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Președintele Republicii
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe reprezentanții 
părții americane la lucrările celei 
de-a VII-a sesiuni a Consiliului eco
nomic româno-american. -

La primire au participat tovarășii 
Ilie . Verdeț, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Nicolae Constantin. Gheor- 
ghe Rădulescu, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Vasile Voloșeniuc, președintele 
Băncii Române de Comerț Exterior.

Au luat parte, de asemenea, Herta 
Scidman, adjunct al secretarului pen
tru comerț al S.U.A., și Rudolph 
Aggrey, ambasadorul Statelor Unite 
la București..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat în mod cordial pe oaspeți și și-a 
exprimat satisfacția față de prezența 
la lucrările Consiliului economic 
româno-american a reprezentanților a 
numeroase firme cu renume din 
S.U.A., apreciind contribuția pe care 
acestea o aduc la dezvoltarea relații
lor româno-americane.

Președintele părții americane .în 
consiliu, Milton F. Rosenthal, pre
ședintele Consiliului de administrație 
al companiei „Enghelhard-Minerals 
and Chemicals", a exprimat, în nu
mele celor prezenți, satisfacția de a 
fi primiți de șeful statului român, a

mulțumit cu căldură pentru ospitali
tatea și prietenia cu care au fost 
înconjurați în timpul șederii in țara 
noastră și a manifestat convingerea 
că lucrările actualei sesiuni a consi
liului vor duce la lărgirea schimburi
lor economice româno-americane, in 
avantajul celor două părți.

în cadrul întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a raporturilor de conlucrare dintre 
cele două țări și a fost subliniat 
faptul că obiectivul fixat de pre
ședinții Republicii Socialiste Româ
nia și Statelor Unite ale Americii 
cu privire la nivelul schimburilor 
economice româno-americane a fost 
atins, existînd posibilitatea de a fi 
depășit. De ambele părți s-a evi
dențiat faptul că există încă largi 
posibilități pentru extinderea schim
burilor economice dintre cele două 
țări, pentru amplificarea cooperării 
economice, industriale și tehnice 
tre România și S.U.A. In acest 
text, s-a manifestat interesul 
tru aprofundarea cooperării 
producție, inclusiv pe terțe 
țe, pentru cooperarea tehnolo
gică. S-a arătat că obiectivele de 
dezvoltare economică a României 
oferă un larg cîmp colaborării fruc
tuoase cu Statele Unite, în avanta
jul ambelor state. Totodată, s-a re-

din- 
con- 
pen- 

in 
pie-

liefat însemnătatea încheierii unor 
înțelegeri de lungă durată, care să 
dea o perspectivă tot mai largă rela
țiilor româno-americane, eliminîn- 
du-se din raporturile reciproce orice 
restricții sau îngrădiri 
împiedica 
cooperării 
asemenea, 
fășurare a 
ricane impune adoptarea de măsuri 
corespunzătoare în vederea echilibră
rii schimburilor.

In cadrul întrevederii, Herta Seid- 
man a menționat interesul guvernu
lui american în încurajarea dezvoltă
rii colaborării economice și comer
ciale dintre Statele Unite și Româ
nia, evidențiind o seamă de mă
suri menite să faciliteze mai buna 
cunoaștere reciprocă, să pună în evi
dență noi posibilități de conlucrare 
reciproc avantajoasă.

Președintele Nicolae Ceaușescu, În 
încheierea întrevederii, a spus :

„Sint bucuros că sesiunea Consi
liului economic româno-american 
s-a desfășurat cu rezultate pozitive. 
Sper că in următorii ani vom face 
pași tot mai mari in realizarea obiec
tivului de dezvoltare și de ridicare 
â nivelului schimburilor, dar și de

de natură a 
dezvoltarea colaborării și 

dintre cele două țări. De 
s-a arătat că buna des- 
raporturilor româno-ame-
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Ministrul de externe al Etiopiei Socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Sa
mora Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic, au 
semnat, in cadrul unei ceremonii 
care a avut loc miercuri, 17 septem
brie, la Palatul Consiliului de Stat, 
Declarația comună.

încheierea convorbirilor oficiale

La ceremonie au participat tovară
șii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazaeu, Ion Coman.' Nicolae 
Constantin. Constantin Dăscâlescu, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu,' Leonte 
Răutu, Ștefan Andrei, Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță, Richard Winter, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Joaquim Alberto Chissano, Tome 
Eduardo, Sergio Vieira, Julio Zamith 
Carrilho, Antonio Rodrigues Branco, 
Abdul Magid Osman. Joao Dos San
tos Ferreira, Rui Gonzalez, celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit pe 
conducătorul partidului și statului 
mozambican in vizita sa în țara 
noastră.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises Machel

și-au strins miinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

In încheierea solemnității, cei doi 
conducători de partid și de stat au 
ciocnit o cupă de șampanie pentru 
amplificarea și aprofundarea continuă 
a prieteniei, solidarității și colaborării 
româno-mozambicane. in interesul ță
rilor și popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.

La Palatul Consiliului de Stat s-au 
■ încheiat, miercuri, 17 septembrie, 

convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre- 
ședii 'te Republicii Socialiste Româ
nia, uți tovarășul 
Machel.
FRELIMO, 
Populare Mozambic.

în cadrul ultimei runde 
biri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat tovarășului Samora Moises 
Machel Ordinul „Steaua Republicii

Samora Moises
Partiduluipreședintele

președintele Republicii
de convor-

Socialiste Româhia" clasa I, în semn 
• de deosebită prețuire și ca expresie 
a prieteniei dintre poporul român și 
poporul mozambican.

Tovarășul Samora Moises Ma
chel a mulțumit călduros pentru 
înalta distincție conferită, arătînd că 
vede în ea o dovadă a bunelor rela
ții- care s-au statornicit și se dezvoltă 
între Partidul FRELIMO și Partidul 
Comunist Român, între Mozambic și 
România, între cele două popoare.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au avut apoi un schimb de pă-

reri, în cadrul căruia și-au exprimat 
satisfacția față de caracterul rodnic 
al convorbirilor purtate, manifestîn- 
du-și convingerea că, pe baza înțe
legerilor convenite, se va întări și 
mai mult conlucrarea dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
FRELIMO, se va dezvolta și mai in
tens colaborarea dintre România și 
Mozambic, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, se vor 
adînci continuu prietenia și solidari
tatea dintre popoarele noastre.

PLECAREA DIN CAPITALĂ

Miercuri s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie întreprinsă în țara noas
tră. la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de to
varășul Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului , ,
ședințele Republicii Populare Mo- 

. zambic.
Ceremonia plecării 

te a avut loc pe aeroportul Otoperti, 
pavoazat sărbătorește. Pe frontispi-

FRELIMO, pre-

înaltului oaspe-

ciul aerogării se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Sa
mora Moises Machel, încadrate de 
drapelele de stat ale României și 
Mozambicului. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Să se dezvolte con
tinuu relațiile de strînsă prietenie, 
solidaritate și conlucrare între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Mozambic, în interesul 
popoarelor român și mozambican, al 
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
internaționale !“, „Trăiască pacea,

prietenia și colaborarea între toate 
popoarele lumii 1“

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Samora JVIoises Machel au sosit îm
preună la aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Mozam- 
bic și Republicii Socialiste România, 
în timp ce au fost trase 21 salve de 
artilerie.
(Continuare in pag. a IlI-a)

A fost afirmată, de asemenea, în
crederea că, în spiritul hotărîrilor 
stabilite, cele două partide și țări 
vor conlucra tot mai strins pe arena 
internațională, contribuind activ la 
instaurarea unui climat de destin
dere, securitate și cooperare In Eu
ropa și in Africa, la triumful luptei 
generale'pentru pace, independență 
și progreU in întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Sa
mora Moises Machel au convenit să 
continue dialogul româ-no-mozambi- 

. can la nivel înalt,. în interesul dez
voltării neîntrerupte a prieteniei, so
lidarității și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, al 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale.

La solemnitatea înmînării distinc
ției și la convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, și Joaquim Alberto Chissano, 
membru al Comitetului Politic Per
manent al C.C. al Partidului 
FRELIMO, secretar al Comitetului 
Central pentru relațiile externe, 
membru al Comisiei permanente a 
Adunării Populare, ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Mozambic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
pe Feleke Gedle Giorgis, ministrul 
de externe al Etiopiei Socialiste, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Assefa Woldie, am
basadorul Etiopiei Socialiste la Bucu
rești.

Ministrul etiopian a inminat to
varășului Nicolae Ceaușescu un me-

saj din partea președintelui Consi
liului Militar Administrativ Provi
zoriu, al Consiliului de Miniștri și 
al Comisiei pentru organizarea 
partidului, Mengistu Haile Mariam,
(Continuare in pag. a V-a)

Robert Smith, prim-vicepreședinte al corporației „Control Data1u f

și J. J. Hillsley, președintele firmei „Control Data Worldtechnic"
Miercuri, președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit pe Robert Smith, 
prim-vicepreședinte al corporației 
„Control Data", și pe J. J. Hillsley, 
președintele firmei „Control Data 
Worldtechnic", care au participat la 
lucrările celei de-a VII-a sesiuni a 
Consiliului economic româno-ameri
can.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, viceprim-mi-

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Ion Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, pre
ședintele Camerei de Comerț și In
dustrie, și Călin Spirite, direcțorul 
societății mixte româno-americane 
„Romcontrol Data".

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
în continuare a cooperării dintre cor-

porația „Control Data" și întreprin
deri românești de profil. Totodată, 
au fost evidențiate posibilitățile dez
voltării activității societății mixte 
româno-americane „Romcontrol Data" 
în dofneniul producției de echipa
ment electronic și de calcul, realiză
rii de noi acțiuni de cooperare în 
acest domeniu cu organizații româ
nești de specialitate.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

DECLARAȚIE COMUNĂ
’Secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste România, 
și președintele Partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mozambic,

Ferm hotăriți să amplifice și să aprofundeze 
raporturile de prietenie, solidaritate militantă și 
cooperare tradițională dintre popoarele român și 
mozambican, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul FRELIMO, făurite in lupta pentru eli
berare națională a poporului mozambican, 

încredințați că intensificarea cooperării poli
tice, economice, tehnico-științifice și culturale 
dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Mozambic răspunde aspirațiilor 
celor două popoare prietene spre dezvoltare, pro
gres și socialism și că ea contribuie Ia consoli
darea solidarității și unității de acțiune a tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor progresiste 
din lume în lupta lor comună pentru pace, inde
pendență națională, destindere și colaborare in
ternațională,

Animați de dorința de a contribui activ, în ac
tuala situație internațională deosebit de com
plexă, la promovarea politicii de pace, destin
dere, progres și securitate în Europa, Africa și 
în întreaga lume, la soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor internaționale care con
fruntă omenirea, la eliminarea subdezvoltării și,

instaurarea unei noi ordini economice interna
ționale, la înfăptuirea de măsuri concrete in 
domeniul dezarmării generale, și în primul rind 
al dezarmării nucleare, la lupta împotriva forțe
lor imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, a apartheidului și oricărei forme de 
discriminare rasială, la reglementarea exclusiv 
prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state. 

In conformitate cu prevederile Tratatului de 
prietenie și cooperare dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară Mozambic, 
semnat de cei doi șefi de stat la 21 aprilie 1979, 
la Maputo,

Au purtat, cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie pe care președintele Republicii Populare 
Mozambic a efectuat-o în Republica Socialistă 
România în perioada 13—17 septembrie 1980, 
convorbiri asupra dezvoltării in continuare a co
laborării româno-mozambicane, precum și asu
pra principalelor probleme internaționale.

I
Președintele Republicii Socialiste România și 

președintele Republicii Populare Mozambic apre
ciază că Tratatul de prietenie și cooperare răs
punde cerințelor șl intereselor dezvoltării prie
teniei, solidarității și cooperării româno-mozam
bicane și reafirmă în mod solemn atașamentul

lor față de principiile și prevederile acestuia, 
considerîndu-1 un fundament trainic al rapor
turilor prezente și viitoare dintre cele două țări.

Cei doi președinți, după examinarea stadiului 
actual al relațiilor româno-mozambicane și a 
modului în care au fost îndeplinite hotăririle și 
înțelegerile convenite anterior, exprimă satisfac
ția lor pentru colaborarea care se realizează 
intre cele două state și cele două partide.

Președintele Republicii Socialiste România șl 
președintele Republicii Populare Mozambic apre
ciază progresele înfăptuite pe linia cooperării 
economice și schimburilor comerciale și hotărăsc 
să se intensifice de ambele părți eforturile pen
tru creșterea volumului comerțului și accelerarea 
realizării obiectivelor economice convenite prin 
înțelegerile încheiate intre cele două țări. Ei con
sideră că dezvoltarea relațiilor economice și în
deosebi a cooperării in producție constituie ele
mentul fundamental al aprofundării raporturilor 
româno-mozambicane. Subliniind toiul important 
pe care îl are Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și tehnică pentru înfăp
tuirea acestui obiectiv, ei au convenit să fie in
tensificate activitățile comisiei, astfel incit să
(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU SAMORA MOISES MACHEL
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
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ORIENTĂRILE ȘI SARCINILE CUPRINSE ÎN CUVÎNTAREA 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI LA CONGRESUL CONSILIILOR 

POPULARE - PROGRAM CONCRET DE MUNCĂ AL ÎNTREGII NAȚIUNI
„Comuniștii și ceilalți oameni ai 

muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, toți locuitorii 
Aradului dăm glas bucuriei și re
cunoștinței noastre nețărmurite pen
tru grija părintească ce o manifestați 
dezvoltării multilaterale a patriei și 
ridicării necontenite a bunăstării în
tregului nostru popor — se arată în 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Insușindu-ne observațiile critice și 
îndemnurile dumneavoastră privind 
impulsionarea și ridicarea calității 
activității în toate domeniile vieții 
sociale, sîntem ferm hotărîți să ac
ționăm cu toată răspunderea pentru 
realizarea exemplară a planului de 
dezvoltare economică în profil teri
torial, creșterea și diversificarea pro
ducției industriale, a micii industrii, 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
continuă a agriculturii în județul nos
tru, pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin în construcția de locuințe, 
amplificarea și modernizarea servi
ciilor, sistematizarea teritoriului, Îm
bunătățirea activității de gospodărire 
comunală, pregătirea și perfecțio
narea forței de muncă, dezvoltarea 
învățămîntului și culturii, a activită
ții de ocrotire a sănătății oamenilor 
muncii, pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și viață 
ale tuturor locuitorilor județului. Vă 
asigurăm, totodată, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu fermitate revoluțio
nară pentru perfecționarea propriului 
nostru stil de muncă, promovînd con
tinuu spiritul de exigență și respon
sabilitate".

Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R. : „Amplă manifestare a 
democrației noastre socialiste, cel 
de-al II-lea Congres al aleșilor ce
tățenilor a pus încă o dată puternic 
în evidență unitatea de neclintit din
tre partid și popor, încrederea cu 
care toți oamenii muncii din patria 
noastră creează și înfăptuiesc politi
ca internă și internațională a parti
dului și statului nostru.

Văzînd în ampla expunere făcută 
Ia acest reprezentativ forum demo
cratic un document programatic de 
largă rezonanță politică și socialistă, 
de orientare revoluționară a întregu
lui popor, a tuturor organelor loca
le ale puterii și administrației de stat 
in procesul înfăptuirii istoricelor do
cumente ale Congresului al XII-lea, 
a liniilor directoare și obiectivelor 
Programului partidului, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea nestrămutată a tuturor 
celor ce muncesc în acest colț de bă
răgan de a face totul pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor anului 
în curs și ale întregului cincinal ac
tual, de a pregăti în cele mai bune 
condiții producția perioadei 1981—• 
1985, conștienți că numai astfel ne 
vom spori contribuția la înflorirea și 
prosperitatea patriei, la creșterea ca
lității vieții celor ce muncesc".

„Permiteți-ne să vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, președinte al Republicii, 
că, acționînd în spiritul indicațiilor 
dumneavoastră, al obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII-lea al par
tidului, economia județului nostru 
înregistrează realizări importante în 
înfăptuirea sarcinilor actualului cin
cinal — se arată, între altele, în tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN. Astfel, un număr de 16 
unități industriale, de construcții, 
transporturi și agricole și-au înde
plinit înainte de termen planul pe 
cincinalul în curs, iar măsurile luate 
asigură condiții pentru ca județul 
Caraș-Severin să încheie cincinalul 
actual cu circa 2 luni mai devreme și 
să dea peste prevederi o producție in
dustrială în valoare de 3,3 miliarde 
lei. Totodată, ne preocupăm stăruitor 
de lucrările agricole, urmîrfd ca în 
această toamnă să mărim suprafețele 
de pomi, viță de vie în sisteme in
tensive și superintensive cu încă 
911 ha. Ne vom intensifica activita
tea de aplicare integrală a principii
lor noului mecanism financiar, ale 
autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii ;n toate sectoarele, precum 
și în activitatea consiliilor populare.

în același timp, sîntem hotărîți ca, 
pregătind temeinic cincinalul 1981— 
1985, să sporim contribuția județului 
la asigurarea bazei de materii prime 
și resurse energetice a țării. Ne an
gajăm să dezvoltăm și să diversifi
căm prestările de servicii, pentru a 
asigura un nivel de trai tot mai ridi
cat populației județului.

Ne exprimăm și cu acest prilej de
plina satisfacție și mîndrie pentru 
principiile și obiectivele politicii in
terne și externe ale partidului și sta
tului nostru".

politic de remarcabilă însem- 
in amplul proces de perfec- 
a vieții sociale, a activității 
nostru socialist, în activita- 

sporire a rolului organelor

Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN COVAS- 
NA AL P.C.R. : „Congresul consilii
lor populare se înscrie ca un eve
niment 
nătate 
ționare 
statului 
tea de ------ _ ----
locale ale puterii și administrației in 
conducerea activității economico-
sociale, în mobilizarea oamenilor 
muncii de la orașe și sate la mă
reața operă de înfăptuire a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism. Ideile și tezele însuflețitoare, 
de o deosebită însemnătate teoretică 
și practică, reieșite din magistrala 
expunere prezentată în încheierea 
lucrărilor congresului constituie pen
tru toți un tezaur călăuzitor în 
activitatea de zi cu zi pentru tradu
cerea în viață a strategiei dezvol
tării viitoare a României socialiste, 
elaborată de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Faptele noastre de muncă sînt o 
dovadă grăitoare a adeziunii și ata
șamentului la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, care slujește deopotrivă intere
sele națiunii noastre, cit și nobilele 
idealuri de pace, progres și civiliza
ție pe 
ducției 
anului 
porție 
tatea _____
proporție de 101,3 la sută, producția 

planetă. Astfel, planul pro- 
industriale pe 8 luni ale 

în curs a fost realizat în pro- 
de 100.2 la sută, productivi- 
muncii este îndeplinită in

netă în proporție de 100 la sută, spo
ruri materializate în însemnate can
tități de produse date peste plan 
economiei naționale.

Ne angajăm ca și în continuare să 
acționăm cu aceeași fermitate, hotă- 
rîre și dîrzenie pentru materializarea 
întocmai a sarcinilor reieșite din 
documentele celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor populare, din 
expunerea dumneavoastră la acest 
înalt forum al democrației noastre 
socialiste".

„Uniți îh gînd și faptă în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, asemenea întregului 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii — români și maghiari, tineri și 
virstnici, bărbați și femei, toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
clujene — nutresc din adîncul ființei 
lor profunde sentimente de dragos
te și nemărginită prețuire față de 
laborioasa dumneavoastră activitate 
pusă în slujba intereselor supreme 
ale poporului, a cauzei generale a 
socialismului și păcii, pentru grija 
permanentă pe care o acordați dez
voltării, lărgirii și perfecționării ca
drului democratic de participare a 
maselor populare la conducerea în
tregii vieți economice și sociale — 
se menționează, între altele, in te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. Măre
țele realizări prezentate în cuvîn- 
tarea dumneavoastră sînt o dovadă 
grăitoare a justeței politicii partidu
lui nostru, a înaltei principialități și 
cutezanțe revoluționare cu care con
duceți destinele partidului și națiunii 
noastre.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
clujeni vă încredințează, mult iubite 

Prin telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oamenii 
muncii, întregul nostru popor își exprimă adeziunea fată de politica internă 
și externă a partidului și statului, dau glas hotărârii de a munci fără preget, 
cu elan și pasiune, pentru dezvoltarea democrației socialiste, înrădăcinarea 
unui stil de muncă consecvent revoluționar, pentru înfăptuirea exemplară 

a mărețelor sarcini ale construcției socialiste

tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
munci cu responsabilitate comunistă 
și dăruire patriotică, că vor face to
tul pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economico-sociale ce le 
revin, pentru a contribui prin 
munca lor perseverentă la înălțarea 
patriei pe noi culmi de civilizație și 
bunăstare".

