procesele complexe ce se petrec în lumea contemporană, de a defini cu deosebită clarviziune și realism căile și modalitățile soluționării problemelor majore care confruntă astăzi omenirea, în interesul dezvoltării, colaborării și înțelegerii între popoare, triumfului socialismului, progresului și păcii pe planeta noastră — se arată in telegrama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.Pătrunși de importanța deosebită a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră prețioase, formulate la înaltul forum al reprezentanților aleși ai poporului, privind continuarea dezvoltării accelerate a economiei naționale, în condiții sporite de calitate și eficiență și, pe această bază, ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al maselor, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu întreaga noastră energie, capacitate de muncă și creație pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru crearea condițiilor necesare înfăptuirii exemplare a planului de dezvoltare economico-socia-' lă în profil teritorial pe perioada 1981—1985, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale tuturor organelor și organizațiilor de partid, de stat, de masă și obștești, pentru întărirea legăturii cu masele largi de cetățeni, în spiritul profundului democratism al orînduirii noastre socialiste, pentru creșterea contribuției județului Brașov la Inflo- 
Prin telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oamenii 
muncii din întreaga tară își exprimă hotărîrea de a acționa cu energie 
pentru dezvoltarea și modernizarea economiei, pentru adincirea continuă 
a democrației socialiste, pentru promovarea consecventă a principiilor 

eticii și echității socialiste
rlrea multilaterală a ,scumpei noastre patrii".Redăm din telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN : „Expunerea dumneavoastră, devenită program concret de acțiune, aflată deja pe masa de lucru a țării, a fiecărui constructor al. ei, legiferează progresul ca pe o condiție permanentă, obligatorie a devenirii fiecărei localități, a fiecărei u- nități economice sau social-culturaie, a fiecărui loc de muncă — progres care devine o dominantă și o constantă a revoluției tehnico-științi- fice, a ofensivei noii calități a muncii și a vieții.Analiza lucidă, profundă și prospectivă a marilor împliniri ale țării în realizarea planului cincinal 1976—1980, în construcția societății socialiste, definirea clară a obiectivului fundamental al cincinalului 1981—1985, care prevede continuarea pe un plan superior a îndeplinirii Programului partidului, a cadrului care permite participarea directă a maselor populare la dezvoltarea și elaborarea politicii generale a partidului și statului, prezentarea în sinteză „a principiilor care guvernează politica internațională a României de colaborare, destindere, pace și independență națională — toate aSestea înarmează comuniștii, pe oamenii muncii din întreaga țară cu o concepție fermă, revoluționară, determinînd o atitudine hotărîtă în lupta pentru înflorirea și propășirea patriei, pentru creșterea prestigiului său în lume.Ne angajăm să facem totul pentru a îndeplini cu succes obiectivele acestui an și ale acestui cincinal, reălizind o producție industrială mai mare de peste două ori față de cea obținută la sfîrșitul anului 1975, asigurînd astfel cadrul optim de pregătire a noului cincinal".„Congresul al II-lea al consiliilor populare a atestat preocuparea necontenită a partidului nostru, personal a dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru perfecționarea continuă a statului nostru socialist, pentru lărgirea și adincirea democratismului orînduirii noastre socialiste — se arată, între altele, in telegrama adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. Comitetul județean de partid se angajează să acționeze cu toată perseverența pentru ca in viitor consiliile populare județean, municipal, orășenești, comunale, toți cetățenii, în frunte cu deputății, să acționeze cu toată răspunderea șl hotărîrea pentru dezvoltarea mai accentuată economico-socială în profil teritorial, creșterea și diversificarea producției industriale, lărgirea bazei micii industrii în vederea valorificării superioare a resurselor locale, dezvoltării agriculturii, realizării integrale a planului de locuințe, îmbunătățirii activității edilitar-gospodărești a fiecărei localități.Vă încredințăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de atașamentul unanim, nețărmurit față de cauza partidului nostru, de deplina aprobare a politicii interne și externe a partidului și statului român, de înalta considerație față de activitatea dumneavoastră neobosită în fruntea partidului, în fruntea țării și ne angajăm să ne sporim eforturile pentru ca județul Hunedoara să-și aducă o con- trihuție și mai mare Ia progresul multilateral al întfegii noastre țării."

Spicuim din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL 
P.C.R, : „Din magistrala dumneavoastră cuvîntare s-a desprins cu pregnanță necesitatea creșterii rolului consiliilor populare in întreaga activitate economică și social-politică a fiecărei localități, a perfecționării sistematice a activității acestora pentru cuprinderea și soluționarea tot mai competentă și operativă a tuturor problemelor.Prețioasele dumneavoastră indicații în legătură cu sarcinile deosebite ce revin organelor locale ale puterii de stat în domeniul activității economice constituie pentru noi un îndreptar prețios în vederea realizării integrale a programelor de dezvoltare din domeniul industriei, inclusiv al micii industrii, al agriculturii și investițiilor, a planurilor de dezvoltare eco- nomico-socială în ansamblul lor. In același timp, am desprins cu claritate conținutul criticilor dumneavoastră cu privire la neajunsurile înregistrate in învățămînt, știință, artă și cultură și, în acest spirit, vom acționa pentru continua perfecționare a muncii în aceste domenii.în cadrul dezbaterilor cu activul de bază vom examina întreaga activitate a consiliilor populare, a celorlalte organe de stat, a organizațiilor de masă și obștești și vom milita neabătut pentru îmbunătățirea muncii acestora, în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor economice, creșterii nivelului de trai, aplicării corecte. a legilor țării, ridicării sistematice a pregătirii politico-ideologice, antrenării tot mai largi a maselor la stabilirea și înfăptuirea tuturor deciziilor.Strîns uniți în jurul dumneavoastră vom acționa neabătut în spiritul politicii interne și externe a partidului 

nostru, muncind fără ă. precupeți nici un efort pentru progresul ferm âl României pe calea socialismului și comunismului, pentru o lume a păcii și colaborării internaționale".In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ILFOV AL 
P.C.R. se arată, între altele : „Con- știenți de marile răspunderi ce le avem, ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne înzecim eforturile, să muncim susținut pentru ca în cele patru luni care au mai rămas din acest an să realizăm in întregime sarcinile ce revin unităților noastre economice pe 1980, punind în felul acesta baze solide înfăptuirii obiectivelor din cincinalul 1981—1985. Vom acționa cu toată răspunderea pentru a onora în totalitate obligațiile ce le avem in domeniul exportului. Organizațiile de partid, consiliile populare, conducerile unităților agricole, toți cei ce muncesc pe ogoarele ilfovene nu vor precupeți nici un efort pentru strîngerea rapidă, transportarea și depozitarea in cele mai bune condiții a recoltei, livrind la fondul de stat cantitățile de produse prevăzute pentru acest an. Concomitent, vom acționa cu : operativitate și exigență pentru executarea însămîn- țării culturilor de toamnă in timpul optim și la un înalt nivel agrotehnic. Și în zootehnie — sector cu o matw pondere in agricultura județului — vom depune eforturi susținute în vederea realizării efectivelor de animale, a obiectivelor de investiții, cu scopul de a înregistra o creștere rapidă a producției animaliere, în domeniul investițiilor, pe baza măsurilor ce le-am stabilit, vom pune in funcție cele mai importante capacități pentru economia județului ’ și vom realiza planul la locuințe.Folosind mijloacele largi care le stau la dispoziție, organizațiile de partid, consiliile populare, instituțiile de învățămint și cultură voi- face totul pentru desfășurarea unei largi munci politico-educative de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință, înarmat cu cele mai înaintate cuceriri ale cunoașterii umane. Vom pune un mare accent pe realizarea unui dialog permanent și eficient cu masele de oameni ai muncii.Vom face totpl pentru a da viață luminosului program de dezvoltare economico-socială a patriei, pentru ridicarea, continuă a rolului consiliilor populare, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității de conducere desfășurate de organele colective, pentru amplificarea legăturilor cu toți cetățenii și antrenarea lor la activitatea de înflorire și dezvoltare a localităților județului".„Cu satisfacția datoriei împlinite — se arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN — raportăm partidului, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că pînă la această dată 11 unități economice au îndeplinit integral sarcinile de plan ce le-au revenit pe întregul cincinal, avansul dobindit numai de către aceste colective urmînd să se concretizeze într-o producție suplimentară de peste 2,4 miliarde lei, creîndu-se astfel condiții pentru realizarea și depășirea prevederilor actualului cincinal. Lucrătorii ogoarelor au trecut cu toate energiile Ia efectuarea în timpul optim și în condițiile agrotehnice su

perioare a tuturor lucrărilor de toamnă.Acționind fără preget pentru a pune o bază temeinică producțiilor din primul an al cincinalului in care vom păși curînd, folosind din plin cadrul democratic ce asigură o largă și puternică afirmare a spiritului gospodăresc, locuitorii orașelor, comunelor și satelor județului, în frunte cu deputății, au realizat, prin muncă voluntar-patriotică în perioada care a trecut din actualul cincinal, obiective edilitar-gospodărești în valoare de peste 1,9 miliarde lei, care au sporit considerabil gradul de civilizație al așezărilor Mehedințiului. De asemenea, ridicarea continuă a nivelului de trai al locuitorilor acestor meleaguri se reflectă și în creșterea și diversificarea volumului de mărfuri, care va ajunge în acest an la peste 2.5 milarde lei. iar prestările de servicii către populație la aproape 600 000 000 lei.Mulțumindu-vă cu toată căldura inimilor noastre pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre gloria și măreția patriei, a națiunii noastre socialiste, toți cei care trăim și muncim pe înfloritoarele meleaguri me- hedințene asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră nestrămutată de a trăi și a munci ca adevărați comuniști, de a sluji cu abnegație politica realistă, clarvăzătoare a partidului și a acționa cu dăruire revoluționară pentru transpunerea ei în viață".„Comuniștii, oamenii muncii români, maghiari, germani de pe plaiurile mureșene sînt unanimi în a aprecia ampla analiză a rolului maselor în cadrul unei democrații reale