„Marele forum democratic care a 
dezbătut probleme de însemnătate 
majoră ale înfloririi tuturor județe
lor și localităților țării, importante 
proiecte legislative, antrenarea și 
mai activă a maselor largi la înfăp
tuirea Programului partidului con
stituie un moment de o însemnătate 
istorică în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism — se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA 
AL P.C.R. Șl de această dată ați do
vedit, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o strălucită clar
viziune politică, spirit revoluționar, 
novator, o profundă putere de analiză 
a realităților, pe baza cărora au fost 
jalonate direcțiile de dezvoltare eco
nomico-socială, de ridicare a patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație. •

Exprimîndu-ne totala adeziune la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm că vom depune toată energia 
și priceperea, vom munci fără pre
get pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele Congresului al XII-lea al parti
dului, din prețioasele dumneavoastră 
indicații date la Congresul consilii
lor populare".

„Lucrările celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor, popu
lare au evidențiat, fără putință de 
tăgadă, veritabilul democratism al o- 
rinduirii noastre socialiste, atașamen
tul tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la. politi
ca partidului, politică al cărei țel. așa 
cum a reieșit și din vibranta dum
neavoastră cuvîntare, il reprezintă 
creșterea continuă a nivelului de via
tă și civilizație al întregului popor, 
prin accelerarea progresului multilate- 
'ral al țării noastre — se arată, în
tre altele, în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JU
DEȚEAN. Vom acționa, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu toate 
forțele și energiile pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor care ne 
revin în industrie, agricultură, con
strucții, transporturi, în toate sferele 
vieții economice, sociale, culturale, 
științifice, sporindu-ne astfel aportul 
la înălțarea pe noi trepte de progres 
și bunăstare a scumpei noastre pa
trii. Caracterul deosebit de mobiliza
tor al prevederilor noului plan cin
cinal 1981—1985 va determina intro
ducerea unui stil de muncă revoluțio
nar, consiliile populare, sub perma
nenta conducere și îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
urmînd a milita cu toată fermitatea 
in direcția soluționării întregului 
complex de probleme, accentuîndu-se 
pe aplicarea corectă a principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, întărirea continuă a autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii, pe 
valorificarea superioară și cît mai 
eficientă a resurselor existente, pen
tru înflorirea fiecărei localități, pen
tru creșterea continuă a bunăstării.

Asigurîndu-vă de atașamentul nos
tru deplin la politica internă și ex
ternă pe care o promovează condu
cerea superioară de partid și de stat, 

ns exprimăm totodată sentimentele 
de profundă adeziune la eforturile pe 
care dumneavoastră personal le de
puneți pentru realizarea destinderii și 
securității în lume, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale".

„Cu sentimentul atașamentului de
plin și al mîndriei patriotice față 
de întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii, tineri și virstnici, toți locuitorii 
județului Ialomița au primit cu pro
fund interes și deplină satisfacție 
conținutul cuvîntării dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al II-lea 
mare forum al reprezentanților po
porului — se menționează în tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. si 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN. 
Beneficiar al politicii științifice a 
partidului, al grijii deosebite cu care 
ne înconjurați permanent, Ialomița 
se situează azi în rîndul județelor în 
plină dezvoltare pe toate planurile 
vieții materiale și spirituale, cu un 
potențial economic de 11 ori mai 
mare decît cel din 1968, ceea ce îi 
permite să realizeze în mai puțin de 
50 de zile întreaga producție globală 
a județului din anul înființării sale. 
Dezvoltarea fără precedent a indus
triei este însoțită de succese tot mai 
mari și în agricultură, unde an de 
an realizăm producții soorite în sec
torul vegetal și animalier.

Ne angajăm în fața partidului, a 
dumneavoastră personal, mult iu
bite și ' stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne mobilizăm și mai 
puternic pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor ce ne revin, spo

rind și mai mult contribuția lalomi- 
țenilor la înflorirea și dezvoltarea 
scumpei noastre patrii".

„Cuvîntarea pe care ați rostit-o 
cu prilejul încheierii lucrărilor Con
gresului reprezintă pentru noi un 
inestimabil ghid în activitatea de zi 
cu zi din domeniul industriei, agri
culturii, investițiilor, gospodăririi 
chibzuite a orașelor și satelor, o au
tentică cartă a etapei actuale de în
florire multilaterală a tuturor loca
lităților patriei — se menționează 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

Desigur, mai avem multe de făcut 
în județul nostru pentru sporirea 
eficienței autogestiunii și autocon
ducerii muncitorești, mai buna or
ganizare a muncii, eliminarea feno
menelor de indisciplină, respectarea 
normelor eticii și echității socialiste. 
Dar, acționînd prin oameni pentru 
oameni, cum ne-ați indicat la re
centul Congres al consiliilor popu
lare, vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că nu vom precu
peți nici un efort în vederea înfăp
tuirii exemplare a mărețelor obiec
tive ale Congresului al XII-lea al 
partidului, că vom întreprinde mă
suri eficiente pentru dezvoltarea 
social-economică a județului, buna 
gospodărire a localităților, benefi-z 
ciind de minunatul cadru democra
tic de manifestare a inițiativelor 
cetățenești, astfel încît să ne situăm 
la înălțimea timpului pe care 11 
trăim."

Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN SATU 
MARE AL P.C.R. : „Pe deplin con
știenți că de contribuția fiecărui om 
al muncii, a fiecărui colectiv de 
muncă, a fiecărei localități și fiecă
rui județ depind asigurarea bună
stării tuturor, înflorirea întregii 
patrii, toți cei ce muncesc și trăiesc 
pe străbunele plaiuri sătmărene își 
înzecesc eforturile pentru încheierea 
cu succes a sarcinilor actualului 
plan cincinal, baza trainică pentru 
trecerea la realizarea exemplară, la 
un înalt nivel calitativ, a prevede
rilor cincinalului 1981—1985. Rapor
tăm că 20 de unități economice 
sătmărene au realizat pînă in pre
zent sarcinile ce le-au revenit pe 
întregul cincinal, avansul dobîndit 
urmînd să se concretizeze pînă la 
finele anului, pe ansamblul județu
lui, într-o producție industrială su
plimentară de 2,5 miliarde lei. Ferm 
hotărîți să sporim aportul județului 
nostru la înflorirea patriei, vom 
promova și asigura aplicarea în în
treaga activitate economică a prin
cipiilor și cerințelor noului meca
nism economlco-financiar, a auto
gestiunii și autoconducerii muncito
rești, creînd cadrul propice afirmării 
largi, necontenite a democrației 
noastre socialiste, sporind tot mai 
mult rolul consiliilor noastre popu
lare, In lumina sarcinilor pe care 
le-ați trasat de la tribuna congre
sului.

Strîns uniți, mai mult ca oricînd, 
în jurul partidului, sătmărenii, fără 
deosebire de naționalitate, își vor 
dărui întreaga capacitate creatoare 
valorificării depline a tuturor resur
selor umane și materiale de care 
dispunem, militînd cu înalt spirit 
revoluționar pentru creșterea apor
tului județului la dezvoltarea patriei 
socialiste".

COMITETUL JUDEȚEAN TELE
ORMAN AL P.C.R. scrie în telegra
ma sa : „Orientările și prețioasele 
dumneavoastră indicații privind sar
cinile complexe, de mare răspunde

re, ce revin consiliilor populare în 
toate domeniile de activitate în ac
tuala etapă de dezvoltare a țării 
constituie pentru noi un îndreptar 
concret de acțiune în vederea înfăp
tuirii la un nivel calitativ superior 
a hotăririlor Congresului al XII-lea 
al partidului, a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. însușin- 
du-ne pe deplin criticile formulate, 
vom acționa cu fermitate și răspun
dere pentru lichidarea minusurilor 
existente in activitatea noastră, pen
tru perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale consiliilor popu
lare, în scopul creșterii rolului aces
tora în procesul lărgirii și adînciril 
democrației socialiste, mobilizării 
plenare a oamenilor muncii la actul 
de decizie, Ia îndeplinirea integrală 
a sarcinilor planului de dezvoltare 
economico-socială în profil terito
rial.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că vom ac
ționa neabătut pentru a da viață 
vibrantelor dumneavoastră îndem
nuri, sporlndu-ne astfel contribuția 
la propășirea patriei".

Redăm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN : „Reafirmîndu-ne to
tala adeziune și nețărmurita încre
dere în politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, urmînd 
întru totul prodigioasa dumneavoas
tră pildă de slujire neprecupețită a 
intereselor supreme ale națiunii ro
mâne, comitetul județean de partid, 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean, organele și orga
nizațiile de partid, de masă și ob

ștești, organele locale ale puterii și 
administrației de stat, analizînd cu 
maximă răspundere rezultatele mun
cii de pînă acum, împlinirile și nea
junsurile, vor face totul pentru per
fecționarea întregii lor activități. 
Preocupările noastre vor fi orientate 
cu prioritate, în condițiile aplicării 
riguroase a noului mecanism econo- 
mico-financiar, spre folosirea depli
nă a puternicului potențial uman și 
material de care dispunem, urmărind 
cu perseverență îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii, gospo
dărirea mai rațională a materiilor 
prime, materialelor, energiei și com
bustibililor, lărgirea bazei proprii de 
materii prime, recuperarea și valo
rificarea integrală a resurselor refo- 
losibile, grăbirea intrării în funcțiu
ne a capacităților aflate în construc
ție, creșterea în ritm mai accentuat 
a productivității muncii, sporirea efi
cienței și ridicarea calității produse
lor și, pe acest temei, obținerea in 
actualul cincinal a unei producții 
industriale suplimentare de peste 7 
miliarde lei. în domeniul agricultu
rii, întreaga noastră activitate ur
mărește în prezent strîngerea cît mai 
rapidă și depozitarea in bune con
diții a recoltei, îndeplinirea obliga
țiilor la fondul de stat și pentru buna 
aprovizionare a. populației, asigu- 
rînd, totodată, însămînțarea culturi
lor de toamnă în timpul optim și la 
un înalt nivel calitativ. Vă rapor
tăm, de asemenea, că am luat mă
suri pentru realizarea prevederilor 
planului la construcția de locuințe, 
pentru îmbunătățirea activității din 
transporturi, comerț, servicii, ocro
tirea sănătății, învățămînt, cultură 
și artă, de care depinde nemijlocit 
înfăptuirea programului de ridicare 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Imbunătățindu-ne în permanență 
stilul și metodele de muncă, întărind 
continuu legătura cu masele de oa
meni ai muncii, vom face totul pen
tru a spori contribuția județului Ti
miș la înflorirea multilaterală a pa
triei noastre scumpe".

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R. se arată, intre altele : „însu
flețiți și mobilizați de ideile și hotă- 
rîrile adoptate de înaltul forum al 
democrației noastre socialiste, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul nostru își exprimă și cu acest 
prilej totala lor adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, sentimentele lor de a- 
leasă considerație, profundă admira
ție și fierbinte recunoștință pentru 
contribuția decisivă pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea acestei politici, 
la creșterea fără precedent a presti
giului României în lume.

Raportăm că pe primele 7 luni ale 
acestui an planul producției nete in
dustriale a fost realizat in proporție 
de 110,3 la sută, productivitatea mun
cii — peste 109 la sută, cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 17,3 lei, iar cele mate
riale cu 18,7 lei.

Odată cu expresia sentimentelor 
noastre de recunoștință fierbinte 
pentru grija părintească ce ne-o pur- 
tați, vă asigurăm că, strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
drag conducător, vom depune întrea
ga noastră energie și capacitate de 
muncă pentru traducerea în viață a 
măsurilor adoptate de Congresul 
consiliilor populare, a orientărilor și 
indicațiilor reieșite din magistrala 
dumneavoastră cuvîntare, că vom 
milita neabătut, în spirit revoluțio

nar, pentru înfăptuirea politicii par
tidului și statului nostru, a hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea".

„Moment de referință în viața 
politică și social-economică a țării, 
cuvîntarea dumneavoastră de excep
țională valoare teoretică și practică 
se înscrie ca o nouă contribuție la 
edificarea accelerată a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea patriei spre comunism, Ia 
pacea și progresul omenirii, pentru 
triumful celor mai nobile idealuri 
ale popoarelor — se arată, între 
altele, în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN VlLCEA AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

Pătrunși puternic de aprecierile și 
observațiile dumneavoastră critice, 
care se regăsesc în totul și în acti
vitatea consiliilor populare din ju
dețul nostru, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci neobosit pentru apli
carea în cele mai bune condiții a 
principiilor noului mecanism eco
nomic, pentru realizarea integrală 
a sarcinilor ce ne revin in acest an, 
în întregul cincinal, punînd baze 
trainice trecerii la înfăptuirea cu 
deplin succes a cincinalului 1981- 
1985. Folosind larg toate mijloacele 
de care dispunem, organizațiile de 
partid, consiliile populare, instituțiile 
de învățămînt și cultură își , vor 
spori eforturile și răspunderea în 
educarea comunistă, revoluționară a 
tuturor oamenilor muncii, factor de 
cea mai mare importanță în crește
rea contribuției lor în edificarea 
noii societăți".

Cităm din telegrama adresată de 
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ:

„Oameniî muncii de naționalitate 
maghiară din România, împreună cu 
toți fiii țării, au urmărit cu viu in
teres desfășurarea lucrărilor Con
gresului al II-lea al consiliilor popu
lare, manifestare de mare amploare 
a democrației noastre socialiste, ce 
se înscrie ca un eveniment de o deo
sebită însemnătate in viața social- 
politică a țării, a întregului nostru 
popor. Corolar al acestui impresio
nant „sfat al țării", in care s-a afir
mat cu pregnanță rolul constructiv și 
responsabil al poporului nostru liber 
și stăpîn pe propriile sale destine/ a 
constituit-o cuvîntarea programatică 
pe care ați rostit-o, mult stimate și 
iubite secretar general, la încheierea 
congresului, cuvîntare care a trezit 
un puternic ecou în conștiința noastră.

Animați de cele mai adînci senti
mente patriotice, ne exprimăm de
plina adeziune față de conținutul în
flăcărate! dumneavoastră expuneri, 
pătrunsă de puternic spirit înnoitor 
ce sintetizează în mod strălucit gîn- 
direa dumneavoastră științifică, di
namismul revoluționar ce vă carac
terizează. înarmați cu acest amplu 
program al activității viitoare, oame
nii muncii de naționalitate maghia
ră din România vă încredințează că 
sint hotărîți să depună întreaga lor 
energie și capacitate creatoare pen
tru a se situa, prin fapte, la înălți
mea marilor îndatoriri față de patria 
noastră comună — Republica Socia
listă România".

în telegrama adresată de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE GERMANA se 
arată : „Model de analiză riguros ști
ințifică, de abordare revoluționară a 
marilor mutații în dezvoltarea social- 
economică a patriei, a fenomenelor 
și tendințelor cu care se confruntă 
azi omenirea, cuvîntarea programa
tică ținută la acest mare forum al 
reprezentanților aleși ai poporului 
evidențiază încă o dată înaltele dum
neavoastră calități de remarcabil om 
politic și de stat, de gînditor și re
voluționar consecvent, strălucit ex
ponent al intereselor vitale ale po
porului nostru, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, constituind, totodată, o nouă și 
valoroasă contribuție la îmbogățirea 
strategiei și tacticii construcției so
cialiste.

Exprimînd deplina adeziune față 
de întreaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nostru, 
gratitudinea pentru modul in care a 
fost rezolvată în țara noastră pro
blema națională, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom intensifica întrea
ga noastră activitate de mobilizare a 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană la înfăptuirea, împreună cu 
întregul popor, a orientărilor și indi
cațiilor dumneavoastră privind con
tinuarea dezvoltării accelerate a eco
nomiei naționale, perfecționarea în
tregii activități politico-educative, 
educarea în spiritul patriotismului so
cialist, al unității, prieteniei și frăției 
între toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, că vom face 
totul pentru a contribui strîns uniți 
In jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate secretar general, la in- 
făptuirea cu succes a mărețelor pro
grame stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului pentru edifi
carea societății socialiste și comunis
te pe pămîntul scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România".

Cităm din telegrama adresată de 
MINISTERUL INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI : „Sub 
semnul deplinei unități revoluționare, 

cei peste un milion de oameni aî 
muncii din industria construcțiilor de 
mașini, în frunte cu comuniștii, într-o 
puternică atmosferă de angajare civi
că, își exprimă totala adeziune față 
de documentele aprobate la Congre
sul al II-lea al consiliilor populare — 
eveniment de o largă rezonanță poli
tică și socială.

întrucît la congres s-au ridicat nu
meroase probleme privind participa
rea mai activă a construcției de ma
șini la dezvoltarea economică și so
cială a României în profil teritorial, 
declarăm deschis, sincer cȚ criticile 
aduse ne-au mobilizat imediat, astfel 
încît sarcinile noastre să fie rezolvate 
cantitativ și calitativ, în concordanță 
cu exigențele eficienței economice de 
azi. Astfei, construcția de mașini se 
va orienta spre dezvoltarea subramu- 
rilor de virf, introducînd în fabrica
ție, în viitorul cincinal, circa 9 000 de 
produse noi — din care peste 90 la 
sută vor fi executate pe seama con
cepției proprii — satisfăcînd în mare 
parte sistema de mașini și instalații 
necesare economiei naționale. Vom 
asigura și diversifica sistema de ma
șini agricole și a industriei alimen
tare, care să acopere întreaga gamă 
de lucrări și să reducă timpul de exe
cuție a acestora, de prelucrare și va
lorificare la maximum a resurselor 
animaliere și vegetale. în viitorul cin
cinal, ramura noastră va participa din 
plin la realizarea de echipamente și 
instalații care să contribuie la exploa
tarea rațională și la maximum a re
surselor energetice convenționale și 
a surselor noi de energie. Vom reali
za captatori solari destinați încălzirii 
a peste 400 000 apartamente, echipa
mente pentru 450 stații noi pentru 
producerea de biogaz, peste 8 000 tur
bine eoliene în 5 tipuri, din' care unul 

destinat populației, vom executa mi- 
crohidroagregate necesare căderilor 
mici de apă. De asemenea, vă asigu
răm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cș 
industria construcțiilor de mașini va 
participa din plin la realizarea în 
toate județele țării a unei producții 
industriale de peste 50 000 lei pe 
locuitor,- asigurînd industriei mici a- 
slstența tehnică corespunzătoare".

„Alături de întreaga țară, am urmă
rit și noi — comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din INSTITUTUL 
CENTRAL PENTRU CONDUCERE 
ȘI INFORMATICĂ — lucrările mare
lui forum al democrației socialiste pe 
care l-a constituit Congresul al II-lea 
al consiliilor populare — se mențio
nează în telegrama acestui colectiv. 
Ne-a impresionat în mod deosebit 
cuvîntarea magistrală pe care dum
neavoastră ați rostit-o la încheierea 
lucrărilor acestui congres, sinteză cu 
excepționale valențe teoretice și prac
tice în ceea ce privește liniile de 
acțiune pentru accelerarea progresu
lui material și spiritual al întregului 
popor și adîncirea democrației socie
tății noastre socialiste. In acest sens, 
am reținut cu viu interes acele pa
saje care se referă la necesitatea ca 
informatica și tehnica de cal .-ui să 
fie asociate direct cu producția, să fie 
promotoare ale progresului tehnic în 
economia națională.

Permiteți-ne să vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea noastră, a celor ce mun
cim în informatica românească, de a 
contribui și mai substanțial la reali
zarea obiectivelor de reducere a chel
tuielilor materiale, de creștere a pro
ductivității și eficienței muncii, de 
reducere a personalului administra
tiv și funcționăresc, de automatizare 
și cibernetizare a proceselor de pro
ducție, de integrare a cercetării și 
proiectării cu producția. Organizațiile 
de partid din institut vor acționa cu 
și mai multă dăruire și abnegație 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din Programul 
adoptat de Congresul al XII-lea al 
partidului".

Cităm din telegrama adresată de 
MINISTERUL JUSTIȚIEI : „Comu
niștii, toți oamenii muncii din siste
mul justiției, alături de întregul po
por, au urmărit cu un viu. interes lu
crările înaltului forum al democrației 
noastre socialiste — cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor populare jude
țene și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești și co
munale, care s-a înscris ca o pu
ternică și grăitoare mărturie a preo
cupării consecvente a partidului și 
statului nostru pentru atragerea în
tr-o și mai largă măsură a maselor 
de oameni ai muncii la elaborarea 
și adoptarea hotăririlor menite să a- 
sigure înfăptuirea neabătută a Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Din strălucita dumneavoastră expu
nere la congres, noi, lucrătorii din 
sistemul justiției, am desprins cu 
claritate importantele sarcini ce ne 
revin pe linia asigurării respectării 
riguroase a hotăririlor de partid și 
a legilor țării de către toți cetățe
nii, a întăririi ordinii și disciplinei în 
toate domeniile, precum și a asigu
rării avutului obștesc și personal, a 
combaterii cu toată fermitatea a ori
căror manifestări antisociale. Con
știenți de aceste sarcini, vă asigurăm, 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu toată 
fermitatea pentru aplicarea hotărîri- 
lor partidului și statului nostru, â 
legilor țării, a principiilor eticii și 
echității socialiste".

„Din temeinica analiză a activită
ții desfășurate de consiliile popu
lare, de unitățile noastre economice, 
științifice, culturale și social-politice, 
de toți oamenii muncii, cuprinsă in 
expunerea dumneavoastră, ne-am re
cunoscut realizările, cît și propriile 
noastre lipsuri — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL DE 
PARTID și CONSILIUL POPULAR 
AL SECTORULUI 1 DIN CAPITA
LĂ — și am desprins sarcini de cea 
mai mare importanță pentru reali
zarea obiectivelor trasate de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru stabilirea ce
lor mai bune căi de realizare a pla
nului economico-social în profil te
ritorial, de creștere a efortului ge
neral, de îmbunătățire a muncii în 
toate domeniile, de perfecționare a 
organizării și conducerii societății în 
perioada următoare.

Intr-un asemenea cadru revoluțio
nar și prospectiv, ne facem o dato
rie de onoare de a vă asigura pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort 
în a dovedi mai multă receptivitate 
și solicitudine față de cerințele oa- A/ 
menilor muncii din teritoriu, adop- 
tînd un stil de muncă dinamic, efi
cient, de rezolvare cu promptitudine 
a multiplelor probleme cu care se 
confruntă întreprinderile și instituții
le de știință și cultură ce-și desfă
șoară activitatea pe teritoriul nostru. 
Deputății, întregul activ de partid și 
de stat din sectorul nostru vor tre
ce de îndată la aplicarea în practi
că a sarcinilor reieșite din lucrările 
congresului, fiind animați de înalte 
sentimente patriotice și revoluționa
re, de via dorință a fiecăruia din
tre noi de a face totul pentru ridi
carea pe cele mai înalte culmi de 
civilizație și progres social a Româ
niei, faptele noastre de mîine fiind' 
garanția sigură a acestui angajament 
comunist și patriotic".

COMITETUL EXECUTIV AL 
UNIUNII CENTRALE A COOPE
RATIVELOR DE CONSUM, reunind 
gîndurile și sentimentele celor peste 
șapte milioane de membri coopera
tori, precum și ale tuturor comuniș
tilor și celorlalți oameni ai muncii 
din cooperația de consum — se arată 
într-o altă telegramă — exprimă 
acordul său fără margini la magis
trala cuvîntare, de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică, pe care 
ați rostit-o la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și co
munale.

Problemele majore pe care le-ați 
pus in fața congresului, legate de 
realizarea planurilor de dezvoltare 
economico-socială în profil terito
rial, creșterea și diversificarea pro
ducției industriale și lărgirea micii 
industrii, înflorirea agriculturii, am
plificarea și modernizarea servicii
lor, sistematizarea teritoriului, dez
voltarea învățămîntului și culturii, 
rezolvarea tuturor problemelor de 
muncă și de viață ale cetățenilor 
sînt obiective în care cooperația de 
consum este implicată direct și în 
care va trebui să ne aducem o con
tribuție sporită pentru rezolvarea 
lor în spiritul hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului. Vom 
milita cu hotărîre pentru diversifi
carea și dezvoltarea micii industrii 
prin folosirea mai intensivă a resur
selor locale de materii prime și ma
teriale, pentru dezvoltarea prestări
lor de servicii la nivelul exigentelor-.. 
cerute de populație, pentru atragefir J 
Unor cantități sporite de produsn ( 
agroalimentare din surplusul popu
lației sătești prin intensificarea șl 
perfecționarea muncii, de contrac
tări și achiziții.

Considerînd liniilș pe care le-ați 
jalonat cu clarviziune drept sarcini 
obligatorii ale tuturor oamenilor 
muncii din cooperația de consum; ne 
angajăm să ne facem pe deplin da
toria de comuniști, de patrioți, înțt- 
legind că numai astfel ne putem 
exprima atașamentul nostru deplin 
față de politica internă și externă a 
partidului nostru, pusă în slujba în
floririi patriei și bunăstării întregu
lui popor".

Cităm din telegrama adresată de 
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE : „Ana
liza de o mare profunzime pe care 
ați făcut-o problemelor pe care le ri
dică dezvoltarea în continuare a agri
culturii, în contextul problemelor cu 
care este confruntată economia noas
tră națională, concluziile ferme și lim
pezi, străbătute de realismul, clar
viziunea și neobositul spirit revolu
ționar ce vă caracterizează întreaga 
activitate, reprezintă pentru noi toți 
un ghid de o inestimabilă valoare, o 
călăuză sigură pentru activitatea pe 
care o vom desfășura în etapa viitoa
re, începînd chiar din actuala cam
panie agricolă de toamnă. Vom do
vedi prin fapte că ne-am însușit cum 
se cuvine, cu spirit comunist de răs
pundere, critica aspră și pe deplin 
întemeiată pe care ne-ați adresat-o. 
Sîntem nemulțumiți de o serie de 
manifestări birocratice și fenomene 
negative din agricultură și vom face 
totul pentru a le stîrpi din rădăcină. 
Conducerea ministerului va analiza 
cu și mai multă răspundere partini
că, cu un spirit critic și autocritic 
mai ascuțit felul cum am muncit, să 
vedem unde am greșit, în așa fel în
cît, prin măsuri energice, să se facă 
simțită o îmbunătățire substanțială a 
activității și rezultatelor obținute, să 
smulgem pămîntului tot ce poate da, 
să mobilizăm întreaga suflare a sa
telor pentru strîngerea recoltei fără 
pierderi.

Vom promova un stil nou de mun
că, dinamic, operativ, intransigent 
față de deficiențe și față de cei 
care se fac răspunzători de ele, un 
stil care să mobilizeze toate enersiile 
pentru punerea în valoare a impor
tantelor rezerve de creștere a pro
ducției vegetale și zootehnice care 
există în fiecare unitate agricolă, in 
fiecare gospodărie a populației, astfel 
încît acest important sector să-și În
deplinească sarcinile ce-i revin pe 
acest an, să pregătească o bază trai
nică pentru realizarea obiectivelor 
ce-i stau în fată în cincinalul 1981— 
1985 și să aducă o contribuție sporită 
Ia dezvoltarea economiei naționale, 
buna aprovizionare a populației cu 
produse alimentare".

y
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încheierea vizitei președintelui Mozambicului, Samora Moises Machel
DECLARAȚIE COMUNĂ

COMUNICAT
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în Republica Socialistă 
România, in perioada 13—17 septem
brie 1980.

Președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mo- 
zambic, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

In timpul vizitei, tovarășul Samora 
Moises Machel și membrii delegației 
mozambicane au vizitat obiective e- 
conomice, culturale și sociale.

La București s-a organizat un mi
ting al prieteniei româno-mozambi- 
cane, la care au luat cuvîntul pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Popu
lare Mozambic.

Reprezentanții Republicii Populare- 
Mozambic au fost primiți pretutin
deni cu multă cordialitate, expresie a 
sentimentelor de prietenie și stimă 
care există între cele două popoare.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Samora Moișes Machel 
au avut loc convorbiri oficiale, la 
care au participat :

Din partea română tovarășii : 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al 
guvernului ; Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român ; Ludovic 
Fazekas, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare ; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afa ‘erilor externe ; Angelo Micules- 
cu, v.mbru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, vice
prim-ministru al . guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare ; Vasile Pungan, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministru secretar de 
stat, consilier al secretarului general 
al partidului și președintelui Repu
blicii ; Dumitru Bejan, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Interna
ționale ; Ștefan Bîrlea, membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, directorul Cabinetului 
secretarului general al partidului și 
președintelui Republicii ; general-co
lonel Vasile Milea, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major ; Pantelimon Găvă- 
nescu, membru supleant al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, ministru pentru problemele ti
neretului ; Ion Popescu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și geo
logiei ; Petre Tănăsie, director în

Ministerul Afacerilor Externe ; Mir
cea Zara, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Republica Popu
lară Mozambic.

Din partea mozambicană tovarășii : 
Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Comitetului Politic Permanent al 
Comitetului Central al Partidului 
FRELIMO, secretar al Comitetului 
Central pentru relațiile externe, 
membru al Comisiei permanente a 
Adunării Populare, ministrul aface
rilor externe ; Tome Eduardo, mem
bru al Comitetului Central al Parti
dului FRELIMO, membru al Comi
siei permanente a Adunării Popu
lare, membru al Statului Major Ge
neral al Forțelor Populare de Elibe
rare a Mozambicului ; Sergio Vieira, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului FRELIMO, șeful Departa
mentului apărare și securitate al 
partidului, deputat în Adunarea 
Populară, ministru guvernator al 
Băncii Mozambicului ; Julio Zamith 
Carrilho, membru al Comitetului 
Central al Partidului FRELIMO, de
putat în Adunarea Populară, mi
nistrul lucrărilor publice și locuințe
lor ; Antonio Rodrigues Branco, de
putat în Adunarea Populară, mi
nistrul industriei și energiei ; Abdul 
Magid Osman, deputat în Adunarea 
Populară, secretar de stat pentru 
cărbuni și hidrocarburi ; Joao Dos 
Santos Ferreira, secretar de stat pen
tru cultura bumbacului ; Jose Julio 
Andrade, șeful Departamentului de 
cadre al partidului, deputat în Adu
narea Populară, director de cabinet 
al președintelui Partidului FRELIMO, 
Fernando Honwana, deputat in Adu
narea Populară, consilier special al 
președintelui Republicii ; Zacarias 
Kupela, deputat în Adunarea Popu
lară, secretar general al Organizați
ei Tineretului Mozambican ; Carlos 
Taju, consilier al președintelui Re
publicii ; Felisberto Lukanga, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și respect re
ciproc, cei doi conducători s-au in
format asupra preocupărilor partide
lor și țărilor lor în domeniul con
strucției economice și sociale. Exa- 
minînd pe larg stadiul actual al 
raporturilor bilaterale și modul în 
care au fost îndeplinite hotărîrile și 
înțelegerile convenite în timpul vi
zitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Mozambic, au 
exprimat satisfacția lor pentru prie
tenia și colaborarea fructuoasă care 
există între cele două partide și 
state.

Cei doi președinți au. subliniat di
recțiile și modalitățile 'pentru dez
voltarea în continuare și intensifi
carea relațiilor româno-mozambica- 
ne în domeniile politic, economic, 
tehnico-șființific. cultural și in toate 
celelalte domenii. Ei au apreciat că 
dezvoltarea relațiilor economice și 
îndeosebi a cooperării în producție 
constituie elementul esențial al 
aprofundării raporturilor dintre cele 
două state. Au fost de acord că 
România și Mozambicul dispun de 
potențial economic necesar pentru a 
realiza adincirea cooperării economi
ce și diversificarea schimburilor co
merciale între ele. Ei au apreciat, de 
asemenea, că dezvoltarea cooperării 
și comerțului româno-mozambican,

precum și conlucrarea în domeniul 
științei și tehnologiei, al învățămîn- 
tului și culturii vin în sprijinul efor
tului național al celor două țări pen
tru progres economic, social și cul
tural.

în timpul vizitei, membrii delega
țiilor română și mozambicană au 
avut întîlniri de lucru, în cadrul că
rora au fost examinate aspecte con
crete ale colaborării bilaterale în do
meniile politic, economic, tehnico-' 
științific și cultural.

Cei doi președinți au efectuat un 
larg schimb de vederi în legătură cu 
problemele actuale ale situației in
ternaționale, constatîndu-se o identi
tate sau o mare apropiere a puncte
lor de vedere in legătură cu aceste 
probleme.

Luind in considerare interesele și 
pozițiile lor comune asupra principa
lelor probleme internaționale, cei doi 
președinți au hotărît să fie intensifi
cate consultările și conlucrarea din
tre reprezentanții țărilor lor în cadrul 
O.N.U. și altor organisme internațio
nale, al „Grupului celor 77“ și al 
mișcării țărilor nealiniate, pentru a 
contribui și mai mult la soluționarea 
lor justă. în interesul popoarelor.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, au semnat o 
Declarația comună. S-a semnat, de 
asemenea, un Protocol între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare Mo
zambic pentru dezvoltarea cooperării 
economice și tehnico-științifice.

Conducătorii Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Mo- 
zamlțic au evidențiat rezultatele fruc
tuoase ale convorbirilor pe care le-au 
avut și au apreciat că vizita oficia
lă de prietenie a președintelui Samo
ra Moises Machel, Declarația comu
nă, celelalte documente semnate 
reprezintă o importantă contribuție 
la extinderea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul FRELIMO, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mozambic, 
spre binele popoarelor român și mo- 
zambican, al politicii de pace, des
tindere, independență națională și 
colaborare între toate națiunile.

Președintele Republicii Populare 
Mozambic, Samora Moises Machel. a 
exprimat cele mai vii mulțumiri pen
tru primirea cordială și ospitalitatea 
de care s-a bucurat, împreună cu 
delegația care l-a însoțit în perioada 
vizitei în Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Samora Moises Machel, 
președintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Populare Mo
zambic, l-a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și pe tovarășa Elena Ceaușescu 
să efectueze o vizită oficială de prie
tenie în Republica Populară Mozam
bic. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Data vizitei urmează să fie 
stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

(Urinare din pag. I)
inițieze acțiuni concrete și să urmărească în 
mod consecvent realizarea acordurilor încheiate.

Cei doi președinți reliefează importanța deo
sebită pe care o au intilnirile și convorbirile la 
nivel înalt care, prin hotărîrile și înțelegerile 
care se adoptă, deschid noi perspective pentru 
consolidarea și aprofundarea colaborării dintre 
cele două popoare, partide și țări. Ei se pro
nunță pentru continuarea acestor întîlniri și 
convorbiri, precum și pentru consultări și le
gături frecvente între organele guvernamentale, 
organizațiile de masă și obștești, instituțiile po
litice, sociale, culturale și sportive din cele două 
țări. Ei constată cu satisfacție că acordul de 
colaborare încheiat între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul FRELIMO în aprilie 1979 con
stituie o bază politică favorabilă dezvoltării re
lațiilor de solidaritate militantă dintre cele două 
partide.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Populare Mozambic re
liefează utilitatea și eficiența cadrului juridic 
existent pentru accelerarea dezvoltării rapor
turilor bilaterale în toate sectoarele de activi
tate și apreciază că este necesară extinderea 
acestuia și la alte domenii. Pe baza hotăririi lor, 
a fost semnat un Protocol intre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul Republicii 
Populare Mozambic pentru dezvoltarea cooperă
rii economice și tehnico-științifice.

Cei doi șefi de stat apreciază că intensificarea 
cooperării economice și schimburilor comercia
le. a conlucrării in domeniile științei și tehno
logiei, învățămîntului, culturii și sănătății, a in
formațiilor contribuie la progresul economic și 
social al celor două țări.

II
Președintele Republicii Socialiste România și 

președintele Republicii Populare Mozambic, exa- 
minînd situația mondială in lumina evoluției in
tervenite de la ultima lor intîlnire din aprilie 
1979, evidențiază cu satisfacție că în întreaga 
lume cresc forțele care luptă pentru pace, pen
tru progres social, pentru socialism. Ei își ex
primă, totodată, îngrijorarea față de agravarea 
tensiunii în relațiile internaționale, față de spo
rirea instabilității economiei mondiale, per
sistența crizei economice, a crizei energetice și, 
în special, a celei petroliere, față de nesoluțio- 
narea unor probleme complexe ale vieții inter
naționale, ceea ce creează pericole grave pentru 
pacea și independența popoarelor. Ei constată 
că popoarele se opun politicii de incordare, că se 
afirmă tot mai puternic voința lor de a pune 
capăt politicii imperialiste, colonialiste și neo- 
colonia liste, de a fi pe deplin stăpîne pe bogă
țiile lor naționale și pe propriile lor destine, de 
a conviețui și coopera în condiții de libertate și 
securitate pe baza egalității și respectului re
ciproc.

Cei doi președinți consideră că, în condițiile 
actuale, devin mai imperative decit oricind 
unirea strînsă a eforturilor tuturor popoarelor, 
întărirea cooperării și solidarității forțelor pro
gresiste din lumea întreagă pentru a elimina în
cordarea și a pune capăt in mod hotărît politicii 
imperialiste de dominație și opresiune, pentru 
reluarea și continuarea politicii de destindere și 
promovarea cooperării și respectului între na
țiuni, intr-un climat de securitate și pace.

Ei subliniază preocuparea popoarelor față de 
perpetuarea și multiplicarea situațiilor de re
curgere la forță sau la amenințarea cu forța în 
soluționarea conflictelor internaționale. Ei iși 
exprimă îngrijorarea față de faptul că în ase
menea dispute și conflicte sint adesea antrenate 
țări în curs de dezvoltare, ale căror eforturi și 
resurse sint deturnate de la obiectivele lor de 
dezvoltare economică șl socială. Asemenea di
ferende și conflicte pun în pericol pacea și 
securitatea generală, stimulează cursa înarmă
rilor. duc Ia înrăutățirea raporturilor între state.

Cei doi președinți reafirmă cu vigoare, nece
sitatea respectării de către toate statele a prin
cipiilor egalității în drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, neameste
cului in treburile interne ale statelor, reglemen
tării tuturor conflictelor pe cale politică, res
pectării dreptului legitim al fiecărui popor de 
a-și alege liber calea dezvoltării economice și 
sociale.

Președinții Republicii Socialiste România șl 
Republicii Populare Mozambic apreciază că o 
cerință dintre cele mai stringente pentru pacea 
și securitatea popoarelor, pentru însuși viitorul 
omenirii, o constituie lichidarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini economice interna
ționale. Ei constată că în negocierile internațio
nale de pînă acum nu s-au realizat progrese 
semnificative și, cu toate consecințele sale ne
faste, mai ales asupra țărilor în curs de dezvol
tare. criza economică continuă să se agraveze, 
periurbînd în mod periculos ansamblul vieții in
ternaționale.

Pronunțîndu-se pentru dreptul tuturor națiu
nilor la dezvoltare, cei doi președinți consideră 
că instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale constituie o datorie și reprezintă un

interes vital pentru toate statele, indiferent de 
sistemul lor social-politic și de nivelul de dez
voltare economică și că o soluționare echitabilă a 
acestei probleme fundamentale pentru pacea și 
progresul omenirii este posibilă numai cu partici
parea activă și egală în drepturi a tuturor state
lor. Ei se pronunță pentru trecerea de la declara
ții la acțiune, pentru adoptarea de urgență a unor 
măsuri și programe concrete, atît în ceea ce pri
vește mecanismele de cooperare internațională, 
cit și în direcția sprijinirii eforturilor de dez
voltare ale țărilor rămase în urmă din punct 
de vedere economic. Președinții României și 
Mozambicului se pronunță pentru adoptarea de 
către Adunarea Generală a O.N.U. a strategiei 
internaționale pentru dezvoltare în deceniul ’80 
și a lansării negocierilor globale în vederea edi
ficării noii ordini economice internaționale.

Cei doi președinți se pronunță pentru lichi
darea definitivă a politicii imperialiste, colonia
liste. neocolonialiste, contra apartheidului si ori
cărei forme de discriminare rasială în întreaga 
lume.

Ei își exprimă profunda satisfacție și salută 
victoria strălucită a poporului din Zimbabwe în 
lupta sa armată de eliberare națională și crea
rea noului stat liber și independent, fiind încre
dințați că această victorie stimulează lupta po
poarelor încă oprimate din Africa și din întrea
ga lume. Salută, de asemenea, poporul din Zim
babwe pentru că și-a ales, prin alegeri libere 
și democratice, un guvern care reprezintă aspi
rațiile sale profunde. Afirmă convingerea lor că 
guvernul condus de primul ministru Robert Mu
gabe va realiza unitatea poporului din Zimbab
we, consolidarea independenței naționale, pro
gresul, bunăstarea socială și pacea in țară. •

Cei doi președinți își reafirmă sprijinul și so
lidaritatea militantă cu lupta dreaptă pentru in
dependență națională a poporului namibian, sub 
conducerea S.W.A.P.O., unicul său reprezentant 
legitim. Ei declară opoziția fermă a țărilor lor 
față de manevrele regimului rasist din Africa de 
Sud, menite să împiedice cucerirea unei inde
pendențe reale și asigurarea integrității terito
riale pentru Namibia. Se pronunță în favoarea 
intensificării activității desfășurate de O.N.U. 
pentru a se ajunge Ia o reglementare justă a 
problemei namibiene. Ei cer, de asemenea, să se 
pună capăt imediat și definitiv atacurilor bru
tale, acțiunilor subversive și amenințărilor re
gimului rasist sud-african împotriva suveranită
ții și integrității teritoriale a Angolei și altor 
țări africane.