ȘÎ efect|ve' cum este democrația socialistă din România, care oferă un nou exemplu de experiență revoluționară, dc aplicare creatoare a socialismului științific — se arată in telegrama trimisă de COMITETUL JU- 
’ DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN — această preocupare, călăuzind din- totdeauna partidul nostru comunist. Din expunerea dumneavoastră, document de o deosebită importanță teoretică și practică, am detașat faptul că în actuala etapă istorică dispunem de toate condițiile, de cadrul organizatoric corespunzător pentru unirea eforturilor întregului popor, pentru participarea conștientă a maselor la opera de edificare socialistă, pentru exercitarea plenară a drepturilor și libertăților tuturor oamenilor muncii, pentru ca;toate organismele democrației noastre socialiste să capete un conținut tot mai profund.Acționînd cu dăruire și elan patriotic pentru transpunerea in viață a liniei politice a partidului, oamenii muncii mureșeni, fără deosebire de naționalitate, au raportat îndeplinii rea, cu cinci lunijsnainte de termen, a angajamentului suplimentar de 7,1 miliarde lei la producția industrială, asumat pe întreg cincinalul. Pe măsura rezultatelor obținute _ în dezvoltarea economiei județului, au fost dobîndite realizări de seamă și în dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, ocrotirii sănătății, in buna gospodărire, și înfrumusețare a tuturor localităților. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a da viață prețioaselor indicații cu privire la folosirea tuturor resurselor materiale și umane de care dispune județul, dind pină la finele anului o producție suplimentară de 7 miliarde kWh energie electrică, 167 mii tone carbid, 2 200 tone mașini și utilaje tehnologice, precum și alte produse necesare economiei noastre naționale, acordînd totodată o atenție deosebită dezvoltării micii industrii și a prestărilor de servicii.Sub conducerea organelor și organizațiilor. de partid, îmbunătățind continuu activitatea consiliilor populare prin antrenarea tot mai largă și mai responsabilă a maselor de oameni ai muncii, vom milita, pentru valorificarea tot mai deplină a capacității creatoare a celor ce muncesc, în vederea afirmării noii calități a muncii în toate domeniile".Din telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN redăm : „Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova își exprimă totala adeziune la expunerea de o deosebită însemnătate teoretică și practică pe care ați prezentat-o la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, care constituie un adevărat program de muncă pentru întregul nostru popor în vederea înfăptuirii hotărîrilor istorice adoptate de Congresul al XII-lea al partidului. în spiritul orientărilor și indicațiilor cuprinse în expunerea dumneavoastră, vom acționa cu responsabilitate pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal, pentru valorificarea corespunzătoare a resurselor existente in fiecare localitate, dezvoltarea intensă a industriei mici, pentru creșterea contribuției județului nostru la activitatea de export, ca și pentru strîngerea și depozitarea corespunzătoare a recoltelor, pentru realizarea sarcinilor ce ne 

revin la fondul de stat și asigurarea unei bune aprovizionări a populației.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom acționa cu fermitate pentru llclfdarea neajunsurilor care s-au manifestat in activitatea noastră, pentiu perfectionarea stilului de muncă ai consiliilor populare, al fiecărui deputat, astfel ca organele locale ale puterii și administrației de stat să se afirme ca factnri activi care acționează în spirit profund democratic, revoluționar, împreună cu masele de oameni ai muncii, pentru realizarea planului economic in profil teritorial, ridicarea nivelului calitativ al învățămîntului, al activității educative și a ocrotirii sănătății, pentru crearea celor mai bune condiții de viață pentru toți cetățenii.Exprimăm totodată întreaga adeziune la principiile și obiectivele politicii externe a partidului și statului nostru, care corespund întru totul aspirațiilor națiunii noastre".„Cu mîndrie patriotică și bucurie vă adresăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, sentimentele de adincă recunoștință pentru grija și înalta principialitate cu care asigurați înfăptuirea politicii partidului de creștere în ritm înalt a potențialului economic al patriei și de ridicare continuă a nivelului de civilizație materială și spirituală a întregului nostru popor — se menționează în telegrama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN. Spiritul dinamic, profund creator, adînca înțelegere a dialecticii dezvoltării so- cial-economice a patriei în noua etapă de construcție socialistă, responsabilitatea înaltă cu care abordați permanent marile probleme ale con-

temporaneității reprezintă pentru deputății Consiliului popular județean, pentru toți oamenii muncii din județul nostru un strălucit îndreptar și model călăuzitor în îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne revin.în perfectă consonanță cu imperativele și direcțiile formulate în expunerea dumneavoastră, pe deplin con- știenți că neajunsurile pe care le-ați semnalat privesc direct și activitatea w consiliilor populare din județul Sibiu, vă asigurăm că vom acționa neabătut, sub conducerea comitetului județean de partid, pentru perfecționarea stilului și metodelor noastre de muncă, întărirea continuă a legăturii cu masele largi, întronarea ordinii și disciplinei, pentru asigurarea unei noi calități în întreaga activitate.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru mobilizarea și valorificarea deplină a tuturor resurselor umane și materiale de care dispun localitățile noastre, că vom milita, în strinsă unitate și cu înalt spirit creator, pentru sporirea continuă a aportului județului’ Sibiu la progresul scumpei noastre patrii".„Comuniștii, toți locuitorii județului Vrancea au urmărit cu deosebit interes și nemărginită satisfacție lucrările marelui forum al aleșilor poporului, larg cadru de afirmare a democrației noastre socialiste, de participare la conducerea vieții economice și sociale a tuturor oamenilor muncii — se arată, între altele, în telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, acționînd cu deplină responsabilitate și exigență revoluționară, oamenii muncii vrin- ceni au îndeplinit sarcinile de plan pe 8 luni ale acestui an la indicatorii de bază in domeniul industriei, realizînd o depășire de peste 86 milioane lei la producția globală, 61 milioane lei la producția netă, sporuri înregistrate In principal pe seama creșterii productivității muncii. Cu însemnate succese ne înscriem și în domeniul exportului, unde am obținut o depășire a sarcinilor cu peste 22 milioane lei valută. Ca urmare a eforturilor depuse de colectivele de oameni ai muncii s-a reușit recuperarea restanțelor înregistrate în prima parte a anului la investiții, existind condițiile îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan pe anul 1980 și în acest domeniu. Rezultatele obținute pină în prezent, măsurile politico-organizatorice întreprinse de organul județean de partid creează premisele îndeplinirii cu 44 zile mai devreme a prevederilor actualului cincinal și realizării unei producții industriale suplimentare de peste 1,2 miliarde lei. în agricultura, prin buna organizare a actualei campanii și mobilizarea exemplară a tuturor forțelor materiale și umane de care dispunem, sîntem ferm hotărîți să strîngem și să depozităm într-un timp cît mai scurt recoltele și să asigurăm executarea la un pivei calitativ superior a lucrărilor de pregătire și însămînțare a suprafețelor prevăzute pentru această toamnă.Vom acționa cu înaltă conștiință patriotică și dăruire comunistă pentru a răspunde prin fapte vibrantelor dumneavoastră chemări la noi împliniri, spre a ne spori contribuția la prosperitatea patriei, la înaintarea 

sa neîntreruptă pe drumul progresului".Cităm din telegrama adresată de 
CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR : „Ideile, aprecierile, orientările cuprinse în cuvîntarea dumneavoastră la cel de-al * II-lea Congres al consiliilor populare constituie o analiză de uriașă forță mobilizatoare a tuturor energiilor clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii. Bilanțul strălucit și perspectivele însufleți- toare ce le-ați înfățișat cu forța de sinteză, de dinamizare a conștiințelor caracteristice personalității dumneavoastră excepționale, de om politic și de stat, de revoluționar patriot și internaționalist, ne-au făcut să înțelegem și mai bine, și mai profund marile îndatoriri ce ne revin nouă, sindicatelor, în unirea eforturilor oamenilor muncii pentru creșterea continuă a producției și productivității muncii, pentru gospodărirea exemplară a resurselor materiale și de forță de muncă, pentru dezvoltarea continuă a avuției naționale — temelia bunăstării crescînde a celor ce muncesc, a întregului popor.Inițiativa de a reduce cheltuielile militare are o uriașă importanță și semnificație pe plan intern și internațional. în actuala situație politică complexă, îngrijorătoare, dominată de nebuneasca cursă a înarmărilor, care pune in orice clipă în pericol viața popoarelor, civilizația omenirii, măsura luată de partidul și guvernul României constituie un act lucid, care dă un exemplu unic, cu vibrant ecou in conștiința lumii, de ceea ce înseamnă rațiune, răspundere pentru destinele omenirii.Ne angajăm în fața dumneavoastră, 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem din ideile, orientările și indicațiile înfățișate Congresului consiliilor populare un ferm program de muncă al organelor și organizațiilor sindicale, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la eforturi tot mai susținute pentru îndeplinirea exemplară a planului și angajamentelor pe 1980 și pe întregul cincinal, oon- știenți că numai munca disciplinată, de o înaltă calitate și productivitate, este calea sigură a creșterii calității vieții, a bunăstării și fericirii".în telegrama adresată de C.C. AL 
U.T.C. se spune, între altele ; „Pentru tînăra generație, puternic angajată în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a patriei, acest important sfat al gospodarilor țării — eveniment de mare importanță în viața politică a patriei, cu ample și profunde rezonanțe în modul nostru de a gindi și munci, de a ne trăi vîrsta tînără la .temperatura cea mai înaltă a pasiunii revoluționare — constituie un prilej de afirmare a spiritului revoluționar, a dăruirii și mobilizării tuturor energiilor noastre creatoare în marea operă de construcție socialistă și comunistă a României. Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România sînt hotărîte să acționeze- cu toată fermitatea pentru antrenarea întregului tineret al patriei in activitatea desfășurată de toți oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru realizarea Programului partidului, a hotărârilor Congresului al XII-lea al P.C.R. Tînăra generație a patriei este decisă șă se angajeze plenar in opera de făurire a omului nou, să crească și să se dezvolte in spiritul normelor eticii și echității socialiste, în deplin acord cu exigențele morale ale societății noastre, convinsă fiind că numai în acest mod își va putea îndeplini menirea de constructor al socialismului și comunismului, de făuritor liber și demn al propriului destin istoric.Fiind pe deplin încredințat că viitorul nostru depinde de edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și războaie pe planetă, întregul tineret al tării susține din adîncul inimii politica externa profund științifică a partidului și statului nostru, pentru triumful cauzei socialismului și păcii, al înaltelor idealuri de libertate și dreptate socială și națională, pentru înfăptuirea celor mai înaintate aspirații ale omenirii".Cităm din telegrama adresată de 
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIO
NALE : „Armata țării, asemenea întregii națiuni. își afirmă unanim adeziunea față de conținutul strălucitei expuneri pe care ați prezentat-o la Congresul al II-lea al consiliilor populare, expresie a excepționalei dumneavoastră capacități de a analiza și stabili — pe baza materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific, a cunoașterii profunde a realităților — obiectivele și căile accelerării procesului revoluționar al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Angajați plenar, alături de oamenii muncii, în măreața operă de înfăptuire a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului, toți militarii susțin din inimă recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv privi