Cei doi președinți reafirmă sprijinul țărilor lor 
pentru lupta poporului sud-african, a Congresu
lui Național African, împotriva rasismului și a- 
partheidului, pentru dreptul la libertate, egali
tate și progres social.

Cei doi conducători se pronunță hotărît pen
tru respectarea frontierelor și a integrității te
ritoriale a statelor africane și pentru soluționa
rea problemelor litigioase dintre ele pe cale 
pașnică, prin negocieri între părțile direct inte
resate. Ei consideră că întărirea unității și so
lidarității țărilor africane reprezintă o condiție 
esențială pentru pace, securitate, progres social 
și consolidarea independenței popoarelor de 
pe continentul african și din întreaga lume.

Cei doi președinți au evidențiat rolul impor
tant ce revine O.U.A. în soluționarea politică a 
diferendelor și stărilor de tensiune de pe conti
nent, in instaurarea unui climat de bună veci
nătate și cooperare între țările africane, în spri
jinirea dezvoltării lor economice și sociale acce
lerate.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Populare Mozambic, 
reliefind necesitatea soluționării juste și paș
nice a situațiilor conflictuale din lume, reafirmă 
importanța deosebită pe care o are pentru pacea 
și securitatea mondială reglementarea situației 
din Orientul Mijlociu.

Ei se pronunță pentru o reglementare politică 
globală, justă și durabilă a acestei probleme, 
care să ducă la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967, inclusiv din Ierusa
limul arab, la rezolvarea problemei poporului 
palestinian pe baza dreptului său la autodeter
minare, inclusiv constituirea unui stat palesti
nian independent, Ia asigurarea independenței 
și suveranității tuturor statelor și popoarelor din 
zonă. Cei doi șefi de stat își exprimă convinge
rea că pentru instaurarea păcii în regiune sint 
necesare noi inițiative care să poată duce la 
convocarea unei conferințe internaționale, sub 
egida și cu participarea activă a O.N.U., Ia care 
să ia parte toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei, reprezen
tantul legitim al poporului palestinian.

Cei doi președinți se pronunță pentru regle
mentarea politică a situațiilor de conflict intre 
state care au apărut și în alte părți ale globu
lui.

Președinții Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Mozambic subliniază im
portanța deosebită a edificării securității și dez
voltării cooperării în Europa. Avînd în vedere 
tensiunea din climatul internațional actual, ei 
consideră mai necesar ca oricind să se pună 
cu consecvență în aplicare prevederile Actului

final de Ia Helsinki. Exprimindu-și încrederea 
că toate țările vor acționa pentru asigurarea 
succesului reuniunii de la Madrid din acest an, 
ei apreciază că trebuie acordată o atenție deo
sebită problemelor de dezangajare militară șl 
dezarmare, .fără de care pacea și securitatea nu 
sint realizabile. Ei se pronunță pentru adopta
rea de către reuniunea de la Madrid a unei ho- 
tăriri clare în vederea convocării unei confe
rințe de dezarmare în Europa, care ar avea ca 
obiectiv măsuri practice de încredere, urmate 
de un proces eficace de dezarmare. Relicfînd 
pericolul concentrării uriașe de trupe și arma
ment în Europa, ei se pronunță pentru Oprirea 
amplasării pe continent de noi rachete și arme 
de distrugere în masă.

Cei doi președinți au ferma convingere că în
tărirea securității și dezvoltarea cooperării în 
Europa vor exercita o influență pozitivă asupra 
climatului politic internațional, asupra păcii, 
destinderii și securității în întreaga lume.

Preocupați de amploarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, cei doi președinți consideră 
că oprirea acesteia și trecerea Ia realizarea efec
tivă a unor măsuri concrete de dezarmare con
stituie o necesitate vitală pentru existența și 
viitorul umanității. Ei cer să se acționeze pe plan 
internațional pentru apărarea celui mai funda
mental drept al oamenilor și al națiunilor : 
dreptul la viață, Ia pace, la existență liberă și 
independentă.

Cei doi șefi de stat se pronunță cu fermitate 
pentru dezarmarea generală, și in primul rînd 
pentru dezarmare nucleară, sub un control e- 
ficace, cu participarea tuturor statelor și în be
neficiul tuturor popoarelor. Măsurile concrete de 
dezarmare trebuie, să fie realizate de asemenea 
manieră îneît fiecare națiune să aibă în orice 
moment sentimentul real al securității și să-și 
poată concentra forțele in direcția dezvoltării e- 
conomice și sociale, la adăpost de orice agresiu
ne. Ei subliniază necesitatea reducerii cheltuie
lilor militare și de înarmare și utilizarea mijloa
celor astfel economisite pentru soluționarea pro
blemelor economice și sociale ale fiecărei țări, 
și. în special, pentru creșterea sprijinului țărilor 
in curs de dezvoltare.

Cei doi președinți apreciază că în procesul în
făptuirii măsurilor concrete de dezarmare tre
buie acordată atenție creării de zone denuclea- 
rizate și zone ale păcii in diferite regiuni ale 
lumii.

Președintele Republicii Socialiste România 
și președintele Republicii Populare Mozambic 
apreciază că în condițiile actualei evoluții com
plexe devine tot mai necesară creșterea rolului 
și responsabilității O.N.U. în eforturile de pre
venire și rezolvare politică a conflictelor și stă
rilor de încordare dintre state, asigurarea păcii 
și securității tuturor națiunilor, dezvoltarea co
laborării internaționale, pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Cei doi șefi de stat subliniază rolul important 
al mișcării țărilor nealiniate în lupta împotriva 
imperialismului, pentru făurirea unei noi ordini 
internaționale și promovarea principiilor de 
drept internațional în relațiile dintre state. Por
nind de la interesele lor comune și pozițiile 
identice sau apropiate în legătură cu problemele 
internaționale, ci hotărăsc să fie intensificate 
consultările și conlucrarea dintre reprezentanții 
țărilor lor în cadrul O.N.U. și altor organisme 
internaționale, al „Grupului celor 77“ și al miș
cării de nealiniere pentru a contribui la rezol
varea justă a problemelor cu care se confruntă 
omenirea.

Cei doi conducători reafirmă hotărirea Partidu
lui Comunist Român și a Partidului FRELIMO 
de a întări colaborarea cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu toate partidele și for
țele progresiste democratice, antiimperialiste, 
pe baza principiilor deplinei egalități în drep
turi, încrederii și întrajutorării reciproce, a 
dreptului fiecărui partid de a-și stabili in mod 
independent politica internă și externă. în con
formitate eu interesele și condițiile concrete din 
țările respective. Ei reafirmă, de asemenea, ho
tărirea celor două partide de a întări solidarita
tea militantă cu mișcările de eliberare națio
nală in lupta lor dreaptă pentru independență 
națională.

III
Secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și președintele Partidului FRELIMO, pre
ședintele ‘Republicii Populare Mozambic, Își ex
primă deplina satisfacție față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei și convorbirilor purtate. 
Ei sint ferm convinși că acestea constituie o nouă 
contribuție importantă Ia adincirea raporturilor 
de prietenie și strinsă cooperare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Mozambic, în interesul popoarelor ro
mân și mozambican, al cauzei păcii, socialismu
lui, destinderii și colaborării internaționale.
București, 17 septembrie 1980.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

Cei doi șefi de stat au trecut în re
vistă garda de onoare.

In continuarea 
rășul Samora 
luat rămas bun 
române prezente . 
de față tovarășii Ilie Verdeț, 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ludovic 
Fazekas, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ștefan 
Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Angelo Miculescu, precum și alți 
membri ai guvernului, conducători de

ceremoniei, tova- 
Moises Machel și-a 
de la oficialitățile 
pe aeroport. Erau 

Iosif

instituții centrale, alte persoane ofi
ciale.

La ceremonie au asistat Mircea 
Zara, ambasadorul României în Mo
zambic, precum și Siegfried Bock; 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a. luat rămas 
bun de la tovarășii Joăquim Alberto 
Chissano, Tome Eduardo, Sergio 
Vieira, Julio Zamith Carrilho, Anto
nio Rodrigues Branco, Abdul Magid 
Osman, Joao Dos Santos Ferreira, Rui 
Gonzalez, de la celelalte persoane 
oficiale mozambicane care l-au în
soțit pe tovarășul Samora Moises

Machel in timpul vizitei în țara 
noastră.

Un grup de pionieri au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Sa
mora Moises Machel buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Samora Moises Machel și-au 
strîns mîinile cu căldură, s-au îm
brățișat.

Numeroși locuitori al Capitalei, 
prezenți pe aeroport, au salutat cu 
entuziasm pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises Machel, 
exprimindu-și astfel deplina satisfac
ție față de rezultatele rodnice ale 
dialogului la nivel înalt româno-mo
zambican de la București, menit sâ 
dezvolte și să întărească și mai mult 
conlucrarea dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

La ora 10,30 aeronava prezidenția
lă a decolat.

Semnarea unui protocol
Angelo Miculescu, viceprim-minis

tru al guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, și Ser
gio Vieira, ministru' guvernator al 
Băncii Mozambicului, au semnat,

miercuri, Protocolul între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Mozambic 
pentru dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnico-științifice.București, 17 septembrie 1980

Țoale forțele satelor - puternic angajate la lucrările agricole de toamna

IN ACTUALITATE - STRINGEREA recoltei
Stringerea la timp și in bune condiții a recoltei constituie, așa cum 

o subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare, 
sarcina cea mai importantă a tuturor oamenilor muncii din agricultură, 
a tuturor locuitorilor de la sate. Concret, cum se desfășoară recoltarea 
culturilor de toamnă ? lată ce relatează in acest sens corespondenții noștri 
din citeva județe : >

Dolj : De o săptămînă se desfă
șoară și recoltarea - porumbului. în 
consiliile agroindustriale Poiana 
Mare, Segarcea. Băi Iești, Calafat, 
Perișor, Horezu-Poenari, Apele Vii, 
Circea și Măceșu de Jos, unde hi
brizii timpurii și semitimpurii au 
ajuns la maturitate, au fost concen
trate importante mijloace mecanice 
și manuale la culesul porumbului. 
Pe măsură ce această cultură va a- 
junge la coacere, recoltarea se va 
extinde și în alte zone. Sint de re
marcat buna organizare a activității 
și funcționarea ireproșabilă a combi
nelor, ceea ce a permis în aceste 
unități realizarea încă din primele 
zile a ritmului de lucru planificat. 
(Nicolae Petolescu).

Timiș : în ultimele zile, unitățile 
cultivatoare, cit și cele de valorifica
re și-au intensificat activitatea de 
recoltare și prelucrare, ceea ce a 
contribuit la asigurarea unor canti
tăți sporite de legume, cartofi, fructe 
fentru consumul curent al populației, 
n cele 5 cooperative agricole din co

muna Ceacova, graficele zilnice de li
vrări sint depășite cu regularitate. 
La cules sint mobilizați, alături de 
cooperatori, elevi, lucrători de la 
primărie, cooperativa de consum și 
de la alte unități din comună. Gra
ficele sînt depășite și de majoritatea 
unităților din bazinele legumicole 
Sinnicolau Mare șl Lovrin.

Ca urmare, livrările de legume la

fondul de stat depășesc 87 000 tone. 
(Cezar Ioana).

Vaslui : Și în județul Vaslui, după 
cum aprecia tovarășul C. Neamțu, 
directorul trustului horticol, produc
ția bună de legume din acest an poa
te satisface cerințele de consum ale 
populației. în majoritatea unităților 
agricole, forțele sînt concentrate în 
grădini, la cules. Dovadă, ritmul re
coltării și prelucrării legumelor a 
crescut de 5—6 ori față de săptămî- 
na trecută. La Pochidia. Viișoara, 
Brezeni, Vetrișoaia, Huși și alte uni
tăți ne-am convins de ampla mobi
lizare de foițe la cules. (Crăciun Lă- 
luci).

Galați : în prim-plan se situează 
recoltarea sfeclei de zahăr conform 
graficelor întocmite. Se poate apre
cia că pină acum, in majoritatea u- 
nităților agricole, ritmul recoltării 
este corespunzător. (Dan Plăeșu).

Ialomița : Recoltarea florii-soarelui 
se desfășoară cu intensitate în toate 
unitățile agricole. Pînă acum, din

cele aproape 53 000 ha cultivate au 
fost recoltate 39 000. Ritmul de lu
cru — aproape 5 000 hectare pe zi 
— permite ca întreaga producție 
ce a mai rămas să fie strînsă in cel 
mult 3—4 zile. (Mihai Vișoiu).

Redacția: Ce inițiative demne de 
remarcat ați reținut 7

Ialomița : „Fiecare combină să re
colteze zilnic cite 5,5 ha cu floarea- 
soarelui" — sub această deviză se 
desfășoară activitatea la C.A.P. Să- 
veni din consiliul unic agroindus
trial Movila. Secretul îl constituie 
buna organizare a activității. Toate 
lucrările — recoltarea, eliberarea te
renurilor de resturile vegetale și ară
turile — se execută în flux continuu. 
Inițiativa a fost preluată și de alte 
unități agricole — Făcăeni, Scînteia, 
Grivița, Cosîmbești, Gimbășani, An- 
drășești și Iazu — care au încheiat 
sau sînt cele mai avansate la strînsul 
florii-soarelui.

Și în consiliile unice Cocora,

Lehliu, Slobozia, Dragalina, Fe
tești, Cuza Vodă, Borcea și Țăn- 
dărei se realizează ritmuri de lucru 
superioare. Este nevoie însă ca și 
în cooperativele agricole Dragoș 
Vodă și Vîlcele să fie mobilizată în
treaga forță de muncă a satelor, să 
fie folosite mai bine utilajele, astfel 
îneît recoltarea florii-soarelui să se 
poată încheia la termenul stabilit de 
comandamentul județean.

Galați : La C.A.P. Frumușița, cei 
peste 150 de cooperatori mobilizați 
la strînsul sfeclei de zahăr sînt aju
tați zilnic de numeroși membri de 
familie. Enache Pecheanu este doar 
unul din muncitorii de la întreprin
derea de navigație fluvială NAVROM 
Galați care, în timpul liber, au ținut 
să participe alături de familie la gră
birea recoltării.

Redacția: Există posibilități pentru 
ca ritmul recoltărilor să fie inten
sificat ?

Timiș : Categoric, există în acest 
sens serioase rezerve. Rezultatele ar 
putea fi și mai bune dacă peste tot 
s-ar acționa cu răspundere față de 
soarta recoltei. „De la C.A.P. Parța 
— îmi spunea tovarășul Vasile Lin
tea, directorul C.L.F. Deta — ar tre
bui să preluăm zilnic cel puțin 3—4 
tone de ardei. Ieri și azi n-am în
cărcat însă nici un kilogram. Moti
vul ? La cules nu a fost mobilizat 
nici un om. Am anunțat și primăria, 
dar în zadar...". Sau alt aspect. „Con

form programului întocmit, am co
mandat 4 mașini pentru a prelua 
ceapa de la I.A.S. Variaș — ne spu
ne Vladimir Stoianov, șeful punctu
lui C.L.F. din localitate.,. Dar mași
nile s-au întors goale, deoarece cea
pa nu a fost sortată".’Aflăm că mo
tivul este același : nu s-a asigurat 
forța de muncă necesară.

Sînt situații care subliniază și mai 
mult necesitatea luării unor măsuri 
energice pentru mobilizarea tuturor 
locuitorilor de la sate la stringerea 
întregii producții de legume.

Vaslui : Și în județul Vaslui am 
întilnit situații asemănătoare. La 
Ivești, o grădină cu belșug de legu
me, rod al muncii unor oameni har
nici. Dar... De pe 16 hectare cu ardei 
s-au recoltat numai 25 tone din pro
gramul de 188 tone. Firesc deci să 
apară „goluri" în aprovizionarea Fa
bricii de conserve din Huși. Tovarășa 
Maria Stoian, inginer-șef cu producția 
la fabrica amintită, mi-a spus : 
„C.A.P. Stănilești trebuia să ne asi
gure săptăminal 100 tone tomate, 5 
tone ardei gras, 20 tone vinete. Con
siliul de conducere al cooperativei 
ne-a promis numai 30 tone tomate, 
2 tone ardei și o tonă vinete, și ne-au 
livrat mult mai puțin". Belșugul de 
legume nu poate rămine în cîmp. Co
mitetul județean de partid a inter
venit operativ, stabilind măsuri pen
tru intensificarea ritmului recoltării, 
astfel îneît să se asigure aprovizio

narea ritmică a populației șl a între
prinderii de la Huși cu cantitățile de 
legume prevăzute.

Galați : Am fost la baza din co
muna Foltești a Fabricii de zahăr 
Sascut. De la Dumitru Neagu, șeful 
bazei, aflăm că delegatul fabricii este 
plecat prin unități să-i îndemne pe 
cooperatori să- treacă neîntirziat la 
recoltat. Totuși, pe rampă erau toate 
cele 220 tone aduse de unitățile men
ționate, fără să fi fost transportate 
la fabrică. Deci, pe de o parte dele
gatul fabricii cere unităților să re
colteze, iar pe de alta sfecla recol
tată întîrzie să fie operativ expediată 
la fabrică. Ce se va întîmpla aici cînd 
recoltarea sfeclei va fi în toi 7 Cum 
își va organiza atunci munca această 
bază, dacă acum are probleme cu ex
pedierea unor cantități mici de sfe
clă ? Sînt chestiuni care trebuie să 
stea în atenția fabricii din Sascut, 
dar și a unităților agricole, astfel incit 
nimic să nu stea în calea accelerării 
ritmului de recoltare.

La direcția agricolă județeană, to
varășul Aurel Dinu, director pentru 
cereale si plante tehnice, ne spunea : 
„în pofida indicațiilor comandamen
tului agricol județean, ritmul stabilit 
la recoltarea sfeclei de zahăr nu se 
realizează în toate unitățile agricole. 
Concluzia este limoede : măsurile 
stabilite trebuie să fie aplicate cu 
fermitate, nentru ca recoltarea sfe
clei de zahăr să fie mult impulsio
nată.

<
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Scrisoare 
din Skoplje

Printre plicurile sosite pe a- 
dresa rubricii noastre, atenția 
ne-a fost atrasă de unul cu ștam
pila poștei orașului Skoplje din 
Iugoslavia. Surpriză și mai plă
cută cind l-am deschis și am ci
tit o scrisoare foarte corect ex
primată acolo, „la fata locului", 
in limba română : „Mă numesc 
Gabriela Vellios. In luna august 
mi-am petrecut vacanța in 
România, împreună cu părinții 
mei. in timpul unui popas in 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
mi s-a făcut rău. Părinții intra
seră in panică, iar eu n-am mai 
știut nimic, pină m-am trezit pe 
patul unui spital din localitate, 
după o dificilă intervenție chi
rurgicală făcută de doctorul 
Stelian Stoican. Lui și tuturor 
colaboratorilor săi le adresez 
mii de mulțumiri pentru că 
mi-au salvat viața și am să re
vin totdeauna, cu cea mai mare 
bucurie, în frumoasa și ospita
liera dumneavoastră țară".

Zis „Căleț"
De unde și pină unde i s-a 

zis Căleț — și Căleț i-a rămas 
porecla pină azi — lui Constan
tin Borcău din Beliuț, județul 
Timiș, nu se știe precis. Ceea 
ce se știe cu precizie este că 
acest zis Căleț nu numai că nu 
se omora cu munca, dar rivnea 
și la bunurile altora. Intr-o sea
ră tîrziu i-a aținut calea lui 
Cornel Tîrziu, i-a sărit in circă, 
l-a trintit și l-a buzunărit. Ba, 
ca să fie „tacimul" complet, i-a 
luat și hainele de pe el. Apoi, 
Căleț a dat iama prin ferma 
zootehnică a cooperativei agri
cole și a pus ochii pe un gră
sun. Văzindu-i cuțitul și bănuind 
că nu-i venise incă ignatul, gră
sunul a început să guițe atit de 
tare, incit a alarmat oamenii, iar 
oamenii l-au înșfăcat de guler 
pe Căleț și Căleț a ajuns in fața 
instanței de judecată.

Pe... linie moartă
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CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL
- temelia trainică a progresului economic și social al patriei

Anii luminoși ai socialismului și, 
cu deosebire, anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului 
au fost anii unui efort constructiv 
fără precedent, in care am în
registrat progrese nemaiîntilnite in 
dezvoltarea economică a tării, în 
creșterea nivelului de trai al tu
turor fiilor săi, pe baza sporirii 
continue și in ritm înalt a venitului 
național. Eforturile făcute de po
porul român în anii construcției so
cialiste — sublinia secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvintarea rostită la 
Congresul consiliilor popttlare — 
s-au materializat în crearea unei 
puternice avuții naționale, care a 
făcut ca țara noastră — în trecut 
o țară cu o economie înapoiată — 
să înregistreze progrese uriașe, de- 
monstrînd cu putere forța socialis
mului, capacitatea noii societăți, în 
care puterea aparține poporului în
suși, în care clasa muncitoare are 
rolul conducător, faptul că poporul 
știe să conducă mai bine, să în
făptuiască mai bine dezvoltarea so
cietății, Să asigure progresul eco
nomic și social.

Cu luciditate științifică, respin- 
gînd concepțiile consumatoriste 
care vădeau neînțelegerea legilor 
esențiale ale reproducției socialiste 
lărgite, Partidul Comunist Român 
a stabilit, pe baza indicațiilor și 
orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca linie strategi
că fundamentală a politicii noastre 
economice, asigurarea unui raport 
judicios, optim în repartizarea veni
tului național pentru fondul de dez
voltare economico-socială și fondul 
de consum. Viața însăși a validat 
justețea politicii partidului nostru 
de a asigura o rată înaltă a acumu
lării, politică de o profundă res
ponsabilitate patriotică. în deplină 
concordanță cu cerințele propășirii 
României socialiste, cu interesele 
fundamentale ale. întregului popor. 
Ne-am convins, prin forța faptelor, 
că există o legătură indisolubilă în
tre dezvoltarea generală a econo
miei, creșterea venitului național și 
ridicarea nivelului de trai.

Ce a însemnat creșterea venitului 
național pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru viața po
porului nostru ?

în miliarde lei —

- UN LOC AL ARTEI 
Un adevăr pus în evidență de lucrările din Expoziția 
republicană de artă plastică „Magistralele socialismului"

„Operele de artă trebuie să dea expresie activității tumul
tuoase a poporului în toate domeniile vieții sociale, oglindind, in 
limbajul lor propriu, marile realizări, entuziasmul, optimismul și 
hotărîrea națiunii noastre de a merge neabătut înainte...”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Gheorghe Spiridon - „ȘANTIERUL NATIONAL DUNĂREA - MAREA 
NEAGRA”
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Citim in ziarul „Năzuința" din 
județul Sălaj : „După «proba* 
dată, se pare că impiegatul loan 
Sereș, din stația C.F.R. Zalău, 
are toate șansele să urce pe po
diumul ciștigătorilor unui posi- ' 
bil concurs de... insulte".

Concret, despre ce este vorba ? 
La repetatele rugăminți adre
sate de președintele C.A.P. Za
lău, Gavril Pașca, pentru ca 
impiegatul să dea „cale liberă" 
la niște vagoane cu îngrășă
minte chimice spre un loc mai 
potrivit pentru a fi descărcate, 
impiegatul a răspuns cu insulte, 
înjurături, amenințări.

Cum un concurs pe aceste 
teme, din cite cunoaștem, nu 
s-a organizat pină acum și nici 
nu am auzit pe cineva să-l pro
iecteze, impiegatului nu-i rămi- 
ne altceva de făcut decit să 
schimbe macazul și să treacă 
asemenea apucături pe.„ linie 
moartă.

De n-ar uita!
După ce a zăbovit vreme lun

gă la băutură, Andrei K. din 
satul Boța, județul Bistrița- 
Năsăud, a pornit-o spre casă. 
Mergind el așa, pe trei cărări, 
s-a pomenit, deodată, față in față 
cu autoturismul 1—BT—l 879. 
Cum picioarele, de plumb, n-au 
mai vrut cu nici un chip să-l 
asculte, pas de te mai ferește din 
calea mașinii. Nici mașina nu l-a 
putut ocoli...

Ajuns la spital, cind s-a tre
zit și s-a văzut... oblojit, s-a ju
rat că-n viața lui n-o să mai 
facă ce-a făcut.

Numai de n-ar uita I

Cu ciomagul 
la pescuit

Multe se pot întîmpla in jurul 
unei crescătorii piscicole ! Mai 
ales toamna, cind amatorii de 
braconaj devin mai „întreprin
zători". Zilele trecute, la ferma 
Bugeac a întreprinderii pis
cicole Constanța au dat iama in 
stufăriș — unde crapii și ca- 
rașii s-au „refugiat" de teama 
năvoadelor — mai multi dori
tori de saramură de chilipir, 
tntre ei, Gheorghe Baznea, Va
sile Baciru, Mircea Dumitru, 
Mircea Zamfir, Mircea Marin, 
Petre Minciu.

Dar tocmai cind „culesul cara- 
șilor" era în toi au fost sur
prinși de paznicii fermei, Petre 
Chirea și Voicu Carol. Supărat 
foc că le-a întrerupt pasio
nanta vînătoare, Gheorghe Baz
nea s-a năpustit, ca un „răpi
tor", cu ciomagul asupra lui 
Petre Chirea. Și a dat cu sete. 
Dar setea se vede că nu l-a 
ajutat nici pe el, nici pe cei
lalți. Cele peste 50 kg de pește 
au fost confiscate. Și acum 
urmează cele legale. Fiindcă, 
se știe doar!, pescuitul nu se 
face cu... ciomagul.

În patru rîndurî
Ziarul „Tribuna Sibiului" și-a 

făcut bunul obicei ca, din cind 
in cind, să rezerve din spațiul 
său un colț pentru epigrame 
care satirizează diferite mo
ravuri și năravuri.

Sub semnătura lui Nicolae 
Muntean, citim un catren la 
adresa unor turiști care, in loc 
să-și petreacă timpul in ■ mod 
plăcut și instructiv-educativ. 
preferă să-și continue obiceiuri
le din locurile lor de baștină: 

„Fără multe argumente. 
Mulțumirile-s depline !
Au văzut trei monumente 
Și-o sută de magazine".

Sub semnătura aceluiași, incă 
o epigramă dedicată unui medic: 

„Doctore, mă doare-o 
unghie. 

Am arsuri și mă înjunghie 
Și aici mă-nțeapă-un pic. 
Iar dincoace am un... plic!" 

Să mat existe oare asemenea 
bolnavi?
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în anul 1980, venitul național este de 15 ORI 

mai mare decît în 1950

• Realizarea in anul 1980 a unui «olum de investiții 
in economie de 36 ori mai mare decit in 1950 ;

• Venitul național pe locuitor a crescut de Io 2 150 
lei in 1950, la peste 24 000 lei in anul 1980 ;

® Pe baza creșterii venitului național, veniturile din 
retribuirea muncii, personalului muncitor au crescut in 
1980 de 21 de ori față de anul 1950.

Rubrică realizată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scinteii"

șoară în vederea îndeplinirii neabă
tute a istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XII-lea al parti
dului, a indicațiilor și orientărilor 
prețioase cuprinse în cuvintarea re- 

cheltuielilor mate-

Creșterea mai rapidă a venitului 
național este o cerință economică 
majoră, de permanentă actualitate. 
Acestui înalt deziderat ii răspunde 
activitatea intensă, plină de însufle
țire pe care poporul nostru o desfă-

9 Reducerea mai accentuată a
riale de producție. Calculele arată că reducerea cu 
numai un singur procent a ponderii cheltuielilor ma
teriale in produsul social echivalează, la nivelul aces
tui an, cu un venit național suplimentar de circa 14 
MILIARDE LEI ;
• Creșterea in ritm înalt d productivității muncii. In 

anul 1980, creșterea numai cu 1 la sută a producti
vității muncii in industrie echivalează cu un spor de 
producție de peste 9 MILIARDE LEI.

centă rostită de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul consiliilor 
populare. Iată citeva direcții concre
te de acțiune i '

O Fabricarea de produse de inaltti tehnicitate și ca
litate, cu un consum redus de materii prime și ener
gie, valorificarea superioară a resurselor materiale.

O Creșterea numărului celor ce lucrează direct in 
sectoarele producției materiale și reducerea la strictul 
necesar a personalului auxiliar și neproductiv.

® Realizarea investițiilor cu cheltuieli minime și func
ționarea la nivelul parametrilor proiectați a tuturor ca
pacităților de producție.

Țări[ - cît mai mult cărbune /
EXPERIENȚA COLECTIVULUI MM LEURDA DEMONSTREAZĂ:

Tehnica modernă din subteran îșb sporește 
randamentul in miinile unor oameni pricepuți

— Stăm bine și astăzi, 50 de tone 
de lignit peste plan, ne informează 
pe scurt Mihai Gaftiniuc," brigadier 
la sectorul I al minei Leurda.

— Este mult, este puțin pentru po
sibilitățile brigăzii ? Mai ales că la 
începutul zilei de muncă, după cite 
am aflat, ați avut unele probleme...

— Nici mult, nici puțin. Noi am pu
tea să dăm producție mai mare, dacă 
nu ar interveni uneori căderi. Așa 
s-ar fi întîmplat și astăzi dacă ne-am 
fi grăbit să trecem de îndată la tăia
tul cărbunelui și să lăsăm pentru mai 
tîrziu înlăturarea unei dereglări la 
instalația hidraulică. Mecanicul, aju
tat de mineri — ortacii noștri se pri
cep și la mecanică — au remediat de
fecțiunea încă la 
începutul zilei de 
lucru, prevenind o 
stagnare a pro
ducției.

Brigadierul Mi
hai Gaftiniuc este 
cunoscut în toată 
mina prin grija lui 
pentru întreținerea utilajelor, pentru 
menținerea lor în perfectă stare de 
funcționare. El ne deschide treptat 
căile spre cunoașterea „secretelor" 
care au făcut din minerii de la Leur
da un colectiv fruntaș, preocupat de 
creșterea continuă a producției de 
cărbune.

Mina din Leurda, ca dealtfel șl 
celelalte exploatări, fie de suprafață, 
fie în subteran, din perimetrul bazi
nului carbonifer al Gorjului, este do
tată cu utilaje complexe, de înaltă 
tehnicitate. "Menținerea lor in bună 
stare de funcționare, prevenirea ac
cidentelor tehnice constituie premisa 
esențială a extragerii unei cantități 
stabile de lignit și a sporirii ei prin 
deschiderea de noi fronturi de lucru, 
în prezent, indicele de folosire a uti
lajelor a ajuns la 92 la sută, ceea ce 
reprezintă o performanță remarcabilă 
și o depășire substanțială a angaja
mentului — care era de 85 la sută. 
Fără îndoială, folosirea utilajelor 
aproape de limita parametrilor teore
tici este o expresie a unui inalt pro
fesionalism, a gradului ridicat de 
conștiință muncitorească. Edificator 
în acest sens este exemplul brigăzii 
pentru, lucrările de pregătire și des
chidere, condusă de comunistul 
Gheorghe Crețulescu, care de mai 
bine de cinci ani n-a mai „coborît" 
de pe panoul brigăzilor fruntașe.

Hotărîrea celor 25 de membri ai 
formației de lucru de a se menține 
în continuare pe linia I a bătăliei

pentru cît mai mult cărbune aste 
dovedită cu prisosință. Enumera
rea performanțelor brigăzii, care ne
cesită o calificare complexă din par
tea tuturor membrilor săi, este grăi
toare în acest sens ; scurtarea timpu
lui de transfer al utilajelor de la un 
loc de muncă la altul, de la 18 zile 
la 5—6 zile, economii la material 
lemnos și lubrifianți, recuperarea in 
totalitate a armăturilor, bridelor și 
clemelor. De pildă, prin recuperarea 
unei singure armături se economisesc 
1 250 lei. Iar brigada montează zilnic 
pină la 30 de armături în cea mai 
mare parte din materiale recuperate, 
mai mult decît dublu față de calcu
lele planificatorilor. De notat și con

De la brigada de reporteri a „Scînteii“ 
aflată în bazinul carbonifer al Gorjului

tribuția importantă a formației la 
realizarea unui complex mecanizat 
numai din subansamble recuperate.

La începutul existenței sale, mina 
avea nevoie de mulți muncitori califi
cați, pe măsura gradului înalt de teh
nicitate al utilajelor. întrucît posibi
litățile de a încadra electricieni, 
mecanici, combineri erau limitate, 
singura soluție a rămas policalificarea 
oamenilor — necesitate pe care colec
tivul de mineri a înțeles-o și căreia 
s-a străduit să-i vină in întimpi- 
nare. Astăzi, mina se mîndrește cu. 
mulți „policalificați", precum Gheor
ghe Vieru, miner-mecanic| Vasile Va- 
silescu, miner-combiner, Constantin 
Cornea, mecanic-miner. Treptat, mina 
Leurda s-a transformat într-o adevă
rată școală a policalificării, mulți 
dintre muncitorii formați aici fiind 
trimiși la lucrări dificile din alte uni
tăți ale combinatului.

Extinderea policalificării a creat la 
rîndu-i premisele unui salt calitativ 
în activitatea întregului colectiv. în 
urma unei analize a noilor posibili
tăți, consiliul oamenilor muncii a 
hotărît omogenizarea brigăzilor, lan- 
sînd chemarea : „Fiecare brigadă să 
se autodepășească pentru a ajunge la 
nivelul brigăzilor fruntașe !“. în mo
mentul de față toate brigăzile lucrea
ză la cote superioare celor stabilite 
prin plan. „Omogenizarea — ne spu
nea comunistul Dumitru Ivănescu, 
șeful brigăzii de la abatajul frontal

17/10 — nu a fost doar o măsură ad
ministrativă, ci și una politică, de a 
face ca fiecărui muncitor să-i fie 
clar de ce țara are nevoie de mai 
mult cărbune. Și oamenii au înțeles 
acest lucru. De pildă, după ce am 
participat Ia marea adunare populară 
de la Motru, îndemnurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu le-am răspuns cu 
noi fapte de muncă. Chiar în ziua 
următoare am întreprins o revizie a 
complexului mecanizat, am schimbat 
un • grup de la pompa de presiune, 
ceea ce ne-a permis să mărim randa
mentul utilajului, să extragem zilnic 
cantități suplimentare de lignit. Și 
astăzi brigada pe care o conduc a ob
ținut 100 de tone peste plan. Printre 

harnicii acestor 
zile i-aș aminti pe 
Aurel Păun, Nelu 
Mocanu, Mihai 
Mîndrilă...".

Sint doar citeva 
aspecte din acti
vitatea și preocu
pările acestui în

chegat colectiv mineresc care explică 
succesele de ansamblu ale unității : 
circa 70 000 tone cărbune peste plan 
de la Începutul anului pină în prezent, 
o producție medie zilnică de peste 5 000 
tone, depășirea producției nete cu 
15 milioane, lei, îndeplinirea lună de 
lună a principalilor indicatori de 
plan. Rezultatele obținute n-ar fi fost 
posibile fără o fermă orientare a ac
tivității organizației de partid spre 
obiectivele majore ale producției, 
fără antrenarea și implicarea tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehnicieni
lor în bunul mers al unității, expre
sie concretă a afirmării principiilor 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești.

Așa cum ne-a relatat directorul mi
nei, inginerul Tudorel Cozma, mobi
lizat de însuflețitoarea chemare a se
cretarului general al partidului adre
sată minerilor de a spori tot mai 
mult producția de cărbune, acest har
nic colectiv muncitoresc s-a angajat, 
recent,'să ridice la peste 100 000 tone 
cantitatea de lignit livrată suplimen
tar pină la sfîrșitul anului. Ritmul în 
care se muncește în aceste zi’e, fap
tele de hărnicie și abnegație înscri
se pe panoul de onoare al întrecerii 
minerești ilustrează deplin hotărîrea 
minerilor de la Leurda de a îndeplini 
angajamentul luat.

Constantin VARVARA 
Dumitru PRUNA

Voința de construcție conștientă 
este aceea care desemnează activi
tatea în toate structurile vieții 
noastre. Este un demers în care 
sint incluse deopotrivă revalorifi
carea, prezentul și prospectarea 
viitorului întregii țări, un amplu 
proces economic și cultural menit 
să înalțe demnitatea unui întreg 
popor în acest ceas istoric al de
venirii lui.

Iar dacă rezultatele din dome
niile economiei și tehnicii ne si
tuează — atit, în privința cercetării, 
cît și în aceea a valorificării re
zultatelor originale ale acesteia în 
producția materială — la un re
marcabil nivel calitativ, calitatea 
vieții economice și sociale îndeam
nă spre noi orizonturi de afirma
re creatoare. De la cadența noilor 
procese și procedee ale tehnicii mo
derne, de la ritmurile fierbinți care 
aduc faima noilor vetre de energie 
ale țării la realitatea unei arte de 
reală bogăție și vitalitate — iată 
drumul pe care o expoziție republi
cană, bienală, de artă plastică și-a 
propus să-1 ilustreze. Mai mult 
decit atit, cu fiecare nouă ediție ea 
a accentuat prezența, dincolo de 
faptul artistic propriu-zis, a unei 
conștiințe a faptului de cultură su
perioară care nu este, nu poate fi 
decit pe măsura tuturor Înfăptui
rilor prezentului.

Realizată din Inițiativa șl prin 
eforturile conjugate ale Uniunii 
artiștilor plastici. Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Oficiului de 
expoziții al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Uniunii Ti
neretului Comunist, manifestarea, 
care a fost de curînd inaugurată 
în SĂLILE DALLES, ilustrează o 
exactă, clară și nobilă adecvare Ia 
ceea ce se poate numi aria tema
tică și problematică a picturii, 
sculpturii și graficii noastre.

Firesc ne apare, în aceste condi
ții, elogiul cald pe care» artiștii l-au 
adus, prin lucrările lor, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din inițiativa și 
la îndemnurile căruia au fost reali
zate toate aceste înfăptuiri cu care, 
pe bună dreptate, ne mîndrim as
tăzi. Relieful de mari dimensiuni în 
care acad. Ion Jalea, artist al po
porului, a reprezentat figura lumi
noasă a conducătorului țării în 
mijlocul constructorilor, in cadrul 
uneia din obișnuitele vizite de lu
cru pe unul din numeroasele șan
tiere ale României moderne, com
poziția monumentală în care picto
rul Constantin Nițescu l-a înfăți
șat înconjurat de realizatorii cana
lului Dunărea — Marea Neagră, 
portretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu prezentate în expoziție 
de sculptorul Izsak Manon sint 
calde și .inspirate omagii.

Implicarea artistică devine în a- 
ceste condiții implicare civică, mo
dalitate de afirmare a unei elevate 
conștiințe de sine, dar și superioa
ră participare la un amplu efort de 
construcție culturală. O atestă nu 
numai creația unor maeștri apre
ciat! ai artei noastre precum Ion 
Jalea, Ion Musceleanu, Ion Popes
cu Negreni, Micaela Eleutheriade, 
Boris Caragea, Gheorghe VinătOru 
— prezenți cu lucrări de reală și 
consecventă calitate artistică pe 
simezele expoziției — dar și foarte 
numeroși tineri artiști.

Am putea spune că noua ediție 
a magistralelor socialismului tra
sează. în liniile ei mari, imaginea 
vastului șantier al creației artisti
ce românești ilustrat și de această 
dată prin multe creații de calitate, 
prin lucrări care adunînd pulsații 
ale adîncurilor, ale istoriei revăr
sate cu strălucire în realizările 
prezentului tind să alcătuiască o 
adevărată cronică în imagini a 
timpului nostru. O cronică semni
ficativă mai ales sub raportul con
secventei față de gîndirea plasti
că existentă și de instrumentele 
ei, față de formele și limbajul ca
pabile să exprime în cele mai 
multe dintre lucrările acestei ex
poziții personale meditații și cău
tări artistice . Desigur, nu lipsesc 
nici aici (și lucrul este inerent 
unei manifestări de asemenea am
ploare) imaginile impersonale, în 
care mimetismul imagistic și mai 
larg stilistic e atotputernic. Im
portantă rămîne Insă, mai mult 
decît la manifestările precedente, 
o amplă participare a membrilor 
filialelor și cenaclurilor U.A.P. din 
întreaga tară, artiști care impun 
privitorului o multitudine de sti
luri, de modalități de expresie. în- 
tîlnim astfel pe simezele sălii Dal
les nume de reală rezonanță în 
ansamblul plasticii contemporane, 
ca și lucrări ale unor artiști mai 
puțin cunoscut!, multi dintre ei a-

lulia Hălăucescu - „PETRODAVA"

flați acum pentru prima oară cu 
lucrări într-o expoziție de o ase
menea anvergură.