toare la sporirea fondurilor destinate progresului mai rapid al țării, ridicării nivelului de trai al poporului prin reducerea cheltuielilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului pe acest an. Avem deplina convingere că această hotărire slujește pe de-a-ntregul interesele fundamentale ale poporului român, vizează creșterea mai puternică a' forței economice a țării.Sîntem ferm hotăriți ca, în spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații, folosind cu maximă eficiență mijloacele materiale și financiare a- locate, să desfășurăm în cele mai bune condiții, la un înalt nivel calitativ, procesul de instruire și educare a trupelor și toate activitățile din armată cu cheltuieli cît mai reduse. Ne vom consacra întreaga energie înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a gloriosului nostru partid comunist, instruirii armatei în lumina doctrinei militare naționale — al. cărei fondator sînteți — întăririi ordinii și disciplinei, pentru ca oștirea țării să fie în orice moment gata să apere cu strășnicie, împreună cu întregul popor, înfăptuirile socialiste, integritatea, independența și suveranitatea scumpei noastre patrii".. „Oamenii muncii din comerțul socialist au urmărit cu cel mai viu interes lucrările Congresului al II-lea al consiliilor populare, magistrala dumneavoastră expunere rostită la acest mare forum, larg reprezentativ și democratic al poporului, eveniment politic de remarcabilă importanță în amplul proces de perfecționare a vieții sociale, în sporirea rolului organelor locale ale puterii și administrației, inflorirea puternică economico-socială a tuturor județelor și localităților țării, creșterea bunăstării întregului popor — se arată in telegrama adresată de MINISTERUL 
COMERȚULUI INTERIOR.Necontenita atenție pe care o acordați creșterii și diversificării producției bunurilor de consum, ridicării statornice a veniturilor reale ale oamenilor muncii ne dă imbold să muncim cu și mai multă pasiune și abnegație pentru a asigura sporirea volumului desfacerilor de mărfuri prevăzută pentru viitorul cincinal. Noua etapă de evoluție a societății socialiste multilateral dezvoltate in România, direcțiile și orientările subliniate in cuvintarea dumneavoastră constituie pentru noi toți un amplu program de lucru, cu obiective de mare responsabilitate. în acest sens vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 'Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din comerțul socialist vor ■ acționa cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului, a prețioaselor indicații date de dumneavoastră în vederea îmbunătățirii continue a aprovizionării și servirii populației".Oamenii muncii din MINISTERUL 
INDUSTRIEI UȘOARE — se arată în telegrama trimisă de acest minister— au ascultat cu legitimă mindrie magistrala dumneavoastră expunere ținută la încheierea lucrărilor celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare — profundă analiză a principalelor realizări dobindite de poporul român și bogat program de muncă pentru traducerea in practică a hotărîrilor Congresului al XII-lea.în cadrul mărețelor realizări obți- 1 nute de țara noastră, un loc important revine și industriei ușoare, care în ultimii 15 ani, de cind dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conduceți cu pași fermi întreaga noastră națiune, a obținut cele mai mari ritmuri de creștere, astfel că în acest an în numai 12 zile realizam întreaga producție a anului 1950, față de 56 zile în anul 1965.Sîntem mîndri de renumele de care se bucură țara noastră pe plan mondial, și care se datorește activității neobosite și consecvente pe care dumneavoastră ați depus-o pentru stabilirea unui climat de pace și destindere între state și popoare, pentru rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor dintre state, pentru reducerea cursei înarmărilor, pentru interzicerea stocării de noi rachete nucleare in Europa.Ne angajăm să acționăm cu și mai multă hotărire, dăruire și pasiune pentru îndeplinirea in mod e- ’ xemplar a sarcinilor ce ne revin".„Prin întreaga sa desfășurare, marele forum național al democrației noastre socialiste s-a afirmat ca cea mai expresivă formă a puterii politice a oamenilor muncii, in care reprezentanții desemnați de muncitori, țărani, intelectuali, de toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au participat la ample dezbateri, adoptînd hotărîri de primă importanță pentru transpunerea în viață a obiectivelor trasate de al XII-lea Congres al partidului, pentru progresul economic al patriei, pentru prosperitatea tuturor județelor, orașelor și satelor, pentru înflorirea vieții noastre sociale și spirituale — se arată în telegrama adresată de CONSILIUL UNIU
NII CENTRALE A COOPERATIVE
LOR MEȘTEȘUGĂREȘTI. Vedem in conținutul documentelor Congresului, elaborate și fundamentate potrivit orientărilor de excepțională valoare teoretică și practică date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, grija deosebită pe care partidul și statul o poartă destinelor țării, întregului popor, bunăstării și progresului societății. noastre socialiste.' în ele sînt, totodată, puse în lumină posibilitățile deosebit de largi oferite de orînduirea noastră oamenilor muncii de a-și manifesta plenar gîndirea și forța creatoare, spre a-și făuri un trai mal bun, mai îmbelșugat.Vom munci cu pasiune și devotament, animați de un înflăcărai patriotism, pentru infăptuirea exemplară a sarcinilor pe care le-ați trasat sectorului nostru, spre a încununa munca noastră cu marea satisfacție a împlinirilor depline".
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Vizita ministrului de externe 
al Etiopiei SocialisteLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, marți a sosit în Capitală Feleke Gedle Giorgis, ministrul de externe al Etiopiei Socialiste, care face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întimpinat de Ște

Primire la MareaPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicoiae Giosan, a primit marți dimineață delegația Grupului de prietenie Franța — România din A- dunarea Națională Franceză, condusă de Loic Bouvard, deputat, vicepreședinte al grupului, care efectuează o vizită în țara noastră Ia invitația Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România — Franța.In cursul întrevederii a fost evocată cu satisfacție evoluția ascendentă a tradiționalelor relații de prietenie și colaborare, care se dezvoltă continuu pe baza înțelegerilor convenite cu ocazia contactelor româno- franceze la cel mai înalt nivel. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii în legătură cu preocupările și activitatea celor două parlamente, subliniindu-se dorința comună de a extinde legăturile de prietenie și
tv

PROGRAMELE 1 șl 2 
în jurul orei 9,00 — Transmisiune di

rectă : solemnitatea semnării do
cumentelor oficiale româno-mo- 
zambicane. — Muzică populară 

în jurul orei 9,45 — Transmisiune direc
tă : ceremonia plecării tovarășului 
Samora Moises Machel, președin
tele Partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozambic

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Serallstul la școală șl la uzină
16,3i0 Forum cetățenesc
16,55 Fotbal : F.C. Argeș — F.C. Utrecht

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 septembrie. In țară: Vreme 
răcoroasă la început, apoi in curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil, cu înse
ninări mai persistente în sudul țării. 
Izolat, în regiunile nordice va ploua 
slab. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, izolat mai 
coborîte în prima noapte in estul 
Transilvaniei și nordul țării, unde con
dițiile atmosferice vor fi favorabile 
producerii brumei. Temperaturile ma
xime vor oscila între 15 și 2’5 de grade, 
local mai ridicate în sud. DLmineața. pe 
alocuri, se va produce ceață. în Bucu
rești: Vreme in general frumoasă, dar 
răcoroasă mai ales in prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil mai 
mult senin noaptea. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperatura în creștere 
ușoară în ultimele zile. Minimele vor 
fi cuprinse între 7 și 11 grade, iar ma
ximele între 22 și 25 de grade.

(Urmare din pag. I)în această largă cuprindere și străbătută de un înflăcărat spirit înnoitor, cuvintarea cristalizează activitatea viitoare a consiliilor populare, un bogat program concret de lucru — după cum prevăd în mod direct Hotărirea adoptată și Chemarea adresată de congres tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România.Dacă ar fi, pentru început, să desprindem doar citeva idei din această excepțional de bogată multitudine de concluzii și orientări s-ar putea reliefa, în primul rînd, Încrederea profundă în justețea drumului pe care partidul, secretarul său general călăuzesc poporul nostru. Nu există criteriu mai sigur de apreciere a unei politici decît faptele —- și tocmai faptele arată convingător progresele excepționale realizate pe calea reducerii continue a decalajelor dintre Româr, și țările cu nivel mediu de dezvolta i sau chiar avansate economic. Faptele, cifrele și datele incontestabile ilustrează sugestiv creșterea continuă și puternică a principalilor indicatori al nivelului de trai — retribuție, venituri, desfaceri de mărfuri, consum mediu, servicii, locuințe — toate la un nivel ce nu suferă comparație cu trecutul, ațes- tind din plin că pentru partidul nostru nu există țel mai înalt decît bunăstarea omului, satisfacerea la un nivel cit mai înalt posibil a tuturor cerințelor, științific stabilite, ale unui trai civilizat.Ca un factor decisiv pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru înflorirea in continuare a județelor și localităților, a întregii țări se detașează cerința asigurării tuturor condițiilor necesare înfăptuirii viitorului cincinal. în legătură cu aceasta, în cuvîntare se subliniază însemnătatea riguroasei aplicări a noului mecanism economico-financiar bazat pe aUtoconducere și autogospodărire, folosirii cu maximum de randament a resurselor materiale și financiare, importanța realizării amplului program de investiții, valorificării noilor resurse de materii prime și de energie, extinderii automatizării și mecanizării, reducerii personalului neproductiv și creșterii personalului direct productiv, înfăptuirii unei optici noi, cu adevărat revoluționare, în ceea ce privește exportul și importul — toate acestea fiind definite ca o strategie a consolidării marilor victorii obținute pînă acum în edificarea noii orînduiri.In cuvintarea rostită de secretarul general al partidului s-a reliefat atenția deosebită care trebuie acordată dezvoltării agriculturii, înfăptuirii unei autentice revoluții privind dezvoltarea bazei tehnico-mate- 

fan Andrei, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.A fost de față Assefa Woldie, ambasadorul Etiopiei Socialiste la București. . ,(Agerpres)
Adunare Naționalăcolaborare între ele, de a spori contribuția lor la extinderea și amplificarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări, la întărirea păcii și accelerarea procesului destinderii internaționale, la promovarea consecventă a spiritului de înțelegere și cooperare între popoare.La întrevedere au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România — Franța din M.A.N., precum și ambasadorul Franței la București, Pierre Cerles.

★în onoarea parlamentarilor francezi, președintele Marii Adunări Naționale a oferit, marți seara, un dineu. (Agerpres)
în Cupa U.E.F.A. Transmisiune di
rectă de la Pitești

18.50 1(MH de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile !
19.50 Telecinemateca: Acoperișul — pro

ducție a Studiourilor italiene
21,30 Telejurnal
21,45 Fotbal : Intemazlonale Milano-

Universitatea Craiova — în Cupa 
Campionilor europeni. Transmi
siune directă de la Milano.

PROGRAMUL 3
19.00 Telejurnal
19.20 Muzică ușoară
19,40 Studio T ’80.
20,05 Publicitate
20,10 Selecțiuni din baletul „Lacul lebe

delor" de P. I. Ceaikovski. Inter
pretează ansamblul de balet al 
Operei Române din București

21,30 Telejurnal

De la Regionala C.F.R.
BucureștiRegioneda C.F.R. București informează că, începînd cu 17 septembrie a.c., pînă la o dată ce se va anunța din timp, următoarele trenuri vor fi anulate, ca urmare a lucrărilor ce se execută la podul Grant : 139/140 (București — Craiova și retur), 151/152 (București — Pietroșița și retur), 161/162 (București — Curtea de Argeș și retur), 331/332 (București — Brașov și retur), 523/522 (București — Suceava și retur), 65/68 (București — Iași și retur), 723/724 (București — Galați și retur), iar trenurile 131/132 și 221/222 (București — Timișoara) vor sosi șl pleca din stația Bucu- rești-Băneasa, în loc de Gara de Nord. (Agerpres).

riale a acestei ramuri de bază a economiei naționale, un rol deosebit avind îndeplinirea de către consiliile populare a răspupderilor concrete ce le revin pentru organizarea și controlul activității din agricultură, pentru antrenarea întregii șuflări a satelor in vederea desfășurării la timp și in bune condiții a tuturor lucrărilor.Tocmai pe baza înfăptuirii marilor obiective stabilite de Congresul al XII-lea în dezvoltarea forțelor de producție se vor crea posibilitățile materiale pentru realizarea de noi pași înainte pe calea creșterii conti
Întreaga activitate 
a consiliilor populare 
clădită pe înaltul 
spirit revoluționar

nue a nivelului de trai al celor ce muncesc, îmbunătățirii aprovizionării, creșterii veniturilor cetățenilor. Și, in legătură cu aceasta, se detașează cu putere spiritul comunist, ^intransigența revoluționară și umanismul consecvent cu care secretarul general al partidului cere să se asigure stricta respectare a principiilor eticii și echității socialiste, ale cinstei și corectitudinii, pentru cultivarea spiritului revoluționar. „Vom face totul — sublinia în acest sens tovarășul Nicoiae Ceaușescu — în spiritul principiilor socialismului științific, ale comunismului, să aplicăm neabătut aceste principii in construcția socialismului din (ara noastră, să dezvoltăm sentimentul de demnitate, umanismul revoluționar, să sădim in rin- durile poporului, ale tineretului idealul de egalitate, de dreptate".Pentru realizarea marilor sarcini pe care le pune în fața poporului nostru continuarea amplului proces de edificare a societății noi, socialiste, de o importanță covîrșitoare este înrădăcinarea unui stil de muncă consecvent revoluționar. în această privință, cuvintarea secretarului general al partidului se constituie intr-un strălucit

Secretarul general al Partidului Liberal Democrat 
din Japonia a sosit în Capitală teatreLa Invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității. Socialiste, marți a sosit la București Yoshio Sakurauchi, secretar general al Partidului Liberal Democrat din Japonia.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Tamara

Intîlnire la C.Marți, 16 septembrie a.c., tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Partidului Național al Poporului din Ghana, condusă de Nana Okutwer Bekoe III, președintele național al P.N.P., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită in țara noastră.In timpul convorbirilor s-a procedat la o informare reciprocă privind preocupările actuale și de perspectivă ale Partidului Comunist Român și Partidului Național al Poporului din Ghana. De ambele părți s-a exprimat dorința dezvoltării continue
CronicaTovarășul Virgil Trofin, viceprim- ministru al guvernului, ministrul minelor, petrolului și geologiei, a primit, în cursul zijei de marți, pe doămna Herta Seidman, adjunct al secretarului comerțului al S.U.A., care participă la lucrările celei de-a VII-a sesiuni a Consiliului economic româno-american.In cadrul discuțiilor au fost abordate aspecte ale colaborării dintre cele două țări în domeniul industriei extractive.La întrevedere a fost prezent Rudolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la București.