Selecția de pictură retine aten
ția nu atit prin strălucitoare afir
mări personale, cît prin calitatea 
de ansamblu a participării, prin 
consecvența (tematică și proble
matică), prin seriozitatea profesio
nală, Nu este vorba de o seriozi
tate austeră, ci de una care tine 
de sensul și finalitatea picturii în
săși, de dorința unei superioare 
calități. O regăsim în elocventa 
simplitate a florilor lui Viorel 
Mărginean, în expresivitatea este
tică a portretului semnat de Bră
duț Covaliu, in viziunea monu
mentală a picturii lui Ion Pacea 
(chiar într-o lucrare de mici di
mensiuni cum este âceea intitula
tă „Vase in portul Constanța") ; in 
sensibilitatea cromatică cu care 
Marius Cilievici aduce un „Oma
giu lui Tudor Arghezi" ; în suges
tia muzibală a formelor unei com
poziții ca „Nostalgie" de Mihai 
Bandac ; în desenul „Florilor" de 
Virgil Almășanu care accentuează 
fluiditatea unor acorduri cromati
ce simple ; în rigoarea compozițio
nală a picturii lui Traian Bră- 
dean ; în emblematica imagine a 
„Bucuriei" trasată de Mihai Rusu ; 
în ampla compoziție („Familia") 
de Octav Grigorescu, în care recu
noaștem capacitatea artistului de 
a afla rafinate asociații cromatice 
dublată de data aceasta de o mai 
precisă organizare compoziționa
lă ; în „Tinerii" — lucrare în care 
Elena Grecuîesi acordă culorii un 
rol constructiv dominant în struc
tura imaginii ; în bucuria simplă 
a unei lucrări ca „Atelier", in care 
Grigore Vasile explorează valorile 
afective ale culorii ; în grija Ge- 
orgetei Năpăruș pentru acuratețea 
execuției într-o lucrare situată în 
succesiunea unor constante preo
cupări tematice și stilistice ; in 
atmosfera de calmă reverie a „Sa
tului iarna" de Ion Grigore ; in 
aspectul construit, rational al pei
sajului dobrogean, de Spiru Chin- 
tilă. în lirismul unei imagini din 
deltă de Petru Popovici etc., etc.

Locul muncii a devenit pentru 
mulți artiști un loc al artei. Șan
tierul, munca desfășurată aici pot 
fi, ne-o demonstrează lucrările 
unor artiști ca Eugen Popa, Con
stantin Nițescu, Ion Bițan. Nicolae 
Constantin, Gheorghe Spiridon, 
Nicolae Groza nu doar un simplu 
motiv de evocare, ci pqnctul de 
pornire al unei participări esteti
ce active, al elaborării unor com
poziții in care actentul cade pe 
sensul simbolic, metaforic al ima
ginii.

Indiferent de aspectul concret al 
evocării picturale sint prezente pe 
simezele sălii Dalles răspunsuri 
menite să suscite ample deschi
deri asupra universului, să aducă 
în atenție imagini legate de reali
tățile românești, de timbrul, de 
caracterul lor specific. O realizea
ză de această ' dată artiști care-și 
desfășoară activitatea in toată 
țara, deopotrivă pictori, sculptori 
și graficieni.

Selecția de sculptură (deși mai 
restrînsă numeric) atestă evident 
pe lingă diferente de atitudine și 
manieră, pe lingă inerente nuan
țări calitative, aceeași certă pro- 
fesionalitate. Nu trebuie desigur 
să uităm că spațiul sculpturii este 
acela ' al circulației sociale de 
masă, că sala de expoziții sau in
teriorul în general nu reprezintă 
decît pentru o arie destul de res
trînsă locul de prezentare al ei și, 
trebuie să o recunoaștem, nu în
totdeauna ideal pentru a-1 potența 
expresivitatea spațială. Predomină 
și în actuala manifestare lucrările

de mici dimensiuni. Prin temele 
abordate (care au făcut dintot- 
deauna intr-un fel sau altul obi
ectul sculpturii), prin felul în care 
au fost tratate, multe dintre ele te 
fac însă să descoperi potențiale 
calități de monumentalitate. Re
marcabil este numărul sculpturilor 
care pornind de la experiența lu
mii reale, modelînd lutul inform, 
dăltuind direct piatra sau cioplind 
lemnul își propun o investigare a- 
tentă a unui timp și a unui spa
țiu specific românesc. Iată de pil
dă caligrafia zveltă a „Razelor 
unui stîlp" de Gheorghe Iliescu 
Călinești — modernă rememorare 
a fanteziei spiritului popular sau 
imaginea monolitică, copleșitoare 
prin masivitatea ei, „Tatăl și fiii", 
a lui George Apostu (de data a- 
ceasta o variantă în otel inoxida
bil) ; expresivitatea unei sculpturi 9, 
de foarte mici dimensiuni : „Ș;V 
fan cel Mare" de Paul Vâsilescu^ 
„Compoziția" lui Aurelian Bolea 
de mare noblețe a stilizării ; mb- 
delajul suplu al unor lucrări ca 
acelea semnate de Florica loan, 
Lehel Domokos și Nicolae Kruch, 
pe care efectele de prețiozitate ale 
metalului le pun mai pregnant în 
evidentă ; sensurile ponderii impli
cate de un material atit de spe
cific sculpturii cum e piatra, atent 
sondate de Ion Iancuț sau Dumi
tru Juravle. Portretul — materia
lizare a preocupării de a fixa în 
modalități de expresie limpezi, 
accesibile, imaginea unor persona
lități contemporane a reunit efor
turile unor sculptori ca Iftimie 
Bîrleanu, Pavel Bucur și Ostap An
drei.

Cu mult mai restrînsă (atit ca 
participare, cît și datorită absentei 
unor genuri ca afișul și ilustrația 
de carte), selecția de grafică punc
tează, în ansamblul său, aceeași 
participare lucidă, responsabilă a 
artiștilor la evenimentele contem
porane, preocuparea de a trata 
(desigur cu mijloace diferențiate, 
în funcție de personalitatea fiecă
rui autor în parte) semnificațiile 
majore ale vieții noastre econo
mice, sociale și culturale. Le re
găsim în lucrări semnate de Aia 
Jalea Popa, Hortensia Masichievicl, 
Adrian Dumitrache, Fred Micoș, 
Georgeta Borusz, în care în deplin 
consens cu personalitatea fiecăruia 
in parte, sensuri metaforice sint 
însoțite de o rafinată stăpinire a 
tehnicilor gravurii ; în acuarelele 
Măriei Constantin, Iuliei Hălau- 
cescu sau în „Iarna" lui Ion Mura- 
riu — echivalențe ale unor emoții 
vizuale trăite în fața unui colț de 
natură ; in interpretarea sugestivă 
a noului peisaj industrial la Dra- 
goș Pătrașcu.

Un cuvînt bun se cuvine spus 
despre organizarea acestei expo
ziții (Oficiul de expoziții al 
C.C.E.S.), despre panotarea aerată 
(care pune în valoare mai ales lu
crările de la parter) care sublinia
ză mai ales calitățile lucrărilor prin 
ceea ce am numi „forța de con
trast". lăsînd privitorului deplina 
libertate de meditație și opțiune 
estetică.

Dincolo de reușite, dincolo de 
inevitabile scăderi sau absențe 
care ar fi putut întregi armonios 
peisajul artei noastre, actuala ex
poziție realizată cu conștiința dru
mului străbătut pină în prezent, 
cu eforturi adesea eroice, se în
scrie ca unul din evenimentele 
culturale de seamă ale anului ; ca 
o manifestare menită să sublinieze, 
o dată mai mult, faptul că desti
nul noilor magistrale ale socialis
mului se făurește prin munca 
tuturor.

Marina PREUTU >
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Primire la Consiliul de Miniștri

Reprezentanții părții americane la lucrările celei de-a Vil a sesiuni
9

a Consiliului economic româno-american

Tovarășul Nicolae Constantin, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a primit, miercuri după-a- 
miază, pe Morris Nyagumbo, minis
trul minelor și resurselor energetice 
al Republicii Zimbabwe, care face o 
vizită în țara noastră.

Au fost , abordate probleme referi-

toare la dezvoltarea economico-socia- 
lă a celor două țări, ale colaborării 
și cooperării dintre România și Zim
babwe în domeniul mineritului și 
prospecțiunilor geologice.

A participat Ion Popescu, adjunct 
al ministrului minelor, ; ' ' '
geologiei.

petrolului și

(Urmare din pag. I)
cooperare în producție. Tocmai ți- 
nind seama de aceasta, trebuie să 
facem totul pentru a contribui la 
dezvoltarea prieteniei între popoarele 
noastre, dar și la o politică de des
tindere, de colaborare internațională 
bazată pe respectul independenței 
naționale a fiecărui popor. Tocmai 
în actualele împrejurări internațio
nale complicate este necesar ca șl

oamenii de afaceri să acționeze pen
tru soluționarea problemelor pe ca
lea tratativelor, pentru destindere, 
deoarece numai în condițiile păcii se 
pot realiza și relații economice bune. 
Trebuie să facem totul ca, în loc de 
dezvoltarea înarmărilor, să dezvol
tăm activitatea economică. Oamenii 
au nevoie de alimente, de îm
brăcăminte, nu de bombe atomice. 
Un comerț și relații economice bune 
trebuie să contribuie la o lume mai

dreaptă, mai bună, in care fiecare 
națiune să se poată dezvolta. Sper 
că activitatea noastră, colaborarea 
noastră vor contribui și Ia realizarea 
unor asemenea relații internaționale. 
Urez încă o dată succes cit mai mare 
in activitatea Consiliului economic 
româno-american. Dumneavoastră vă 
doresc succes și o colaborare cit mai 
bună cu România !“.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Liberal

Ministrul de externe al Etiopiei Socialiste
(Urmare din pag. I)
și i-a transmis un salut tovărășesc 
împreună cu cele mal bune urări 
pentru membrii C.C. al P.C.R., ai 
guvernului și pentru poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a adresat 
din partea sa, a C.C, al P.C.R., a 
Consiliului de Stat și a guvernului, 
președințelui Mengistu Haile Ma
riam, Comitetului Central al Comi
siei pentru organizarea partidului, 
guvernului și poporului etiopian un 
călduros salut și cele mai bune 
urări.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
cooperate dintre România și Etiopia, 
precis și premisele favorabile de 
extindere a acestor raporturi ' pe 
plan politic, economic,
științific și cultural, în conformi
tate de convorbirile și documen
tele încheiate cu prilejul dialo
gului la nivel înalt româno-etio-

tehnico-

pian. în acest cadru s-a exprimat do
rința comună ca în spiritul înțelege
rilor oonvenite între președinții 
celor două țări, să se găsească noi 
căi pentru dezvoltarea relațiilor po
litice, economice, a schimburilor co
merciale, spre binele țărilor noastre, 
al cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții 
internaționale. S-a evidențiat îngri
jorarea față de încordarea care per
sistă în climatul politic mondial și 
s-a apreciat că este necesar să se ac
ționeze mai intens pentru oprirea 
încordării, pentru soluționarea pe 
cale politică a stărilor de încordare 
și conflict din diferite zone ale lu
mii, pentru reluarea politicii de des
tindere, pace și respect al indepen
denței tuturor popoarelor, pentru a 
se ajunge la relații de colaborare ba
zate pe principiile egalității în drep
turi, respectării independenței și su
veranității naționale, nerecurgerii la

forță sau la amenințarea cu forța, 
neamestecului în treburile interne.

în cadrul schimbului de păreri pri
vind problemele din Africa s-a sub
liniat necesitatea soluționării proble
melor de pe acest continent de către 
țările respective sau în cadrul Orga
nizației Unității Africane, 
tarea independenței și 
teritoriale.

în timpul convorbirii 
lat faptul că popoarele 
lume, inclusiv cele africane, 
vital interesate în dezvoltarea 
economică și socială, în 
cheltuielilor militare, în 
și diminuarea cursei înarmărilor, pen
tru care se irosesc imense resurse 
materiale și umane, care ar putea 
fi folosite pentru propășirea fiecărei 
națiuni, cu precădere a celor rămase 
în urmă din punct de vedere eco
nomic.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

cu respec- 
integrității

a fost relie- 
dln întreaga 

sint 
lor

reducerea 
stoparea

Democrat
Miercuri, 17 septembrie, Yoshio 

Sakurauchi, secretarul general al 
Partidului Liberal Democrat din Ja
ponia, care, la Invitația Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității' Socialiste, efectuează o vi
zită în țara noastră, a fost primit de 
tovarășa Tamara Dobrin, președinte 
executiv al Consiliului 
F.D.U.S.

Au participat Eduard 
vicepreședinte, și Aurel 
cretar, alți membri ai Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S., Seilchi Ota, deputat în Dieta 
japoneză.

A fost de 
ambasadorul

în cadrul 
loc cu acest . 
fost prezentate realizările poporului 
român în înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, perspectivele dez
voltării României in perioada cinci
nalului 1981—1985, rolul și atribuțiile 
F.D.U.S. în perfecționarea și întă
rirea continuă a democrației socia
liste, in întreaga viață social-politică 
a țării.

Totodată, s-a făcut un schimb de 
informații cu privire la activitatea 
F.D.U.S. și P.L.D., la preocupările 
actuale și de viitor, evidențiindu-se 
contribuția lor la elaborarea și trans
punerea în viață a programelor po
litice și social-economice ale celor 
două țări și popoare. în acest sens, 
părțile și-au exprimat satisfacția pen
tru stadiul bun al relațiilor româno- 
japoneze pe multiple planuri, îndeo
sebi ca urmare a vizitei efectuate în 
Japonia de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae

în România

Național al

Eisenburger, 
Duma, se-

față Yuzuru Murakami, 
Japoniei la București, 

convorbirii, care a avut 
prilej, oaspetelui i-au

Vizita secretarului general al Partidului 
din Japonia

Ceaușescu, și a vizitei
a prințului moștenitor al Japoniei.

S-a exprimat dorința de a aduce 
o contribuție sporită la dezvoltarea 
relațiilor reciproc avantajoase dintre 
România și Japonia, la extinderea și 
aprofundarea raporturilor prietenești 
de cooperare între ele, cu precăde
re pe plan economic, în Interesul co
mun al celor două țări și popoare, 
al instaurării unui climat de pace 
și cooperare între toate statele lumii.

★
în cursul aceleiași zile, oaspetele 

a fost primit de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale.

în timpul întrevederii, oaspetele a 
exprimat înalta sa apreciere cu pri
vire la activitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional, la contribuția sa pres
tigioasă la soluționarea pe cale poli
tică și diplomatică a problemelor cu 
care este confruntată omenirea, pen
tru destindere și cooperare între toa* 
te popoarele lumii.

Procedîndu-se la un schimb de pă
reri cu privire la activitatea parla
mentelor celor două țări, ambele 
părți au evidențiat dorința șî posibi
litățile concrete de a sprijini proce
sul dezvoltării asoendente a colabo
rării dintre România și Japonia, 
eforturile lor conjugate în direcția 
instaurării unei păci durabile pe pla
neta noastră.

(Agerpres)

UMANITARISM

Prin magazinul universal „Maramureș" GALAȚI Lansarea unui nou mineralier

Cronica
Miercuri au avut loc convorbiri în

tre ministrul afacerilor externe. Ște
fan Andrei, și ministrul de externe 
al Etiopiei Socialiste, Feleke Gedle 
Giorgis.

Cei doi miniștri de externe au dis
cutat, în spiritul convorbirilor și în
țelegerilor dintre președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu și 
al Consiliului de Miniștri al Etiopiei 
Socialiste, locotenent-colonel Mengis
tu Haile Mariam, cu ocazia dialogului 
din 1978 de la București, probleme 
privind amplificarea și aprofundarea 
colaborării pe multiple planuri din
tre cele două țări.

A avut loc, totodată, un-schimb de 
opinii în probleme actuale ale vieții 
politice internaționale și în legătură 
cu conlucrarea dintre cele două țări 
pe arena mondială.★

Cu ocazia vizitei pe care o efec
tuează în țara noastră, delegația 
grupului de prietenie Franța-Româ- 
nia din Adunarea Națională France
ză, condusă de Loic Bouvard, deputat, 
vicepreședinte al grupului, a fost 
primită miercuri după-amiază de 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a exprimat sa
tisfacția ambelor părți pentru evo
luția ascendentă a tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare. A fost evi
dențiat rolul hotărîtor al întîlnirilor

zilei
și convorbirilor la cel mai înalt nivel 
pentru adincirea și diversificarea co
laborării rțimâno-franceze pe mul
tiple planuri.

Convorbirea a prilejuit un util 
schimb de opinii cu privire la unele 
aspecte majore ale colaborării bila
terale și ale situației internaționale, 
ale extinderii conlucrării româno- 
franceze in folosul ambelor țări, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

La întrevedere a particip», Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, membru al 
Comisiei pentru învățămînt, știință și 
cultură a M.A.Ni, vicepreședinte al 
Grupului parlamentar pentru relații
le de prietenie România-Franța.

A fost prezent ambasadorul Fran
ței la București, Pierre Cerles.

(Agerpres)★
Timp de două zile, frumoasa sală 

polivalentă a complexului balnear Ro
man de la Băile Herculane a găzduit 
un colocviu internațional de balneo
logie, la care au participat și nu
meroși medici de peste hotare. Cu 
acest. prilej, au fost prezentate co
municări și referate de specialitate 
și s-au purtat discuții asupra meto
delor terapeutice practicate in stațiu
ne și în balneologia românească. De 
asemenea, participanților la simpo
zion le-au fost prezentate, cu aju
torul filmelor și diapozitivelor, carac
teristicile stațiunilor balneare din 
țară, eficiența metodelor aplicate, 
preocupările pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a balneologiei 
în România.

DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

FOTBAL: Rezultate
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de 55000 tdw destinat exportului
La Șantierul naval Galați a fost 

lansat cel de-al treilea minera
lier de 55 000 tdw executat' aici. 
Pentru alte amănunte ne-am adre
sat inginerului Gheorghe Mandu. 
șeful secției I A, construcții-corp :

— Nava are un coeficient de sa
turare foarte mare, de aproape 90 
la sută, ceea ce va determina o 
foarte scurtă ședere a ei în camera 
de evacuare a docului uscat și la 
cheiul șantierului nostru, urmînd să 
fie predată beneficiarului străin, din 
Grecia, încă în acest an. Ca și la 
precedentul vas de aceeași mărime, 
și acela predat la export, motorul

principal și celelalte utilaje slnt 
de fabricație românească. Față de 
primul mineralier din serie am reu
șit să scurtăm cu 5 luni ciclul de 
montaj al corpului navei, economi
sind astfel, tot în comparație cu 
vasul prototip, o cantitate de 250 
tone metal. Aceste succese se ex
plică atît prin îmbunătățirea me
todelor de croire a tablelor, cît și 
prin utilizarea pe scară largă a 
preasamblării navei în secții de 
volume mari, fiecare cîntărind pînă 
la 320 tone, cît este capacitatea ma
ximă de ridicare a celei mai pu
ternice macarale a docului. (Dan 
Plăeșu).

O intimplare recentă, vorbind su
gestiv despre curajul, înalta umani
tate și eroismul marinarilor români, 
ne-a fost adusă recent la cunoștință 
de Gheorghe Chiricuță, component al 
mineralierului „Mureș", reîntors re
cent in patrie.

Infruntînd timp de două zile și 
două nopți o furtună de gradul 8, 
mineralierul „Mureș” se îndrepta cu 
greu spre portul Las Palmas. Obser- 
vind două bărci mici, fără motor, 
aflate in derivă, marinarii români, in 
frunte cu comandantul George Zam- 
firescu, secundul Virgil Mihai, meca
nicii Milan Vranici, Stelian Mocanu 
și toți ceilalți au reușit, în ciuda 
timpului total neprielnic să-i salveze 
pe cei 13 marinari spanioli, care se 
refugiaseră in aceste bărci, după ce 
vasul lor se scufundase. Ei pluteau 
de 24 de ore in voia mării zbuciu
mate, lipsiți de alimente și da orice 
mijloc de comunicare radio.

Vn simplu „Mulțumesc, frate, ma
rinar” a fost o răsplată care i-a bucu
rat cel mai mult pe bravii navigatori 
români.

Ministerul Sănătății a stabilit noi 
reglementări pentru a sprijini pe cei 
aflați în incapacitate temporară de 
muncă, precum și pentru evitarea u- 
nor dificultăți ce se ivesc uneori la 
eliberarea certificatelor de concediu 
medical. Pentru asistența medicală în 
cazuri de urgență, acordată de o altă 
unitate sanitară decît cea de care a- 
parține bolnavul prin locul de mun
că, precizează măsurile citate, aceas
ta poate elibera adeverință pentru 
incapacitate pe o perioadă de trei 
zile.