★Marți a avut loc la Asociația de drept internațional și relații internaționale, din Capitală, o masă rotundă consacrată problemelor dezarmării, cu participarea ambasadorului George M. Seignious, membru al Consiliului consultativ pentru dezarmare al președintelui S.U.A.
★Cu prilejul Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Moises Torres Serrano, a vorbit marți la posturile noastre de radio și televiziune.
★La 16 septembrie s-au deschis Ia București lucrările Seminarului european al juriștilor ’sindicali, organizat de Federația Sindicală Mondială și Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Participanții vor efectua timp de 4 zile un schimb de informații și experiență. Iau parte delegați reprezentând organizațiile sindicale din Bulgaria, Cehoslovacia, Cipru, Finlanda, Franța, R. D. Germană, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, 

și vibrant apel la adoptarea în toate domeniile a unei concepții înaintate, revoluționare, a unor metode și forme de activitate pătrunse de spirit militant, comunist. Este o cuvîntare cara prin însăși esența ei, prin întregul ei conținut cheamă la luptă neîmpăcată împotriva oricărei rutine, a oricăror manifestări de conservatorism, împotriva practicilor birocratice, a lipsei de legătură cu oamenii muncii sau opacității față de preocupările și aspirațiile lor, la promovarea unui stil de muncă prin care fiecare cetățean al țării, fiecare activist de partid și lucrător din aparatul de stat, fiind 

nemijlocit implicat în vasta activitate de construcție socialistă, să acționeze intr-un spirit revoluționar, înnoitor, curajos, cu inițiativă, cu înaltă răspundere patriotică.Chezășia înfăptuirii cu succes a tuturor transformărilor preconizate în viața econom ico-socială este omul, iar cuvintarea pune intr-o puternică lumină aspecte de eea mai mare însemnătate privind formarea omului nou. După cum subliniază secretarul general al partidului, se impun eforturi convergente pentru promovarea mai hotărîtă a normelor eticii și echității socialiste, începînd de la asigurarea unor retribuții corespunzătoare muncii și calității, și care să nu creeze discrepanțe prea mari între venituri, inadmisibile într-o societate ca a noastră, căreia ii sint cu desăvîrșire străine orice privilegii și pînă la stricta respectare a legalității socialiste, la combaterea fermă și drastică a oricăror manifestări de parazitism, incorectitudine, necinste sau căpătuială. De o mare însemnătate este sublinierea aportului sporit pe care trebuie să-i aducă consiliile populare Ia activitatea educativă prin utilizarea bazei materiale ample existente în toate județele și 

Dobrin, președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., și Aurel Duma, secretar al consiliului, de alte persoane oficiale.Au fost prezențl Yuzuru Murakami, ambasadorul Japoniei în țara noastră, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
C. al P. C. R.a raporturilor dintre cele două partide, îh spiritul stimei și respectului reciproc, al amplificării relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Ghana în interesul poporului român și poporului ghanez, al cauzei păcii, securității și independenței, cooperării și colaborării internaționale. Au fost abordate și unele aspecte actuale ale vieții internaționale.La intîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
zilei

• Teatrul National (sala mică): 
Un fluture pe lampă — 19,30
• Filarmonica „George Enescu* * 
(la Clubul C.F.R.): Deschiderea 
stagiunii simfonice. Concert sim
fonic. Dirijor: Mihai Bredicea- 
nu — 16.
• Teatrul de operetă: Vânzătorul 
de păsări — 19,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Anchetă asupra unui tînăr care 
nu a făcut nimic (premieră): 19.30; 
(sala Grădina Icoanei): Interviu 
— 19,30
• Teatrul Mic; Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19,30
• Teatrul Foarte Mic: Un pahat 
cu sifon — 20
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Haina cu două fete — 19.30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): De la Cărăbuș 
la Savoy — 19,30
• Teatrul „Ion Vasllescu": Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur —

România, Spania, Ungaria și U.R.S.S. Participă, de asemenea, reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, Asociație? Internaționale a Juriștilor Democrați, Organizației Internaționale a Ziariștilor, precum și membrii Comisiei juridice a F.S.M.tn deschiderea lucrărilor, cei pre- zenți au fost salutați de tovarășii Aurel Duca, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Jan Nemoudry, secretar al Federației Sindicale Mondiale, și Marcel Piquemal, președintele Comisiei juridice a F.S.M.
★Sub genericul „Zilele filmului polonez", la cinematograful „Studio" din Capitală se desfășoară, începind de marți, o nouă manifestare dedicată celei de-a 7-a arte. Spectacolul de gală a programat lung-metrajul artistic „Domnișoarele din Wilko", realizare a regizorului Andrei Wajda, adaptare cinematografică a creației romancierului Jaroslaw Iwaszkie- wiez. Dintre realizările cinematografiei poloneze contemporane au mai fost alese pentru actuala manifestare. organizată în Capitală și în orașele Timișoara și Reșița, filmele „A- matorul" și „Testul pilotului Pirx".La spectacolul rde gală au participat Cristea Chelaru, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public, precum și membrii delegației de cineaști polonezi aflați cu acest prilej în țara noastră.Au luat parte Jerzy Kusiak, ambasadorul Poloniei la București, și membri ai ambasadei, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

localitățile țării în vederea sădirii unor convingeri revoluționare întemeiate pe concepția materialismului dialectic, a cultivării patriotismului, a atașamentului față de partid, față de cauza comunismului, prin stimularea creației angajate, profund patriotice și consecvent revoluționare.Așa cum a subliniat și cu acest prilej secretarul general al partidului, condiția de bază pentru continua îmbunătățire a muncii consiliilor populare, ca dealtfel a tuturor organelor de stat și organizațiilor obștești, o constituie strînsa conlucrare cu masele de cetățeni, maxima și continua receptivitate față de opiniile, propunerile, exigențele formulate de oamenii muncii. Atragerea largă a cetățenilor, cu ideea și cu fapta, la realizarea obiectivelor stabilite, participarea lor intensă la conducerea treburilor obștești, folosind din plin cadrul organizatoric existent, structurile democratice create în anii dinvurmă — acestea și numai acestea pot asigura consiliilor populare „apa vie" a forței, perfecționarea activității lor, a stilului și metodelor lor de muncă, in vederea înfăptuirii cu succes a sarcinilor de deosebită răspundere ce le revin in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate.Prin hotărîrile adoptate de Congresul al XII-lea al partidului, care au format obiectivul major, de frontispiciu, al Congresului consiliilor populare, în fața națiunii noastre socialiste sint configurate minunate perspective de înflorire și dezvoltare. Poporul nostru, sub conducerea partidului, dispune de tot ce este necesar, are deplina putere de a asigura traducerea lor în viață. Decisivă e acum acțiunea concretă pentru materializarea in viață a indicațiilor și orientărilor cristalizate în cuvintarea secretarului general al partidului, decisivă e acum munca !Așa cum subliniază Chemarea adresată de -Congres tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate „Să răspundem prin fapte vibrantei chemări adresate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu de Ia tribuna congresului, de a asigura o puternică dezvoltare a tuturor localităților țării, de a ridica România socialistă pe noi culmi de progres și civilizație 1Să ne angajăm față de conducerea partidului și statului, față de cei mai iubit fiu al poporului, președintele țării, că ne vom situa Ia înălțimea marilor îndatoriri ce ne revin, con- sacrindu-ne întreaga putere de muncă și creație înfăptuirii istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului, edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism !“

19.30
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română": La fintîna dorului —
18.30
• Teatrul „Ion Creangă": Scufi
ța cu trei iezi — 10
• Circul București: „Circul urși
lor polari" — 19,30

cinema
• Norma Rae: SCALA — 9: 11,16; 
13,30: 15.45; 18.15 : 20,30. GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18.15: 20.30
• Secretul nisipurilor: BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15, LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.15, la grădină
— 19,30, MELODIA — 9: 11,15;
13,30: 15.45; 18; 20 15
• Amatorul — 18.: 20: Abba — 10; 
12; 14; 16: STUDIO
• Bobby Deerfield: PATRIA — 
9: 11,30; 14: 16,45: 19.30, FESTIVAL
— 9; 11,30; 14: 16,45: 19.15. FAVO
RIT — 9; 11,30; 14: 16.30: 19,30,
GRADINA CAPITOL — ■ 20
• Zbor planat: CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15. GRI- 
VIȚA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20.15
• Program de desene animate — 
9,15; 10,30; Iarba crește pînă la cer
— 11,45: 13,30: 15,15; O dramă la 
vinătoare — 18: 20: DOINA
• Am fost șaisprezece: FLO- 
REASCA — 9: 11; 13: 15.30: 17,45: 
20 FLAMURA — 9: 11: 13 15: 15.30: 
17.45: 20. TOMIS — 9: 1L15: 13,30; 
15,45: 18 : 20. la grădină — 20.30
• Aproape o poveste de dragoste: 
DACIA — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 
20.15
• Mihal Viteazul — 10.30: Titanic 
vals — 13,30; 15.45; 18; 20,15: CEN
TRAL
• Pe aripile vintulul: EFORIE —
9.30; 18,30, CULTURAL — 10; 14,15: 
18.90. FEROVIAR — 9.30: 14,15;
18.30
• Mireasa din tren: EFORIE — 
14,15: 16
• Intîlnire de gradul trei: VIC
TORIA — 9: 12; 16: 19, volga — 
9; 12; 16; 19
• Vis de glorie: GIULEȘTI — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18 : 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18 : 20
• Pilotul: EXCELSIOR — 9: 11,15: 
13.30; 15,45: 18: 20.15, MODERN — 
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18: 2». Ia gră
dină — 19,45
• Marea neliniște: AURORA — 
9: 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20, la 
grădină — 19.45
• Detașament cu misiune spe
cială: COTROCENI — 15; 17,15;
19.30
• Adthcurlle: BUZESn — 15.30; 
19. la grădină — 19.30
• Șatra: LIRA — 16: 18,15; 30,15, 
la grădină — 20,15
• Moara cu noroc: DRUMUL SĂ
RII — 16: 18: 20
• Organizația fantomă: FEREN
TARI — 15,30: 17.30: 19.30
• Fericirea intr-o casă veche: 
PACEA — 13,30: 17,30: 19 30

(Urmare din pag. I)sistem unitar in care fiecare reprezintă o verigă și de felul cum se comportă fiecare depinde buna funcționare a ansamblului, echilibrul general.Este adevărat că nevoile de consum cresc și se diversifică odată cu progresul societății și aceasta nu numai datorită înmulțirii populației, ci, mai ales, datorită faptului că satisfacerea unei necesități generează noi necesități. Soluționarea problemei se află insă în mîinile noastre ; ea constă în ridicarea sistematică și susținută a eficienței muncii sociale, cu participarea deplină a fiecăruia la acest proces. Creșterea venitului național fiind temelia economică a progresului social general șl individual, rezultă că numai contribuind din plin la sporirea lui — prin ridicarea reală a productivității muncii vii, prin reducerea efectivă a cheltuielilor materiale pe unitatea de produs, prin ridicarea sistematică a calității produselor — corespunzător nevoii sociale — putem să asigurăm atit dezvoltarea generală mai departe, cit și ridicarea în continuare a nivelului de țrai. Intr-adevăr, ca să consumi mai mult trebuie să produci mai mult, iar ca să produci mai mult este necesar să creezi, in prealabil,, mijloacele de producție trebuincioase și să le folosești in modul cel mai eficace. De aci, necesitatea preocupării pentru sporirea rodniciei muncii și pentru eficiența utilizării capacităților de producție, a mașinilor, instalațiilor, motoarelor, pămintuiui, materiilor prime, combustibilului, energiei etc., toate trebuind să meargă mină in mină. A risipi timpul de muncă, a risipi materii prime, petrol, cărbune, gaz, e- nergie electrică, pămint etc. înseamnă a acționa împotriva progresului tuturor ia un loc și a bunăstării fiecăruia în parte. Asemănător stau lucrurile și cu crearea de produse de, slabă calitate. Astfel de produse înseamnă risipă de muncă, de materie primă, de energie etc. și privează, în același timp, societatea de posibilitatea de a-și satisface și mai bine

Încheierea vizitei în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii 

Botswana, Archie M. MogweLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Botswana, Archie M. Mogwe,, a efectuat o vizită oficială în țara noastră între 8 și 16 septembrie 1980.Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Romania, a primit pe ministrul afacerilor externe botswanez. întrevederea a decurs într-o atmosferă de cordialitate și prietenie.în timpul vizitei, cei doi miniștri de externe au avut convorbiri, desfășurate într-o atrtiosferă de prietenie, încredere și înțelegere reciprocă, referitoare la dezvoltarea viitoare a raporturilor româno-botswaneze și la principalele probleme internaționale actuale.Exprimîndu-și satisfacția pentru realizările obținute in promovarea raporturilor de prietenie și conlucrare dintre cele două țări, cei doi miniștri au reliefat dorința guvernelor lor de a acționa în continuare pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, au convenit măsuri pentru extinderea schimburilor comerciale, pentru inițierea unor acțiuni de cooperare economică, în domeniile agriculturii, mineritului, industriei ușoare ș.a., pentru lărgirea legăturilor în domeniile culturii, științei, învațămîntului și sănătății.Avind iți vedere potențialul economic la celor două țări, miniștrii de externe român și botswanez s-au pronunțat în favoarea creșterii schimburilor comerciale, pentru îmbunătățirea structurii și echilibrarea lor, ca și pentru încurajarea reciprocă a exporturilor. In acest context a fost subliniată necesitatea de a se urgenta negocierea și semnarea acordului comercial și a acordului de cooperare economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și Republica Botswana.Cei doi miniștri au scos în evidență importanța colaborării româno- botswaneze, contribuția pe care aceasta o aduce la procesul promovării destinderii, păcii și securității pe plan mondial.Cei doi miniștri au evidențiat îngrijorarea țărilor lor față de încordarea care persistă în climatul politic mondial, în parte întreținută și d6 criza economică și energetică, și au reafirmat necesitatea reluării cursului destinderii, pe baza respectării de către toate statele a principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, nerecurge- rii la forță sau la amenințarea cu forța, neamestecului în treburile interne ale altor state, reglementării tuturor conflictelor pe cale politică.O atenție deosebită a fost acordată în timpul convorbirilor problemelor păcii, securității și cooperării in Africa și Europa.Cei doi miniștri au exprimat satisfacția față de victoria obținută de poporul Zimbabwe și crearea statului
★Marți dimineața a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Republicii Botswana, Archie M. Mogwe, care a făcut o vizită oficială în țara noastră la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, minis- 

Cultul munciinevoile. Producerea unor mărfuri de calitate necorespunzătoare cererii nu ar conduce decît la situația in care membrii unei astfel de societăți și-ar fura căciula reciproc, înșelindu-se unul pe altul.Dacă realitățile noastre evidențiază existența unei conștiințe generale a intercondiționărilor de care am vorbit mai înainte — și nu există colectiv în care să nu se manifeste cu putere această conștiință, în care să nu se afirme numeroși, și tot mai numeroși oameni înaintați, conștient! de rolul și importanța muncii lor in societate — nu se poate trece cu vederea faptul că, din păcate, mai sint și oameni cu mentalități și atitudini înapoiate. Este vorba de concepția u- nora după care s-ar putea consuma mai mult decit se produce, de dorin- ’ța lor de a primi cit mai mult, fără Să dea în schimb societății efortul de valoare cuvenit, concepție care se exprimă în munca de mîntuială, în tendințe de parazitism ce se mai in- tilnesc cîteodată in variate ipostaze, îndeobște, asemenea destul de rare și izolate manifestări — adevărați corpi străini în frontul muncii — își primesc replica fermă, cuvenită în colectivele respective. Și nici nu se poate altfel, deoarece dreptul și îndatorirea de a munci sint egale pentru toți cei apți de lucru, pe măsura capacității lor. Munca de min- tuială, parazitismul sint manifestări antisociale ce nu trebuie să-și găsească loc. într-o societate de oameni liberi, egali, harnici și demni, cum este societatea noastră. în fond, chiulangiul, impostorul, cei care caută să ia de la societate mai mult decît îl indrituiește cantitatea și calitatea muncii sale nu face decît să-și însușească pe nedrept o parte din produsul pentru dezvoltare socială creat de cei harnici și conștiincioși, să încerce să trăiască pe spinarea lor. A- ducerea lor la ordine apare, de a- ceea, ca o*necesitate  absolută pentru toți cei care își fac dâtoria, care își respectă și își cinstesc munca și roadele ei. Morala muncii trebuie să fie sfintă. Așa cum o confirmă, în fond, prin luminoase fapte de muncă, în miile de colective, minunata 

său independent și suveran, arătind, totodată, că acest important eveniment creează condiții noi, mai favorabile, luptei poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru eliberarea patriei sale și a populației majoritare din Africa de Sud, pentru eliminarea politicii de apartheid și discriminare rasială promovate de regimul de la Pretoria.S-a apreciat că stările conflictuala din Africa, ca dealtfel din întreaga Iunie, trebuie să fie soluționate pe calea tratativelor directe intre părțile interesate, pe baza principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional, ceea ce va facilita într-o însemnată măsură concentrarea eforturilor țărilor africane asupra problemelor presante ale subdezvoltării, pentru asigurarea progresului lor economic și social.Miniștrii au relevat însemnătatea deosebită a asigurării securității și dezvoltării cooperării în Europa, subliniind necesitatea ca, în cadrul reuniunii de la Madrid, să se adopte măsuri concrete pentru traducerea in viață a Actului final, de la Helsinki, ceea ce va contribui la crearea unui climat general de destindere în relațiile dintre state, de pace și cooperare în întreaga lume. •Miniștrii român și botswanez au exprimat opinia că pentru consolidarea păcii, securității și echității în lume, pentru reluarea și dezvoltarea politicii de destindere sint hotărîtoare trecerea la măsuri reale de dezarmare, prin reducerea substanțială a înarmărilor și, în primul rînd, a înarmărilor nucleare și adoptarea de măsuri concrete în vederea edificării unei noi ordini economice internaționale. Ei au subliniat importanța actualei sesiuni’ speciale a O.N.U. in aprobarea strategiei internaționale de dezvoltare pentru Deceniul ’80 și lansarea negocierilor globale.Miniștrii afacerilor externe român și botswanez au evidențiat buna colaborare dintre cele două țări la O.N.U. și în cadrul altor organizații și organisme internaționale, în „Grupul celor 77“ și în mișcarea de nealiniere și au convenit să adinceas- că și să diversifice această conlucrare în viitor.A fost exprimată satisfacția pentru atmosfera prietenească in care s-au desfășurat convorbirile, care au relevat larga convergență a pozițiilor celor două guverne asupra problemelor discutate. S-a subliniat hotă- rîrea de a se acționa fără întîrziere în direcția transpunerii in practică a largilor posibilități existente pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două țărț, atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.Ministrul afacerilor externe al Republicii Botswana a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, invitația de a efectua o vizită oficială în Botswana. Invitația a fost acceptată, data vizitei urmînd a fi stabilită pe căi diplomatice.
★trul afacerilor externe, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de aite persoane oficiale.A fost prezent Aloysius William Kgarebe, ambasadoriil Republicii ' ț Botswana în țara noastră. (Agerpres)

noastră clasă muncitoare, țărănimea, toți cei ce sint pătrunși de convingerea că numai sporind continuu a- vuția generală se creează condiții pentru prosperitatea fiecărui membru al societății în parte.Discutînd toate acestea, nu putem să nu evocăm faptul că dispunem de o bază tehnică materială modernă, care, utilizată complet și mai eficient, va înriuri și mai energic creșterea economică, ridicarea nivelului general de trai. Noul mecanism', economico-financiar cu auto- conducerea muncitorească și auto- gestiunea economică oferă un cadru larg de participare a tuturor celor ce muncesc la actele de pregătire, adoptare și realizare practică a deciziilor economice. Stă deci în putința noastră ca, din capacitățile de producție ce le-am creat pînă acum și le vom mai crea încă, să scoatem roade mai multe și de mai bună calitate. De aceea, revolutionarea din punct de vedere tehnic și profesional a țării este legic însoțită de o schimbare revoluționară a mentalităților economice in sensul eficienței, al calității. Trebuie să stimulăm și să aplaudăm spiritul de inițiativă creatoare și răspundere economjj că a celor ce muncesc, să dezvoltăm pretutindeni un adevărat cult al muncii, să fim necruțători față de mentalitățile înapoiate, inerție, birocratism, lipsă de inițiativă eficace și fugă de răspundere. Cu deosebire, e- ducarea tinerelor generații în spiritul acestei-noi, superioare morale a muncii trebuie să se afle în atenția tuturor, *a  întregii noastre societăți.Călăuzit de un partid ca al nostru, care a biruit asuprirea și exploatarea omului de căfte om, care a condus și conduce cu strălucire o- pera de făurire a României înfloritoare de azi, care pune omul cu nevoile lui crescinde în centrul întregii sale activități, este neîndoios că poporul nostru, cu inteligența, hărnicia și perseverența care ii caracterizează, va cuceri tot mai mult și culmile cele mai înalte ale eficienței economice. Este, în fond, vorba de munca noastră, de progresul nostru, de ridicarea bunei noastre stări.
• PREMIERĂ EDITO

RIALĂ ÎN CHINA. Editura științifică din Shanghai a publicat recent „Cronica științelor naturale în China, 1979“ — prima revistă cu acest profil din R. P. Chineză în care sint prezentate sintetic rezultatele cercetărilor în diferite domenii, printre care energia nucleară, psihologia, medicina chineză tradițională, matematicile, astronomia, între anii 1949 și 1979. Un număr de 55 de pagini este consacrat unor descoperiri științifice recente, făcute atit în țară, cit și în străinătate.
• INSULELE INDO

NEZIENE AU FĂCUT

CINDVA PARTE DIN- 
TR-UN VECHI CONTI
NENT In care era cuPrinsă actuala Asie, este ipoteza unor specialiști indonezieni. Ei au a- juns la această concluzie după descoperirea unor schelete de e- lefanți in diverse insule ale arhipelagului. Potrivit ipotezei, prezența aici a scheletelor uriașelor pachiderme nu poate fi explicată decît prin existența, a- cum aproximativ 100 000 de ani, a unui vechi protocontinent.

® LAMELE DE RAS Șl 
FURTUNILE. După părerea specialiștilor de la Institutul de cercetări științifice în domeniul energeticii din Azerbaidjan

(U.R.S.S.), un instrument eficient pentru studierea fulgerelor îl pot reprezenta obișnuitele lame de ras. Din punctul de vedere al fizicienilor, lama de ras nu este numai o plăcută metalică, ci un miez feromagnetic care se poate transforma intr-un instrument de mare precizie printr-o prelucrare simplă. Dacă asemenea lame de ras se fixează pe stilpii de susținete a liniilor de înaltă tensiune, pe suprafața lor se fixează urmele descărcărilor electrice. Aceste semne oferă informații despre puterea curentului din fulgere. Rezultatele sint atit de precise, incit permit înlocuirea vechilor aparate costisitoare cu lame de ras.