în acest sens, bolnavul este obli
gat să depună în unitatea sanitară de 
care aparține adeverința pentru eli
berarea certificatului de incapacitate 
temporară de muncă în maximum 24 
de ore de la expirarea duratei de 
Incapacitate recomandată prin adeve
rință. în continuare, dispensarul poa
te acorda — în raport cu situația 
bolii — concediul corespunzător re

comandărilor ta vigoare sau a dis
pune internarea în spital. Dacă in 
prelungirea repausului la domiciliu 
acordat prin adeverința pentru asis
tența de urgență bolnavul se inter
nează — in condiții similare — ta 
alt spital decît cel de care aparține 
prin locul de muncă, prezentarea a- 
deverinței la unitatea sanitară de 
care aparține bolnavul se va efectua 
în 24 de ore de la expirarea terme
nului menționat în adeverința de ur
gență eliberată de spitalul în care a 
fost îngrijit.

Dacă la externarea bolnavilor In
ternați cu urgență medico-chirurgica- 
lă aceștia nu-și pot relua activita
tea, medicul-șef al secției de spital 
respective va menționa aceasta in bi
letul de ieșire și va putea acorda un 
repaus de pînă Ia trei zile, mențio
nat expres în adeverința de incapa
citate de muncă prin urgență.

(Agerpres)
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Cele mai noi numere de telefon 
acordate Întreprinderii comerțului 
de stat pentru mărfuri industriale 
din Baia .Mare sint 30595 și 37248. 
La aceste numere răspunde noul 
magazin 
din Piața 
fie), 
fel din județ, 
numai eleganța

„Maramureș" 
(in fotogra- 

mare de acest 
Dacă am aminti 

imprimată de 
proiectant și constructor acestui 
frumos edificiu, care are o dotare 
modernă pe toate cele 5 niveluri, 
încă n-am spune prea multe despre 
semnificația serviciilor pe care noul 
magazin le aduce populației. Gru
parea mărfurilor pe sectoare de 
specialitate, utilizarea judicioasă a 
fiecărui metru pătrat de suprafață, 
de jos și pînă la terasă, se comple
tează armonios cu înființarea unor 
servicii care stau la dispoziția cli- 
enților pentru transportul la domi
ciliu al mărfurilor de volum mare, 
efectuarea retușurilor și călcatului 
la confecții, instalarea televizoare
lor la domiciliu, montarea legături
lor la schi, ajustarea tijei corpuri
lor de iluminat după înălțimea ca
merelor și altele. Un raion special 
desface în exclusivitate artă popu
lară șl artizanat cu specific mara
mureșean, iar deasupra magazinului 
a fost amenajată o terasă pentru 
desfacerea răcoritoarelor. Ce mai 
are în plus față de alte magazine 
de acest fel 7 Un chioșc de ziare, o 
cofetărie, serviciu de informații, 
iar la două niveluri are legătură cu 
un alt magazin specializat în vin- 
zarea mărfurilor pentru copii și ti
neret.

— Stăruim cu toții — ne spune

cel
universal 

„Unirii" 
mai

șeful magazinului, Mihai Szilagyi 
— ca fiecare client t care a pășit 
o dată pragul acestui magazin uni
versal să revină cu plăcere, chiar 
dacă de acasă nu și-a propus 
cumpere ceva în ziua aceea, 
străduim ca fiecare din cei 280 
lucrători, ce compun colectivul 
cestui magazin, să fie calificați, 
recți și civilizați în comportamen
tul lor față de clienți. în interesul 
clienților încercăm mereu forme 
noi de comerț. Nu demult am făcut 
o comandă de confecții direct la 
furnizor — Fabrica de confecții din 
Baia Mare — pentru rochii de fe
mei cu modelul ales de noi. Acest 
articol s-a bucurat de o apreciere 
deosebită. în 5—6 zile s-a epuizat 
întregul stoc. De asemenea, facem 
cumpărături pentru magazin direct 
de la fabricile furnizoare, scurtînd 
astfel drumul mărfii spre client. în 
sistemul schimbului reciproc de 
mărfuri cu întreprinderi comercia
le din țări vecine și prietene noi 
am optat pentru diversificarea pro
duselor ajunse în raft și pentru 
lărgirea gamei de sortimente.

Din această vară, un nou punct 
de reper a apărut pe harta muni
cipiului de sub Dealul Florilor, iar 
in conversațiile gospodinelor apare 
tot mai des cuvîntul ce definește 
acest reper : Universal „Maramu
reș". Localnicii și vizitatorii străini 
găsesc, in acest spațiu comercial, 
nu numai mărfurile de care au ne
voie, dar șl bunăvoința, atenția și 
solicitudinea unor vînzători aleși 
dintre cei. mal buni. (Gheorghe 
Susa).
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INTERNAZIONALE MILANO -* 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 2—0. 
Pe stadionul „Giuseppe Meazza", 
aseară echipa Internazionale Mila
no a învins cu 2—0 (1—0) pe Uni
versitatea Crăiova. Punctele au fost 
marcate de Altobelli în minutele 8 
(penalti) și 60. Jocul a fost urmărit 
de aproape 80 000 de spectatori. La 
1 octombrie, la Craiova va avea loe 
returul. ,

CELTIC GLASGOW — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA: «—1. Asea
ră la Glasgow, în prezența a 40 000 
de spectatori, în cadrul „Cupei cu
pelor" la fotbal,' echipa scoțiană 
Celtic Glasgow, a obținut o dificilă 
victorie cu 2—1 (2—0), în fața echi
pei Politehnica Timișoara. Au mar
cat Nicholas (2) șl Manea. Returul 
va avea loc la 1 octombrie la Timi
șoara.

STANDARD LIEGE — STEAUA i 
1—1. Miercuri, în -nocturnă la Liege, 
în cadrul competiției de fotbal pen
tru „Cupa U.E.F.A.", cunoscuta echi
pă Standard Liege n-a putut învinge 
pe Steaua București, jocul închein- 
du-se cu un rezultat de egalitate, 
1—1. Scorul a fost deschis in minu
tul 27 de Dardenne, fotbaliștii ro
mâni, care au jucat bine mai ales în 
repriza a doua, obținînd egalarea, în 
minutul 89, in urma unei superbe 
acțiuni individuale a lui Marcel Râ- 
ducanu. Unul 
jucători de pe 
Iordache.

F.C. ARGEȘ
8—0. Peste 20 000 de spectatori au 
urmărit miercuri, la Pitești, me
ciul dintre echipele F.C. Argeș și 
F.C. Utrecht (Olanda), din prima 
„manșă" a „Cupei U.E.F.A.". Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0. Gazdele puteau totuși ob
ține victoria în ultimul minut al par
tidei, cind au beneficiat de o lovitură 
de la 11 m, ratată de Radu II, care a

ÎN CÎTEVA
• în Palatul sporturilor și culturii 

din Capitală s-au desfășurat ieri ul
timele două reuniuni din cadrul sfer
turilor de finală ale campionatelor 
naționale de box. Surpriza reuniuni
lor a fost furnizată Ia categoria co
coș, unde metalurgistul N. Miîțoi l-a 
învins la puncte, cu o decizie de 4—1, 
pe stelistul Radu Daniel. La aceeași 
categorie, D. Cipere a obținut ver
dictul la puncte in fața lui N. Bumb. 
O nouă victorie a realizat la „semi-

Praga
3—1 

Beroe

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 septembrie. In țară: Vreme 
în curș de încălzire. Cerul va fi. va
riabil, cu înnorărl mai accentuate în 
vestul și nordul tării, unde, local, va 
ploua, mai ales în a doua parte a in
tervalului. In celelalte zone ploaie 
Izolată. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu Intensificări de scurtă du
rată in Banat și în zonele de munte. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 5 și 15 grade, cele maxime între 
18 și 26 de grade, local mai ridicate 
în sud. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață In București: Vreme 
în curs de Încălzire. Cerul va fl va
riabil, mai mult senin la începutul in
tervalului. Tendință de ploaie slabă în 
ultimele zile. Vint slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 9 și 11 grade, cele ma
xime intre 24 și 26 de grade. Diminea
ța, ceață slabă. (Meteorolog de servi
eta: Ileana ftiihăilă).

PROGRAMUL 1
10,00 Ora elevului
11,00 Roman foileton: „Prietenul nostru 

comun". Reluarea episodului 6 
15,30 Telex
15,36 Teleșcoală
15,5» Zimbabwe — reportaj
16.20 Fotbal: Primul tur ai cupelor 

europene interduburi
17,25 Viata culturală
18.SS Desene animate: Kum-Kum — e- 

pisodul 11
19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economleă
19.40 Ora tineretului. A . început școala.

• Școala la școala noii calități
• La început de drum • învă

țăm In România. Opinii ale unor 
tineri de peste hotare care stu
diază In România • O constantă 
a profesiei — perfecționarea 
a Arta tinâră — artă angajată 

20,25 Teatru scurt: „La muslca" de 
Marguerite Duras

21,10 Jurnalul științelor șl al călăto
riilor

21.40 Recital Dida Drăgan
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17.15 Radar pionieresc
17.40 Film serial: „Martin Eden". Relua

rea episodului 4
18.40 Omul șl sănătatea 
19,00 Telejurnal
10,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Varietăți
20,53 Film artistic: -Tereza". Premieră 

pe țară. Producție a studiourilor 
cehoslovace

22.15 Telejurnal

dintre cei mai buni 
teren a fost portarul

- F.C. UTRECHT :

trimis balonul peste bară. Jocul a 
fost arbitrat de austriacul Heinz 
Fahnler. Returul va avea loc la 1 oc
tombrie la Utrecht.

A Miercuri, in cadrul meciurilor 
cupelor europene de fotbal au fost 

• înregistrate următoarele rezultate :
„Cupa campionilor europeni" s 

Trabzonspor — Szombierski Bytom 
(Polonia) 2—1 (1—0) ; Dinamo Tirana
— Ajax Amsterdam 0—2 (0—0) ;
Dynamo Berlin — Apoel Nicosia 
(Cipru) 3-0 (0-0) ; Ț.S.K.A. Sofia
— Nottingham Forest 1—0 (0—0).

„Cupa cupelor" : Kastoria Salonic
— Dinamo Tbilisi 0—0 ; Dinamo Za
greb — Benfica Lisabona 0—0.

„Cupa U.E.F.A." : Bohemians
— Sporting Gijon (Spania) 
(1—0); Fenerbahce Istanbul —
Stara Zagora (Bulgaria) 0—1 (0—1) ; 
Slask Wroclaw — Dundee United 
(Scoția) 0—0 ; Șahtior Donețk — 
Eintracht 
(1-0); 
Linz 
namo 
Sofia l—1 V'—V/ , V »»»» uuua- 
pesta — Boavista Porto 0—2 (0—2): 
Dynamo Dresda — Nepradak (Iugo
slavia) 1—0- (0—0) ; Magdeburg — 
Moss (Norvegia) 2—1 (1—0) ; Saint 
Etienne — Kuopie Palloseura 7—0 
(2-0).
• Meciurile disputate marți seara 

în cupele europene de fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
„Cupa campionilor" : F.C. Nantes — 
Linfield (Irlanda) 1—0 (1—0) ; „Cupa 
cupelor" : Spora Luxemburg — Spar
ta Praga 0—6 (0—2) ; Slavia Sofia — 
Legia Varșovia 3—1 (0—1) ; 
(Țara Galilor) — Crusaders 
de Nord) 4—0 (2—0) ;

Frankfurt pe Main 1—0 
Zbrojovka Brno — Voest 

(Austria) 3—1 (2—1) ; Di-
Kiev — Levski Spartak 

1—1 (0—0) ; Vasas Buda-

Newport 
(Irlanda 

„Cupa 
U.E.F.A." : Ujpest Dozsa Budapesta— 
Real Sociedad 1—1 (0—0) ; Sliema 
Wanderers (Malta) — F.C. Barcelona 
0—2 (0—1) ; Akranes (Islanda) — 
F.C. Koln 0-4 (0—0).

RÎNDURI
muscă" clujeanul Al. Turei, învingă
tor la puncte in fața Iui R. Giolfan. 
Zamfir Florea (semiușoară) l-a eli
minat printr-o victorie la puncte pe 
H. Sultan.

• Campionatele europene de te
nis pentru amatori au continuat la 
Belgrad. în proba de simplu mascu
lin, tenismanul român Florin Segăr- 
ceanu l-a învins cu 7—6, 6—1 pe iugo
slavul IlekovicL

TRAGERE SPECIALA 
PRONOEXPRES

Duminică 21 septembrie a.e., 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează o nouă 
tragere specială Pronoexpres. Ca 
de obicei, „capul de afiș" îl con
stituie, desigur, șansele sporite 
de a obține autoturisme, acest 
cîștig atribuindu-se variantelor 
CU cinci numere din primele 
șase la una din extragerile fazei 
a. doua. Se reamintește că tra
gerea cuprinde cinci extrageri în 
trei faze, cu un total de 34 nu
mere. Participarea se face pe bi
lete de 6 sau 25 lei varianta sim
plă, acestea din urmă avind 
drept de cîștig la toate extrage
rile. Se poate juca și în cotă de 
25 la sută. Cîștigătorilor Ii se 
atribuie autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Skoda 120 L“, excursii în 
R.S. Cehoslovacă sau R.P. Bul
garia, cîștiguri in bani de 50 000, 
25 000, 10 0O0 lei etc. Amănunte 
în prospectul tragerii. Ultima zi 
de participare : sîmbătă 20 sep
tembrie 1980.

pronoexpres
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 17 SEPTEMBRIE 1980

Extragerea I: 32 41 13 16 28 17
Extragerea a II-a: 3 15 12 9 37 30
Fond total de cîștigurl: 1 235 354 lei 

din care 437 776 lei report la cate
goria 1.

cinema
• Norma Rae: SCALA — 9; 11,15; 
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
• Testul pilotului Pirx — 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- 
VTTA — 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: Incre
dibila Sarah — 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; 11,15: 13.30; 
15,45; L8; 20 la grădină — 20.30
• Aproape o poveste de dragos
te: DACIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• întoarcerea Iul Vodă Lăpușnea- 
nii — 10,30; Titanic vals — 13,30; 
15,45; 18; 20,15: CENTRAL
• Pe aripile vîntului: EFORIE —
9.30; 18,30, CULTURAL — 10; 14,15; 
18,30. FEROVIAR — 9.30; 14,15;
18,30
• Mireasa din tren: EFORIE — 
14,15; 16
• fnttlnire de gradul trei: VIC
TORIA — 9; 12; 16; 19, VOLGA — 
9: 12; 16; 19
• Vis de glorie: GTULEȘTI — 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; 20. la gră
dină — 19.45
• Marea neliniște: AURORA —9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20. la gră
dină — 19.45
• Detașament cu misiune spe
cială: COTROCENI — 15; 17,15;
19,3a
• Adtncurlle: BUZEȘTI — 15,30; 
19. la grădină — 19,30
• Șatra: LIRA — 16; 18,15: 20,15* 
la grădină — 20.15
• Moara cu noroc: DRUMUL SĂ
RII - 16; 18î 20
• Organizația fantomă: FEREN
TARI — 15.30; 17,30; 19.30

• Fericirea tntr-o casă veche: 
PACEA — 15.30; 17,30: 19.30
• Al treilea salt mortal: FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20, la grădi
nă — 20,15
• Ultima noapte de dragoste: 
VIITORUL — 15 30; 19
• Proba de microfon: POPULAR
— 15,30; 17,30; 19.30
• Porto Franco: MUNCA — 16; 
18: 20
• O să fiu ’ cuminte, bunicule: 
COSMOS — 15; 17,15: 19.30
• Drumul oaselor: PROGRESUL
— 16; 18; 20
• Ion. Blestemul pămîntului, 
blestemul iubirii: TIMPURI NOI
— 14.30: 19
• Un ostatic fn plus: GRĂDINA 
ARTA — 20
• Uimitorul căpitan Nemo: GRĂ
DINA CULTURAL — 19.30
• Aventură în Arabia: PARC 
HOTEL — 20.15
• Cascadorul Hooper: GRĂDINA 
TEMERARII - 20
• Rocky II: GRĂDINA SCALA
— 20
• Sosea odată un călăreț: GRĂ
DINA GLORIA — 20

teatre
• Teatrul Național (sala mică): 
Cavoul de familie — 19,30
• Filarmonica ..George Enescu": 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic. Dirijor: Mihaî Brediceanu. 
Solist: Yury Boukoff (Franța) — 
Festival Beethoven — 19.30
• Teatrul de operetă: Silvia —
19.30
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19,30: (sala 
Grădina Icoanei): Cum se nu
meau cei patru Beatles? —- 19,30
• Teatrul Mic: Nu sînt Turnul 
Eiffel — 19.30
• Teatrul Foarte Mic: Stop pe 
autostradă — 20
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Ordinatorul — 19 30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): De la Cărăbuș 
la Savoy — 19.30
• Teatrul ,,Ion Vasilescu": Dar 
nu e nimic serios — 19,30
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română": La fîntîna dorului —
18.30
• Teatrul ,,Ion Creangă"; Din 
lumea lui Alecsandri — 19.30
• Circul București: „Circul urși
lor polari4* — 19.30
• Teatrul Țăndărică": Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17

® „DECENIUL APEI 
POTABILE". Două miliarde 
de oameni, adică jumătate din 
populația globului, nu au acces 
la o sursă de apă potabilă, arată 
un studiu întreprins de experți 
ai țărilor ta curs de dezvoltare 
și prezentat ta cadrul unei re
cente reuniuni internaționale 
desfășurate la Paris. Această si
tuație gravă este cu atit mai 
alarmantă dacă se are in vedere 
că 80 la sută din bolile existente 
pe glob sint transmise de apele 
insalubre și că absorbția de apă 
sărată are consecințe dezastru
oase pentru un mare număr de 
ființe umane ; 400 milioane de
oameni suferă de gastroenterită. 
200 milioane de bilharzioză, 160 
milioane de malarie, 30 milioa
ne de diferite boli de ochi. Dacă

toți locuitorii planetei ar putea 
dispune de apă potabilă, morta
litatea infantilă ar scădea la ju
mătate. Ținind seama de toate 
acestea. Organizația Națiunilor 
Unite a hotărît să lanseze, cu 
începere de la 10 noiembrie a.c., 
„Deceniul apei potabile și al 
asanării", astfel ca pînă ta 1990 
toți locuitorii planetei să aibă 
acces la surse de apă potabilă.

• LUCRĂRILE PEN
TRU LĂRGIREA Șl A- 
DÎNCIREA CANALULUI 
SUEZ se vor încheia pînă la 
jumătatea lunii noiembrie, dată 
de la care pe această rută vor 
putea naviga vase cu un depla
sament de 150 000 tone, a anun

țat președintele Administrației 
Canalului, Mashour , Ahmed 
Mashour. Costul lucrărilor, 
care au debutat in anul 1976, 
este de lj> miliarde dolari. 
Apropiata încheiere a pri
mei faze a operațiunii de lărgire 
a Canalului Suez va constitui 
un important succes al poporu
lui egiptean in tentativa sa de 
revitalizare a renumitei căi de 
apă. Ea a dat, incă de pe acum, 
un puternic imrJ.s acțiunii de 
reconstrucție și dezvoltare a re
giunilor de est ale R.A.E. Con
comitent, guvernul egiptean exa
minează proiectul unui nou ca
nal Suez, ce ar putea fi realizat 
pînă în 1994. Noua arteră de 
comunicație, eu o lungime de 
162 kilometri, ce ar lega Marea 
Mediterană de Marea Roșie, ar

fi o continuare a canalului exis
tent. Lățimea sa maximă va fi 
de 200 metri, iar adîncimea de 
11 metri.

® SUBSTITUT DE SIN
GE. Specialiștii sovietici au 
realizat un substitpt de stage, 
care s-a experimentat cu succes 
pentru transfuzii la animale. Fo
losit in cazul unor traumatisme 
grave, la intervenții chirurgicale 
complicate și în alte cazuri le
gate de importante pierderi de 
singe, substitutul a corespuns 
exigenței specialiștilor și a sti
mulat circulația sîngelui. La

două săptămîni după transfuzii, 
in cazurile unor intervenții chi
rurgicale grele, animalele își re
făceau integral sîngele natural, 
cu toți componenții săi, inclusiv 
cu hemoglobina.

• CEA MAI ÎNALTĂ 
PERSOANĂ DIN ASIA 
este considerată a fi un pakista
nez de 2,43 metri. Recent, gu
vernul pakistanez l-a acordat o 
alocație specială, care să-i per
mită să depășească inconvenien
tele generate de această „anor
malitate".