• EXPOZIȚIE CANA
LETTO. Cea mai mare colecție din lume a operelor cunoscutului pictor italian Canaletto, aparținînd coroanei Marii Britanii, va fi expusă pentru prima dată în public, cu începere de la 5 decembrie, la palatul Buckingham. Vor fi expuse 50 de tablouri și 150 de desene și schițe ale maestrului venețian.

• DIN NOU PESTE 
ATLANTIC. s_au îmPlinit 50 de ani de cînd doi avia

tori francezi, Costes și Bel- lonte, au reușit prima legătură aeriană Paris—New York în 37 de ore și ,17 minute. A- ceastă primă traversare a Oceanului Atlantic de la Est la Vest a fost realizată după trei ani de la raidul lui Charles Lindbergh, dar în sens invers, des- chizind astfel calea traficului aerian peste Atlanticul de nord. Dieudonne Costes a murit în 1973. Maurice Bellonte, în virstă de 84 de ani, a participat luni la o ceremonie organizată la aeroportul Bourget pentru aniversarea zborului de acum 50, de

ăni. El se va urca la bordul supersonicului „Concorde", la New York, pentru a participa la o ceremonie similară pe terenul de aterizare de Ia Curtis Fields, din Amityville (Long Island).
• CENTRU DE DATE 

ASTRONOMICE. La Mos~ cova a fost inaugurat un centru de date astronomice, care, prin eforturile organizatorilor săi — membrii Consiliului de astronomie al Academiei de științe a U.R.S.S. — cuprinde un mare volum de informații despre Univers, extrase din cataloagele editate în decursul anilor in Uniunea Sovietică și în alte țări. Toate informațiile sint înscrise pe benzi magnetice : o casetă conținind o ban

dă cu o lungime de 700 metri șl o lățime de 12,7 mm înmagazinează volumul de date oferit de 60 de cataloage a 209 de pagini fiecare. în acest fel, timpul necesar „prelucrării" informațiilor scade de sute de ori. Necesitatea creării centrului a fost impusă de pătrunderea astronomiei în sfera tehnologică a activității omului. Centrul permite oamenilor de știință o informare operativă despre noutățile ce se ivesc în domeniul astronomiei.
• CINE A DESCOPE

RIT PLANETA NEPTUN ? Galileo Galilei a observat planeta Neptun fără să știe însă exact despre ce este vorba, cu 234 de ani înainte ca aceasta să

fie descoperită „oficial", a afirmat astronomul american Charles Cowall. Cercetătorul american a precizat că își bazează afirmația pe însemnările pe care marele savant italian și le făcea în legătură cu observațiile sale astronomice. Potrivit acestor însemnări — afirmă Cowall— Galilei ar fi observat planeta Neptun de cel puțin două ori— in decembrie 1612 și în ianuarie anul următor — apreciind însă .că pste vorba de o stea și nu de un corp ceresc făcînd parte din sistemul nostru solar. Planeta Neptun a fost descoperită abia la 23 ianuarie 1846 de tînărul astronom german Johann Galle, pe baza calculelor făcute ele englezul John Couch Adams și de francezul Urbain Leverrier.



Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Adunării Generale a O N U.

BERLIN

Conferința Uniunii Interparlamentare

La sediul Națiunilor Unite din New 
York și-a început ieri lucrările cea 
de-a 35-a sesiune ordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. Timp de trei'luni, 
forumul mondial va examina un larg 
evantai de probleme ce frămintă ome
nirea, in vederea identificării căilor și 
mijloacelor capabile să ducă la solu
ționarea lor, la întărirea cursului spre 
destindere in lume și stimularea pro
gresului economic și social al tuturor 
statelor. Prezența la deschiderea se
siunii a numeroase personalități po
litice, între care șefi de stat și de 
guvern, miniștri de externe, reflectă 
dorința popoarelor de a vedea risipin- 
du-se norii amenințători care s-au 
acumulat pe cerul lumii de azi. Căci, 
așa cum se arată în tradiționalul ra
port al secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, asupra activității or
ganizației, anul 1980 — în care Na
țiunile Unite împlinesc trei decenii și 
jumătate de existență — oferă „citeva 
motive de satis
facție și multe 
de îngrijorare".

La activul aces
tui bilanț, secre
tarul general al 
O.N.U. a menționat, între altele, 
soluționarea pe cale pașnică a 
problemei rhodesiene și unele pro
grese realizate in cadrul Confe
rinței asupra dreptului mării. 
Din păcate, pasivul bilanțului făcut 
atirnă mult mai greu. La capito
lul neimplinirilor se vorbește, ast
fel, despre „debusolări și incertitudini 
crescînde", care se reflectă in dete
riorarea relațiilor dintre state, în per
sistența impasului asupra problemelor 
economice vitale, in adevăratele tra
gedii umane antrenate de conflictele 
militare, creșterea violentei și te
rorii politice, primejdia unor noi 
confruntări regionale care ar afecta 
atit popoarele din zonele respective, 
cit și comunitatea internațională in 
ansamblul ei.
. „Omenirea trăiește încă sub ame

nințarea distrugerii nucleare? — se 
subliniază in raportul amintit, care 
apreciază, totodată, că toate fenome
nele negative din viața internațională 
au fost serios agravate de criza eco
nomică mondială, cu consecințe tot 
mai grele asupra tuturor statelor și 
îndeosebi asupra celor in curs de 
dezvoltare.

Potrivit unei opinii larg împărtășite 
tn cercurile diplomatice de la O.N.V., 
intre principalele cauze ale deterioră
rii situației pe plan economic se află 
sporirea cheltuielilor militare, care in 
1980 vor depăși uriașa sumă de 500 
miliarde de dolari — ceea ce echiva
lează cu aproape 6 la sută din venitul 
mondial sau cu circa o treime din 
venitul tuturor țărilor in curs de dez
voltare. Desigur, orice ban în plus 
pentru înarmări diminuează posibili
tățile de investita in producția paș
nică, de care depinde progresul eco
nomic și social, se răsfringe negativ 
asupra nivelului de viață al tuturor 
popoarelor, in special al celor rămase 
în urmă. Dimpotrțvă, reducerea bu
getelor militare ar determina un real 
progres in direcția lichidării subdez
voltării și, în 'același timp, ar con
tribui substanțial la întărirea cursu
lui spre destindere și intelegere in
ternațională. Tocmai de aceea, rapor

De la trimisul nostru

tul amintit apreciază că a devenit mai 
imperios ca oricind să se treacă ne- 
intirziat la acțiuni concrete de oprire 
a cursei înarmărilor și realizare a 
dezarmării generale, în primul rind a 
dezarmării nucleare.

tn acest sens, acțiunile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
se bucură de o largă apreciere și sînt 
considerate drept exemplu de felul 
cum trebuie să se răspundă unei ce
rințe vitale a lumii contemporane. In 
cercurile diplomatice de la O.N.U. a 
fost astfel primită cu viu interes re
centa hotărire a țării noastre de a 
reduce din nou cheltuielile din buge
tul militar — de data aceasta cu circa 2 miliarde de lei — și alocarea su
melor astfel obținute in scopul dez
voltării multilaterale a economiei na
ționale și ridicării nivelului de viață 
al poporului.

Un alt mare grup de .probleme care 
va sta în atenția participanților ta 

actuala . sesiune 
ordinară a Adu
nării Generale 
are în vedere ne
cesitatea stingerii 
focarelor de în

cordare din diferite zone ale lumii și 
preintîmpinarea apariției altora noi. 
Referindu-se la Orientul Mijlociu, 
raportul secretarului general al 
O.N.U. consideră că „soluțiile viitoa
re vor trebui fondate pe dreptul pe 
care îl au toate statele din regiune 
de a trăi in pace, in frontiere sigure 
și recunoscute, la adăpost de orice 
amenințare sau act de forță, pe 
drepturile inalienabile ale poporu
lui palestinian, inclusiv dreptul la 
autodeterminare, și evacuarea te
ritoriilor ocupate". Principalele aspecte 
ale problemei Orientului Mijlociu sînt 
interdependente și indisolubile și de 
aceea „un efort continuu și susținut 
trebuie să fie făcui pentru a se ajunge 
la o reglementare de ansamblu pe 
calea negocierilor, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei".

Dealtfel, în raport se arată că, așa 
cum a demonstrat-o însăși practica 
relațiilor internaționale, nici o pro
blemă litigioasă, oricit de complexă 
ar fi ea, nu se poate soluționa decit 
pe calea tratativelor, a negocierilor 
intre toate părțile interesate, tn acest 
spirit, se face apel la toate statele 
să-și întărească spiritul de solidari
tate, esențial in soluționarea proble
melor majore ale lumii contemporane.

Roțnănia — a cărei poziție se 
inspiră din concepțiile, preocupă
rile și acțiunile președintelui Nicolae 
Ceaușescu — participă la actuala se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
animată de dorința de a-și aduce con
tribuția, la reluarea cursului spre 
destindere și colaborare, la soluționa-' 
rea exclusiv pe cale pașnică a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, la 
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale. chemate să asigure pro
gresul și prosperitatea tuthror po
poarelor.

BERLIN 16 (Agerpres). — La Ber- lta a- avut loc, marți, deschiderea oficială a lucrărilor celei de-a 67-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare. La conferință participă delegații ale grupurilor parlamentare din peste 80 de țări de pe toate continentele, reprezentanți ai O.N.U. și ai altor organizații și organisme internaționale, delegați ai organizațiilor parlamentare regionale. Din țara noastră participă o delegație a Grupului român din Uniunea Interparlamentară condusă de președintele grupului. Stan Soare.în cadrul dezbaterilor vor fi examinate aspecte privind contribuția parlamentelor și parlamentarilor, a Uniunii Interparlamentare la asigurarea unui climat de destindere .și colaborare în lume, la găsirea celor mai adecvate soluții problemelor de care depind pacea- și securitatea întregii omeniri.în alocuțiunea rostită la deschiderea lucrărilor, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, Erich Honecker, a subliniat imperativul realizării dezarmării și eliminării pericolului unui nou război mondial, necesitatea promovării unui dialog constructiv în scopul transformării Europei într-un continent al păcii si colaborării și, în acest sens, a relevat propunerile prezentate de țările socialiste privind convocarea unei con

ferințe de dezangajare militară și dezarmare în Europa.Președintele Consiliului Interparlamentar, senatorul Rafael Caldera (Venezuela), a relevat. în cuvîntul său. rolul pozitiv al conferințelor interparlamentare din acest an pentru mobilizarea opiniei publice mondiale în vederea opririi procesului de deteriorare a climatului politic mondial, faptul că. prin documentele a- doptate la reuniunile precedente, parlamentele și parlamentarii au reafirmat cu hotărire necesitatea reluării și continuării destinderii, a soluționării pe cale politică a tuturor conflictelor, a înlăturării oricăror obstacole în calea dezvoltării unor relații de prietenie și colaborare între toate popoarele.în mesajul adresat conferinței, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, a evidențiat contribuția adusă de Uniunea Interparlamentară la lucrările recentei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale și lansării noii strategii a dezvoltării, precum și eforturile "întreprinse in mod constant de forumul parlamentar mondial pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare. El s-a pronunțat, in acest context, pentru intensificarea conlucrării dintre O.N.U. și Uniunea Interparlamentară.
Reluarea convorbirilor intercomunitare din Cipru• NICOSIA 16 (Agerpres). — La Nicosia au fost reluate, marți, convorbirile intercomunitare în vederea soluționării problemei cipriote, în prezența reprezentantului special al secretarului general al O.N.U. în Cipru. Juan Hugo Gobi. Convorbirile — se

precizează la Nicosia — se vor desfășura pe baza acordurilor din februarie 1977 și mai 1979. Ultima în- tîlnire a reprezentanților comunităților cipriote greacă și turcă a avut loc în iunie ,1979.

ultima vreme, în diferite orașe ale Portugaliei au avut loc mitinguri manifestații populare in apărarea cuceririlor revoluției. Fotografia înfățișează un aspect al manifestației desfășurate la Lisabona y

e scurt
ggiGENTlILE DE PRESA

LA CONFERINȚA MONDIALA A TINERETULUI PRIVIND PROBLEMELE 
NOII ORDINI ECONOMICE, ale cărei lucrări continuă la Oaxtepec, în Mexic, au luat cuvîntul reprezentanții tineretului din țara noastră, Ioana Lăncrănjan, secretar al C.C. al U.T.C., și Mihail Stoica, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C. Au fost înfățișate pe larg poziția P.C.R., a statului nostru, inițiativele și contribuția deosebită ale președintelui Nicolae Ceaușescu la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. S-a subliniat necesitatea ca, în perspectiva pregătirii Anului internațional al întărirea solidarității tinerei generații colonialismului și neocolonialismului, economice internaționale.

tineretului, să se acționeze pentru in lupta împotriva pentru instaurarea imperialismului, unei noi ordini

cord privind construirea în comun 
a unui motor 
consum redus 
să corespundă 
necesităților 
nergiei. Noul 
producția de 
patru sau cinci ani și va fi am
plasat în modele de dimensiuni mai 
reduse ale acestor firme, realizate 
de proiectanți in același scop.

cu cilindree mică și 
de combustibil, care 
în mai mare măsură 
de economisire a e- 
motor va intra in 
serie in următorii

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a primit o delegație a Societății pentru studierea problemelor afro-asiatice a Partidului Liberal Democrat din Japonia, aflată in vizită în R.P.D. Coreeană, și a avut cu membrii delegației o convorbire.
COMUNICATUL INDONEZIA- 

NO-KUWEITIAN, dat publicității la încheierea convorbirilor dintre președintele Suharto și emirul Kuweitului. șeicul Jaber Al Ahmed Al Sabah, care a efectuat o vizită oficială în Indonezia, evidențiază dorința celor două țări de a extinde relațiile bilaterale, subliniază că o pace dreaptă și durabilă în Orientul Mijlociu poate fi realizată numai prin teritoriile noașterea poporului dreptului și independent. Părțile s-au pronunțat pentru menținerea stabilității și securității în zona Golfului.
retragerea Israelului din arabe ocupate și recu- drepturilor legitime ale palestinian, inclusiv a de a-și crea un stat liber

COMITETUL PENTRU REVI
ZUIREA CONSTITUȚIEI R.P. CHI
NEZE a fost înființat la Beijing, în prima ședință a comitetului. Ye Jianying, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari. președintele acestui nou organism, a subliniat necesitatea înfăptuirii revizuirii Constituției, în așa fel incit să reflecte actualele realități ale Chinei.

L_

CONVORBIRILE INDIANO- 
ZAMBIENE. La încheierea convorbirilor dintre primul ministru indian, Indira Gandhi, și președintele Zam- biei, Kenneth David Kaunda, care a efectuat o vizită oficială în India, a fost municat în rința celor colaborarea domenii.documentul, și-au reafirmat hotă- rirea de a respecta principiile mișcării de nealiniere și s-au pronunțat pentru transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii.

dat publicității un co- care se subliniază do- două țări de a întări bilaterală în diverse Cele două părți, relevă

LA BEIJING.ÎNTREVEDEREHua Guofeng, președintele C.C. al P.C. Chinez, a avut Beijing, o întrevedereArap Moi. președintele Republicii Kenya, aflat in vizită in R. P. Chineză. în cadrul convorbirii care a avut loc s-a subliniat că intîlnirile frecvente dintre conducătorii celor două state pot contribui la întărirea relațiilor de prietenie și a înțelegerii reciproce, exprimindu-se, totodată, dorința părților de a acționa concret pentru dezvoltarea și consolidarea cooperării și prieteniei dintre China și

marți, la cu Daniel

Kenya.
ALTERNA- 
DE STIN- organizații- Karnataka

ÎN VEDEREA UNEI 
TIVE DEMOCRATICE 
GA. Reprezentanți ai lor din statul indian ale Partidului Comunist din Indiași Partidului Comunișt din India (marxist) au anunțat că P.C.I. și P.C.I. (M) au convenit să întreprindă în Karnataka acțiuni comune în vederea soluționării problemelor social-economice urgente și a ..creării bazei pentru apariția in țară a unei alternative democratice de stingă".

DEMISIA GUVERNULUI CHI
LIAN. întregul guvern chilian și-a prezentat demisia șefului statului, generalul Augusto Pinochet. Acesta urmează să reorganizeze portofoliile ministeriale și să numească noi titulari in anumite posturi- cbeie ale .guvernului — informează agenția E.F.E.

CREDIT. La Salisbury a fost încheiat un acord între guvernele Zimbabwe și S.U.A., prin care partea americană garantează acordarea unor credite în valoare de șapte milioane dolari pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare economică. Acordul va fi urmat de alte aranjamente financiare, care vor face ca totalul creditelor garantate de guvernul american să fie de 25 de milioane dolari, iar cele acordate direct, de opt milioane dolari.ACORD FIAT—PEUGEOT. Fir
mele constructoare de automobile 
Fiat și Peugeot au realizat un a-

REGLEMENTARI ÎN DOME
NIUL MUNCII IN MOZAMBIC. Consiliul de Miniștri al R.P. Mo- zambic a dat publicității un decret prin care sint reglementate retribuțiile oamenilor muncii. Au fost stabilite limitele maxime și minime ale salariilor, în funcție de caracterul muncii și de pregătirea fiecăruia. Este .pentru prima oară în istoria Mozambicuiui cind si'it stabilite bazele juridice și științifice în domeniul muncii și retribuirii acesteia.

BUGET AL AUSTERITĂȚII ÎN 
OLANDA. Cu prilejul reluării activității parlamentare în Olanda, după vacanța de vară, regina Beatrix a prezentat marți discursul Tronului, lansind compatrioților săi un apel zentat noului marcat, de un deficit de 12,7 miliarde florini. Guvernul a hotărit reducerea cheltuielilor publice, a alocațiilor cu caracter social, a cheltuielilor pentru sănătate și a salariilor funcționarilor publici.'

la austeritate. A fost pre- parlamentului proiectul ’ buget al țării, care est*  ț ca și in anii precedenți'.

După trei săptămîni de negocieri strinse — presărate adesea cu momente de incertitudine și chiar de îngrijorare, care au dus la prelungirea in citeva rînduri a timpului afectat inițial dezbaterilor — ia sediul Națiunilor Unite din New York s-a incheiat cea de-a Xl-a sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. Scopul pentru care forumul mondial s-a întrunit într-o ,sesiune specială a fost acela de a evalua progresele pe calea instaurării noii ordini economice mondiale și de a lua, în funcție de rezultatele obținute pină acum, măsurile corespunzătoare în vederea accelerării dezvoltării țărilor rămase în urmă și stimulării cooperării economice internaționale.între măsurile ce urmau să fie luate, două au concentrat atenția,participanților, datorită importanței lor deosebite : adoptarea strategiei internaționale pentru al treilea Deceniu al dezvoltării (1981—1990), care să ofere cadrul unei acțiuni pe termen lung in direcția edificării noii ordini economice și declanșarea unui amplu și profund proces de negocieri globale între țările dezvoltate și cele in curs de dezvoltare, conceput Ca un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor strategiei.Datorită marii complexități a problemelor abordate, sarcina sesiunii speciale a fost extrem de dificilă. Era vorba, in esență, de a se ajunge la un acord asupra unui nou mod de a gindi problemele dezvoltării și. mai ales, de a acționa în vederea soluționării lor. Un mod nou — intrucit cel vechi a dus la un grav impas : după două „decenii ale dezvoltării" și aproape zece ani de negocieri în cadrul dialogului Nord-Sud, in timp ce statele dezvoltate au devenit mai bogate, marea majoritate a himii a devenit mai săracă, țările rămase in urmă fiind in situația de a lupta mai mult pentru a supraviețui decit pentru a se dezvolta. Totodată, economia mondială, in ansamblul ei, traversează cea mai puternică criză din perioada postbelică. S-a dovedit astfel in practică inconsistența teoriei care a stat la baza precedentelor strategii Internaționale, potrivit căreia creșterea economică s-ar transmite automat din centrul dezvoltat spre periferia subdezvoltată.Noul mod de a concepe dezvoltarea are in vedere necesitatea lichidării sărăciei și mizeriei din lume, care, așa cum s-a relevat și în cadrul sesiunii speciale, se află in miezul tuturor celorlalte probleme ce confruntă omenirea. în fapt, criza pe care o traversează economia mondifflâ este o criză a înseși structurilor sale, create de vechea ordine economică mondială, adică de nedreapta diviziune internațională a muncii — caracterizată prin împărțirea lumii în țâri bogate, producătoare și exportatoare de bunuri prelucrate, și țări sărace, producătoare și furnizoare de materii prime — și de inechitabilul sistem de relații dintre state, în baza căruia bogății devin și mai bogați, iar săracii — și mai săraci. O ..ordine" impusă prin metodele brutale de jefuire directă a bogățiilor cglor slabi de către cei puternici. caracteristice politicii colonialiste de ieri și perpetuată prin metode mai rafinate, dar cel puțin la fel de dureroase, ale politicii neoco- lonialiste de azi. „Așa cum au pro
cedat pe plan intern, arăta reprezentantul Republicii Costa Rica, țările 
bogate opun o fermă rezistență re

RIPOSTA. Un comunicat al Ministerului angolez al Apărării informează că in regiunea Xangon- go. din provincia Kunene. a fost doborit, la sfirșitul săptămînii trecute, un avion sud-african care a violat spațiul aerian al R.P. Angola. Documentul relevă că armata angoleză își perfecționează tehnica de apărare antiaeriană, reușind să contracareze acțiunile agresive ale aviației regimului Pretoria. minoritar de la
N.A.T.O. în cade toamnă ale au începutMANEVRE ALE drul manevrelor N.A.T.O., în R.F.G. exerciții de război la care participă 170 000 de militari din țările pactului și citeva mii de tancuri și alte vehicule militare. în nordul țării, 80 000 de militari britanici și americani participă la manevrele denumite giunea manevre ale participarea a Vor avea loc, nevre terestre, de o anvergură

„Virf de lance". In re- Vogelsberg-Fulda au loc Bundeswehrului, cu 48 000 de soldați, de asemenea, ma- aeriene și marine mai mică.
vendicărilor de a se instaura justiția 
pe plan internațional : in numele li
bertății, ele folosesc mijloace tipice 
de represiune, care blochează calea 
spre libertate, cum sînt barierele pro- 
tecționiste. enormele concesii smulse 
prin tot felul de presiuni, împrumu
turile însoțite de condiții economice 
sau politice ; in numele egalității, ele 
monopolizează accesul la piețe, fixea
ză prețurile atit la bunurile pe care 
le vind, cit și la cele pe care le cum
pără, își mențin controlul asupra unor 
organisme economice atit de puter
nice cum este Fondul Monetar Inter
național, al cărui mecanism de vot 

Sesiunea specială a 0. N. U. consacrată non ordini economice 

s-a incheiat fără rezultatele așteptate de popoare

PENTRU CĂ B
SĂ RENUNȚE LA PRIVILEGII
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Dezbaterile au evidențiat o realitate dramatică: prin mecanismele spolierii 
neocolonialiste, bogății devin mai bogați, săracii mai săraci

I

perpetuează inechitatea : în numele 
justiției, ele își apără privilegiile na
ționale, ca și pe cele dobîndite de 
propriile monopoluri pe plan interna
țional, transformă ceea ce ar trebui 
să însemne acțiuni de solidaritate și 
cooperare într-un simplu gest de ca
ritate, răspunzind apelurilor la jus
tiție lansate de țările în curs de dez
voltare prin simple programe de aju
tor selectiv pentru cele mai sărace 
dintre ele, în scopul de a lăsa impre
sia că sînt dispuse să accepte eman
ciparea țărilor rămase in urmă, dar, 
în realitate, nu permit crearea con
dițiilor necesare eliminării decalajelor 
economice dintre state, a injustiției".Care sint consecințele acestei politici profund nedrepte și inechitabile ? Numeroși vorbitori au supus atenției Adunării Generale concluziile unui recent raport al Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, potrivit căruia din 350 miliarde de dolari, cit reprezintă valoarea finală a materiilor prime importate de țările dezvoltate din țările in curs de dezvoltare, acestea din urmă nu incasează decit 35—40 miliarde. Circa 90 LA SUTĂ DIN CEEA CE REPREZINTĂ REZULTATUL MUNCII POPOARELOR DIN ȚĂRILE SĂRACE ESTE ÎNSUȘIT, potrivit raportului amintit. DE COMPANIILE TRANSNAȚIONALE din domeniul transporturilor și comercializării produselor de bază, care controlează încă 50 Ia sută din volumul total al schimburilor economice Nord-Sud.

„Este un jaf intolerabil", declara 

reprezentantul Algeriei, la care șeful delegației Malayeziei a ținut să precizeze că nu este singurul : el a citat studii ale U.N.CjT.A.D. care arată că, datorită schimburilor economice neechivalente Nord-Sud, creșterii inflației și deprecierilor monetare in scopuri speculative din țările dezvoltate cu economie de piață, STATELE ÎN CURS DE DEZVOLTARE PIERD ANUAL 40—50 MILIARDE DE DOLARI. Dacă la toate acestea adăugăm costul prohibitiv al tehnologiei și nivelul ridicat al dobînzilor la împrumuturile contractate pe piața capitalurilor, releva reprezentantul Tuni

siei. vom avea o imagine mai de ansamblu a factorilor care acționează în direcția sărăciei noastre continue. Pe bună dreptate, reprezentantul Republicii Dominicane întreba : „Oare 
aceasta este lumea în' care sintem 
condamnați să trăim? Și cit timp?".Președintele sesiunii speciale a atras dealtfel atenția asupra situației deosebit de critice în care se află țările rămase in urmă pe plan economic : DEFICITUL ANUAL al balanței de plăți externe a țărilor in curs de dezvoltare, neproducătoare de petrol, a sporit de la 9—12 miliarde de dolari in 1970, la 46 miliarde in 1979 și urmează să se ridice, după evaluările O.N.U., la 65 miliarde in 1980. în aceeași perioadă, DATORIA EXTERNA globală a țărilor lumii a treia a crescut de Ia 50 la 400 miliarde de dolari — sumă care repre

doar o zecime din• Țările în curs de dezvoltare primesc 
valoarea materiilor prime exportate

• Din produsul național al țărilor sărace - 90 la sută 
însușit de companiile transnaționale

• Datorită inflației și speculațiilor monetare, țările sărace 
pierd anual 40-50 miliarde de dolari

zintă o pătrime din venitul național total al acestor state. „Dacă avem în 
vedere resursele financiare foarte 
modeste ale țărilor sărace, declara reprezentantul Zambiei, este de înțeles 
de ce povara datoriei lor externe a 
devenit mai preocupantă decit însăși 
problema dezvoltării. In fapt, in cele 
mai multe din aceste state, procesul 
dezvoltării este pur și simplu blocat".Dintr-un motiv sau altul, aproape toți vorbitorii s-au referit la imensele suferințe umane pricinuite de această situație dramatică. Unul din trei locuitori ai țărilor lumii a treia, care concentrează trei pătrimi din 

omenire, spunea reprezentantul Indiei, este sărac absolut, adică nu dispune nici de cele mai elementare nevoi ale existenței umane. Din această cauză, arăta el, 50 milioane de oameni pier anual de foame; iar alte 30 de milioane — din pricina lipsei de apă potabilă.La acest tablou zguduitor, partici- panții au adăugat alte realități dramatice ale lumii de azi, cum sînt acelea relevate de un studiu al UNESCO, potrivit căruia ,jin copil care se naște intr-o țară săracă n-are decit o șansă din două să ajungă la virsta maturității ; o șansă din patru să termine cursurile școlii primare ; o șansă din trei să aibă un cămin decent. Dacă acest copil este o fată, conchide studiul amintit, șansele sale sint și mai mici".

în cursul sesiunii speciale s-a relevat nu o dată că, în absența unor măsuri și acțiuni capabile să smulgă râul din rădăcini, perspectivele vor deveni și mai sumbre.Potrivit unei largi opinii împărtășite in cursul dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U., ar fi greșit să se considere că declanșarea unei runde de negocieri globale Nord- Sud în problemele dezvoltării, care a constituit unul din principalele obiective ale sesiunii speciale, ar fi numai în interesul lumii a treia. Una dintre cele mai mari anomalii ale actualei ordini economice internațio

• • •

nale constă în faptul că. în timp ce țările dezvoltate manifestă o îngrijorare tot mai mare față de incertitudinile crescînde legate de asigurarea în viitor a aprovizionării lor cu materii prime și combustibili, țările în curs de dezvoltare, care le furnizează 75 la sută din produsele de bază de care au nevoie, nu au posibilitatea să exploateze decit 20 la sută din resursele lor naturale. Cu alte cuvinte, extinderea sărăciei în lume, ca urmare a actualului sistem inechitabil de relații internaționale, tinde să blocheze creșterea economică în toate statele. Și aceasta explică declarația reprezentantului Franței, potrivit căreia vechea ordine nu mai satisface interesele nu numai ale țărilor care îi contestă principiile de funcționare; ci și ale statelor care i-au pus 

bazele. De aici ideea larg împărtășită la sesiune, după care singura calc dc a se ieși din criză este înlăturarea actualelor structuri inechitabile ale economiei mondiale, in cadrul edificării unei noi ordini economice internaționale, echitabile și democratice, menită să asigure progresul tuturor popoarelor.Dar, așa cum o dovedesc și' rezultatele mai mult decit modeste ale sesiunii speciale, UNELE ȚARI CAPITALISTE DEZVOLTATE NU SÎNT DISPUSE SA RENUNȚE LA VECHEA ORDINE, CARE LE ASIGURA PRIVILEGII ȘI POZIȚII DOMINANTE. Refuzul acestor țări de a accepta deschiderea noii runde de negocieri globale propuse de țările în curs de dezvoltare, intr-un cadru universal. capabil să asigure abordarea concomitentă a problemelor creșterii economice și adoptarea unor masuri care să meargă la esență, adică la restructurarea de fond a economiei mondiale, nu se datorește opoziției față de o simplă chestiune procedurală, ci — așa cum releva și reprezentantul Beninului — „face parte din- 
tr-o tactică abilă de a perpetua 
inegalitățile, dominația, dependența 
și exploatarea".Astfel, sesiunea specială s-a incheiat fără a-și atinge scopurile propuse ; consensul realizat asupra textului viitoarei strategii internaționale a dezvoltării nu are decit valoarea unui document de bune intenții cit timp nu vor fi negociate mijloacele capabile să ducă la atingerea obiectivelor acestei strategii.România socialistă — a cărei poziție se bazează pe concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine economică internațională, concepție care se bucură de o largă apreciere în lume — a militat și la actuala sesiune specială pentru o restructurare de fond, revoluționară, a economiei mondiale, menită să ducă la o mai echitabilă diviziune internațională a muncii. Aceasta presupune, după părerea țării noastre, accelerarea procesului industrializării țărilor in curs de dezvoltare, formarea unor capacități proprii de creație tehnico-științifică și asigurarea de ■condiții echitabile transfefului de tehnologii necesare. Soluționarea gravelor probleme alimentare mondiale cere, totodată, modernizarea agriculturii țărilor în curs de dezvoltare, în opinia României, cerințele unei creșteri economice echitabile impun formarea de noi mecanisnje care să asigure raporturi fundamentate economic între prețurile diferitelor categorii de produce (materii prime, energie, alimente, bunuri manufacturate). astfel ca ele să reflecte costurile și utilitatea mărfurilor* 1 respective, să fie remuneratorii pentru producători și echitabile pentru consumatori. Ansamblul măsurilor propuse de țara noastră a avut un larg ecou in rîndul participanților la sesiunea specială, datorită caracterului lor realist, aportului substanțial pe care transpunerea lor în viață l-ar aduce la edificarea unei noi ordini economice internaționale, chemată să asigure lichidarea treptată a decalajelor și a împărțirii lumii în bogați și săraci, progresul tuturor popoarelor, pacea și securitatea lumii.

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite

Evoluția stației 
orbitale „Saliut-6“

MOSCOVA 16 (Agerpres). —\ Cos
monauta Leonid Popov și Valeri 
Riumin își desfășoară activitatea la 
bordul stației orbitale științifice 
„Saliut-6" de 160 de zile — infor
mează agenția T.A.S.S., adăugind că 
cei doi cosmonauți se simt bine.

Echipajul continuă activitățile în
scrise în programul de studiere a re
surselor naturale ale Terrei și a me
diului ambiant, precum Și experien
țele privind influența imponderabi
lității și a altor factori ai țborului 
cosmic asupra dezvoltării up' plan
te. Totodată, cosmonauta ueo pe
riodic starea sistemelor de- bord și 
a agregatelor stației „Saliut-6" pentru 
a furniza noi informații necesare con
structorilor de mijloace tehnice spa
țiale.

„U. S. Business Magazine"

despre:

Amploarea delincventei 
în S. U. A.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Crima organizată este probabil cea 
de-a doua mare industrie din Statele 
Unite, după cea petrolieră, ea avind 
ramificații internaționale, scrie „U. S. 
Business Magazine". Se apreciază că 
numeroasele bande de răufăcători au 
încasat anul trecut 150 miliarde de 
dolari, industria petrolului aducind 
profituri de 365 miliarde dolari, iar 
cea a automobilelor — de 125 mili
arde dolari.

Aproximativ 63 miliarde dolari pro
vin din traficul cu stupefiante, 22 mi
liarde dolari din jocurile de noroc, 
opt miliarde dolari din contrabanda, 
prostituție etc. — arată revista. Crima 
organizată a făcut probabil mai mulți 
milionari decit „Harvard Business 
School". Printre organizațiile cele mai 
active, care numără 100 000 pină la 
250000 de oameni, se află, desigur, 
Mafia.

Criza economiei sud-coreeneSEUL 16 (Agerpres). — Dificultățile economiei sud-coreene sint tot mai des recunoscute chiar de oficialități de la Seul. Astfel, potrivit agenției Reuter, un adjunct al ministrului planificării al regimului sud-coreean a arătat într-o conferință de presă că deficitul balanței de plăți a depășit 3,5 miliarde dolari în august, iar pină la sfirșitul anului va ajunge la peste 5.3 miliarde dolari. Totodată, oficialitatea sud- coreeană a arătat că produsul național brut va fi anul acesta cu cel puțin 2 la sută mai mic decit anul trecut.Acestor recunoașteri oficiale li se adaugă alte informații transmise de agențiile internaționale de presă privind dificultățile economiei sud- coreene, confruntată cu o inflație galopantă, creșterea datoriei externe, majorări vertiginoase ale prețurilor etc.
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