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Săpăturile 
arheologice efectuate in distric
tul Xinzheng din provincia chi
neză Henan au dat la Iveală 
obiecte din piatră, vase de tat. 
schelete de animale și un sche
let uman fosilizat de peste B 000 
de ani vechime. Săpăturile au 
scos la suprafață peste 400 de 
relicve, pe o suprafață de circa 
20 000 metri pătrați. Aceste des
coperiri — arată agenția China 
Nouă — vor contribui la deter
minarea mai precisă a datelor 
privțnd dezvoltarea agriculturii 
și a practicii confecționării va
selor de lut în China.

® COSTUMUL „PIN
GUIN". Nici cele mai puter

nice geruri nu vor mai putea 
afecta pe cei ce vor lucra în 
costumul cu încălzire electrică 
„Pinguin", creat de Institutul de 
materiale al Academiei de știin
țe din R.S.S. Ucraineană. Cos
tumul este realizat dintr-o țesă
tură elastică care dacă este co
nectată la o baterie electrică de
gajă căldură. O astfel de bate
rie asigură Încălzirea timp de 
opt ore.

• CONSECINȚELE E- 
RUPTIEI VULCANULUI 
SAINT HELENS. Erupția 
vulcanului Saint Helens din sta
tul american Washington, surve
nită în luna mai, a produs pa
gube ta valoare de 1,2 miliarde

dolari, se precizează într-un 
raport prezentat Congresului 
S.U.A. Potrivit documentului, 
întocmit de o comisie a Came
rei Reprezentanților, cele mai 
importante daune au fost pro
duse industriei forestiere — cir
ca 695 milioane dolari, și agri
culturii — 192 milioane dolari. 
Raportul precizează că efectele 
erupției vor continua să se ma
nifeste un timp mai îndelungat 
asupra economiei nord-vestului 
S.U.A., prin reducerea previzi
bilă a investițiilor. După un se
col de inactivitate, vulcanul 
din munții Saint Helens a erupt 
brusc, în luna mai, cauzînd 
moartea a 64 de persoane. E- 
rupții de proporții mai mici 
s-au produs șl în lunile iunie, 
iulie și august, iar vulcanul se 
află încă în activitate.



UN IMPERATIV LARG EVIDENȚIAT LA DESCHIDEREA

SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Participarea tuturor țărilor la soluționarea 
marilor probleme care confruntă omenirea
• Cuvîntările rostite în ședința inaugurală • România 
aleasă în calitate de vicepreședinte în Biroul Adunării 

Generale

In sprijinul unor măsuri efective 
de dezarmare

Intervenția reprezentantului României 
la Conferința Uniunii Interparlamentare

NAȚIUNILE UNITE 17 — Trimisul 
Agerpres, Ilie Șerbănescu, transmite : 
In cuvîntul de deschidere a celei de-a 
XXXV-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., Salim A. Salim (Tanzania), 
președintele precedentei sesiuni, a 
apreciat că, in anul care a trecut, 
s-a produs „o periculoasă escaladare 
a tensiunii pe plan international, care 
a provocat un climat de neîncredere 
și suspiciune și a afectat — dacă nu 
chiar a amenințat — destinderea în 
spiritul și litera ei". Unor crize mai 
vechi li s-au adăugat altele noi, iar 
situația actuală — a subliniat el — 
rămine încă tulbure. Dacă deteriora
rea ei nu va fi oprită, aceasta va 
a.vea consecințe periculoase asupra 
păcii și securității mondiale. Vorbi
torul a relevat apoi că, „pentru a 
înfrunta problemele actuale, este ne
voie de imaginație și înțelepciune, 
curaj și reținere1*, accentuînd că Adu
narea Generală „constituie forul in
dispensabil in care pot fi depuse efor
turi serioase in vederea soluționării 
problemelor globale**.

în continuarea ședinței inaugurale, 
reprezentantul la O.N.U. al R. F. Ger
mania, Riidiger von Wechmar, a fost 
ales președinte al celei de-a XXXV-a 
sesiuni a Adunării Generale.

„Actuala sesiune — a spus el — 
se întrunește la începutul unui de
ceniu în care pericolele și crizele 
abundă**. Iată de ce numai prin efor
turi comune susținute vom putea 
ajunge Ia rezultate in depășirea pro
blemelor cu care sintem confruntați, 
salvînd generațiile viitoare de flage
lul unui nou război, asigurind respec

tarea egalității între statele mari și 
mici, a drepturilor fundamentale ale 
omului, promovînd progresul econo
mic și social.

Președintele sesiunii și-a exprimat 
speranța că Adunarea Generală va 
consemna, la sfirșitul lucrărilor ei, 
contribuții spre „o reglementare cu
prinzătoare a problemelor din Orien
tul Mijlociu, pe baza rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate", „pași efec
tivi în direcția constituirii unei Na- 
mibii independente și suverane**, „ac
țiuni care să promoveze pacea, secu
ritatea și dezarmarea", precum și 
„progrese substanțiale, prin negocieri 
globale, pe calea instaurării unei noi 
și mai echitabile ordini economice in
ternaționale".

Adunarea Generală a aprobat în 
unanimitate, totodată, recomandarea 
Consiliului de Securitate, cu privire la 
admiterea în O.N.U. a Insulelor Saint 
Vincent și Grenadine, care devin ast
fel al 154-lea stat membru al Națiu
nilor Unite.

A fost ales apoi Biroul Adunării 
Generale, format din președintele se
siunii, cei 21 de vicepreședinți și pre
ședinții celor șapte comitete prin
cipale.

între statele reprezentate în birou 
in calitate de vicepreședinți a fost 
aleasă și România, ceea ce reprezintă 
recunoașterea poziției constructive și 
acțiunilor consecvente ale țării noas
tre in direcția soluționării echitabile 
a marilor probleme care confruntă 
omenirea, o expresie a aprecierii con
tribuției aduse de țara noastră la ac
tivitatea și înfăptuirea obiectivelor 
Organizației Națiunilor Unite.

BERLIN 17 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor plenare ale celei de-a 
67-a Conferințe a Uniunii Interpar
lamentare, delegațiile participante 
prezintă pozițiile lor în legătură cu 
punctul de pe ordinea de zi privind 
destinderea și dezarmarea.

în intervenția sa în ședința ple
nară, șeful delegației române, Stan 
Soare, președintele grupului român 
din Uniunea Interparlamentară, a ex
pus poziția țării noastre în legătură cu 
principalele probleme ale vieții inter
naționale. Relevind gravele consecin
țe asupra păcii și securității ale de
teriorării deosebite a climatului poli
tic mondial în prima parte a acestui 
an, deputatul român a prezentat a- 
precierfle președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind rolul hotăritor al 
popoarelor, al cercurilor largi ale 
opiniei publice mondiale, al statelor 
în reluarea și consolidarea destin
derii.

Referindu-se la implicațiile pro
fund negative ale cursei înarmărilor 
asupra ansamblului vieții interna
ționale, reprezentantul român a rea
firmat propunerile țării noastre pri
vind urgența unor măsuri concrete 
de reducere și înghețare a bugete
lor militare, lichidarea bazelor mili
tare străine, retragerea tuturor tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, desființarea blocurilor mili
tare. S-a subliniat importanța deo

sebită care trebuie să revină dezar
mării nucleare, trecerii la măsuri 
care să ducă la scoaterea acestor 
arme în afara legii, întăririi garan
țiilor de securitate pentru țările 
nenucleare, înlăturîndu-se, totodată, 
orice fel de restricții în calea trans
ferului în scopuri pașnice a echipa
mentelor și tehnologiilor nucleare 
către țările nenucleare în curs de 
dezvoltare.

Referindu-se la Declarația-apel a 
Marii Adunări Naționale, Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, adoptată cu pri
lejul împlinirii a cinci ani de la sem
narea Actului final de la Helsinki, 
deputatul român a relevat atenția 
deosebită care trebuie acordată asi
gurării încheierii cu rezultate pozi
tive a reuniunii de la Madrid, în 
primul rînd pe linia dezangajării 
militare și dezarmării pe continent, 
și, în acest scop, adoptării hotăririi 
de convocare a conferinței europene 
de dezarmare. Tnformind despre ho- 
tărîrea guvernului român privind o 
nouă reducere a cheltuielilor mili
tare, vorbitorul a arătat că actuala 
conferință trebuie să se pronunțe 
ferm în favoarea trecerii la acțiuni 
efective de dezarmare, pentru apă
rarea drepturilor fundamentale ale 
omului : dreptul la viață, Ia pace, 
la existența liberă și independență.

MADRID

Lucrările îirfîlnirii 
pregătitoare a reuniunii 

general-europene
MADRID 17 (Agerpres). — Cores

pondență de la R. Adrian : La Pa
latul Congreselor din Madrid au 
continuat, miercuri, lucrările întil
nirii pregătitoare a reuniunii ge
neral-europene. Delegația Spaniei a 
prezentat un proiect de document 
privind ordinea de zi a reuniunii. 
Se propune ca aceasta Să asigure 
analiza rezultatelor obținute în di
recția înfăptuirii documentelor sem
nate la Helsinki, precum și identi
ficarea de noi acțiuni care să per
mită continuarea procesului inițiat. 
Proiectul de document evidențiază, 
de asemenea, necesitatea ca reuniu
nea de la Madrid să definească mo
dalitățile de organizare a altor în- 
tîlniri ale țărilor participante.

Intervenind în dezbateri, șeful de
legației române a apreciat inițiativa 
spaniolă, relevind necesitatea între
ținerii unei atmosfere de lucru con
structive. luării în considerare a po
zițiilor și intereselor tuturor statelor. 
Reprezentantul român a subliniat 
că modul de organizare a lucrărilor 
reuniunii trebuie să răspundă exi
gențelor , majore ale întăririi secu
rității și dezvoltării cooperării, prin 
adoptarea de măsuri concrete, in 
special în domeniul dezangajării mi
litare și dezarmării pe continent.

In apăma vieții militantului democrat 
sud-coreean Him Dae Jung

SEUL 17 (Agerpres). — Tribunalul militar din Seul, instanță a 
„legii marțiale" care. funcționează în Coreea de sud, a pronunțat, 
miercuri, condamnarea la moarte a lui Kim Dae Jung. lider proemi
nent al opoziției, candidat la funcția de președinte, personalitate de
mocratică cunoscută în întreaga lume. Procesul înscenat lui Kim Dae 
Jung și altor militanți pentru libertăți democratice a durat mai bine 
de o lună de zile. Dar el a evidențiat totala lipsă de temei a acuza
țiilor de „complot antiguvernamental,", de „violare a. securității na
ționale", „încurajare a demonstrațiilor studențești antiguvernamentale" 
și chiar a aceleia de „participare la activități procomuniste" pe care 
le-au invocat reprezentanții 'militari ai autorităților de la Seul. După 
cum releva agenția Associated Press, nici măcar o probă nu a putut fi 
pi-ezentată împotriva lui Kim Dae Jung.

Alți 23 dd" acuzați în aceiași proces — profesori universitari, scri
itori, juriști, parlamentari, studenți, preoți — au primit pedepse între 
2 și 20 de ani — menționează agențiile de presă.

Manifestări consacrate României
Pe diverse meridiane ale globului continuă să aibă loc manifestări 

consacrate evenimentelor sărbătorite in acest an de poporul . român — 
2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat, independent și 
36 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă — 15 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, realizărilor obținute de poporul român in toate domeniile de 
activitate.

AGENȚIILE de presa 
pe scurt

CONFERINȚA NAȚIONALA A F.S.E.N. La Managua s-au încheiat lu- 
crărfle celei de-a lll-a Conferințe naționale a Frontului Sarrdinist de Elibe
rare Națională (F.S.E.N.), care a analizat probleme legate de consolidarea 
procesului de transformări revoluționare din Nicaragua. Forumul național 
a adoptat o rezoluție in care este reafirmat rolul Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională in soluționarea sarcinilor revoluției populare.

Cotidianul „La Capital", care apare 
în orașul argentinian Rosario, a pu
blicat sub titlul „Revoluția româ
nească la a XXXVI-a aniversare", 
un amplu articol in care se subliniază 
profundele prefaceri economice și 
sociale.

Redînd aspecte de la vernisajul 
unei expoziții de fotografii organi
zate la Rosario, cotidianul „La Tri
buna" se referă la cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie dintre 
România și Argentina.

Cotidianele mozambicane „Noti- 
cias“ și „Noticias Da Beira" și 
postul de radio Mozambic au rela
tat pe larg despre dezvoltarea relați
ilor de cooperare între România și 
Mozambic, despre rolul determinant 
pe care îl are președintele Nicolae 
Ceaușescu în întărirea legăturilor de 
prietenie și solidaritate intre cele 
două popoare. Această lărgire a 
acțiunilor de cooperare între Româ
nia și Mozambic este demonstrată 
prin sporirea schimburilor econo
mice.

Cel mai mare cotidian din Srl 
Lanka — „Ceylon Daily News" — 
informează despre recenta hotărîre t 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. ' 
al P.C.R. privind reducerea cheltuie
lilor militare și de administrație și 
a altor cheltuieli bugetare, in scopul 
ridicării nivelului de trai al po
porului.

La Centrul de documentare al Ca
merei Deputaților din clădirea Con
gresului Național al Braziliei a fost 
deschisă o expoziție de carte româ
nească. Un loc central în cadrul 
expoziției îl ocupă operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Vernisajul expoziției „Vestigii da
cice" a marcat deschiderea, în orașul 
austriac Amstetten, a „Săptămînii 
culturii românești".

La biblioteca română din New 
York a fost prezentat, cu prilejul 
deschiderii expoziției „Carpații vor
besc despre daci", filmul artistic 
„Dacii".

1 ÎNTREVEDERI LA SOFIA, Todor 
IJivkov, prim-secretar al C.C. al

P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a pri
mit miercuri, la Sofia, pe Constan- 

Itin Mitsotakis, ministrul afacerilor 
externe al Greciei, aflat intr-o vi
zită de prietenie în Bulgaria. Cu 

I acest prilej, transmite agenția
B.T.A., a fost relevată hotărîrea Bul
gariei și Greciei de a contribui la 

I menținerea relațiilor de bună ve
cinătate în Balcani, de a acționa 
pentru destindere și pace în lume.

I ACORD SOVIETO-IRANIAN. A- 
genția T.A.S.S. anunță că la Mos-

1 cova a fost semnat un acord cu 
I privire la tranzitul mărfurilor co

merciale iraniene prin teritoriul 
U.R.S.S. și al produselor de export 

. sovietice prin teritoriul Republicii
Islamice Iran, care prevede acorda- 

' rea unor facilități reciproc avanta- 
, joase.

PRIMIRE LA HAVANA. Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Cubanez, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, l-a 
primit pe ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., A. Gromîko, aflat în 
vizită oficială de prietenie la Ha
vana. Au fost examinate pro
bleme ale dezvoltării colaborării 
dintre U.R.S.S. și Cuba și s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra 
unor chestiuni actuale ale situației 
internaționale.

PROGRAMUL NOULUI GU
VERN SPANIOL. Președintele gu
vernului spaniol, Adolfo Suarez, a 
prezentat în fața parlamentului 
programul noului cabinet, format 
după remanierea guvernamentală 
care a avut loc la 8 septembrie. 
Principalele obiective ale pro
gramului constau in introducerea 
unei ■ politici de austeritate în sec
toarele public și particular (ceea ce

va permite o creștere economică 
de 4—5 la sută în trei ani), conso- • 
lidarea procesului democratic, lupta 
împotriva terorismului și continua
rea actualei politici externe.

REUNIUNEA O.P.E.C. Miercuri | 
au luat sfîrșit la Viena lucrările 
reuniunii miniștrilor afacerilor ex- 1 
terne, ai petrolului și finanțelor din . 
cele 13 țări membre ale O.P.E.C. 
Secretarul general al O.P.E.C., Rene I 
Ortiz, a relevat că miniștrii nu au 
reușit să ajungă la un punct de I 
vedere comun în ce privește poli
tica prețurilor pe termen lung la 
hidrocarburi, urmînd ca la 14 oc- ■ 
tombrie să aibă loc o nouă reu
niune consacrată examinării aces- * 
tei probleme.

ASASINAREA FOSTULUI DIC- j 
TATOR SOMOZA. Agenția oficială 
de știri din Argentina „Telam", ci- [ 
tată de agențiile internaționale de 
presă, a anunțat că Anastasio So- * 
moza, fostul dictator din Nicaragua 
înlăturat de la putere, in iulie 1979, 
în urma revoluției populare, și care | 
se afla în Paraguay, a fost asasinat, 
miercuri, la Asuncion. El a fbst im- I 
pușcat de un grup de necunoscuți 
în timp ce se afla in zona reziden- 1 
țiajă a capitalei Paraguayului. .

Opinia publică internațională a 
aflat cu îngrijorare și vie indignare 
vestea condamnării la moarte, de 
către Tribunalul militar din Seul, a 
principalului lider al opoziției de
mocrate, Kim Dae Jung, luptător 
curajos pentru recunoașterea și 
afirmarea drepturilor poporului din 
Coreea de sud la libertate, pen
tru democratizarea vieții politice 
sud-coreene și înfăptuirea dezi
deratului reunificării naționale. 
Sentința arbitrară a autorităților 
militare de la Seul se înscrie ca un 
punct culminant in „strategia tero
rii" dezlănțuite împotriva forțelor 
democratice din Coreea de sud, 
constituind o sfidare la adresa celor 
mai elementare libertăți cetățenești. 
Acest act inuman constituie, totoda
tă, o zadarnicg tentativă de a înă
buși aspirațiile maselor populare la 
o viață liberă și democratică, o în
cercare de intimidare a mișcării 
protestatare, a tuturor forțelor care 
se ridică pentru înlăturarea rîndu- 
ielilor anacronice instaurate în Co
reea de sud cu peste trei decenii 
in urmă, pentru democratizarea vie
ții politice și sociale. In același timp, 
hotărîrea tribunalului militar neso
cotește voința opiniei publice inter
naționale, care s-a pronunțat și se 
pronunță cu tot mai multă vigoare 
in sprijinul luptei poporului din 
Coreea de sud pentru înfăptuirea 
aspirațiilor sale legitime și și-a ri
dicat cu putere glasul în apărarea 
lui Kim Dae Jung și a celorlalți 
luptători democrat!, arestați arbitrar 
in luna mai de autoritățile militare.

înscenarea judiciară de la Seul a 
urmat, după cum se știe, marilor 
demonstrații de protest din primă
vara acestui an, care, luînd forma 
unei adevărate insurecții populare, 
au dezvăluit cu deosebită putere, in 
fața întregii lumi, șubrezenia re
gimului dictatorial, faptul că acesta 
este lipsit de orice sprijin de masă 
și au pus in evidență voința celor 
mai largi pături sociale, de la mun
citori la intelectuali, de la țărani la 
cercuri religioase, de a-și redobindi 
dreptul la o viață demnă.

Departe de a intimida populația 
sud-coreeană in lupta pentru înfăp
tuirea acestor deziderate legitime, 
sentința tribunalului militar a stir
nit un nou val de indignare in rîn
dul categoriilor sociale celor mai 
largi împotriva regimului dictatorial, 
mai izolat acum decit orieînd.

Vestea condamnării la moarte a 
lui Kim Dae Jung a trezit puternice 
proteste in rîndul opiniei publice 
democratice de pe diferite meri
diane, personalități de seamă ale 
vieții politice și obștești din nume
roase țări cerind anularea acestei 
sentințe arbitrare, salvarea vieții 
eminentului militant democrat.

In spiritul solidarității sale strin- 
se cu poporul coreean prieten, cu 
lupta sa dreaptă pentru împlinirea 
aspirațiilor naționale, poporul ro
mân condamnă cu indignare însce
narea judiciară de la Seul și sen
tința samavolnică pronunțată 3p'*vo- 
triva curajosului luptător sua.'eo- 
reean. Alături de forțele progresis
te și democratice de pretutindeni, 
poporul român cere cu vigoare să 
fie cruțată viața lui Kim Dae Jung, 
să fie anulată sentința tribunalului 
militar, să se pună capăt prigoanei 
antidemocratice din Coreea de sud.

Așa cum este bine cunoscut, in 
țara noastră este urmărită cu pro
fundă simpatie lupta maselor popu
lare sud-coreene pentru dreptul de 
a-și orindui viața potrivit năzuințe
lor lor de libertate șl progres. Po
porul român își exprimă convinge
rea că poporul din Coreea de sud, 
bucurîndu-se de simpatia și de spri
jinul forțelor înaintate de pe toate 
meridianele, va obține anularea sen
tinței de condamnare la moarte a 
lui Kim Dae Jung, salvarea vieții 
și libertății cunoscutului luptător de
mocrat. In același timp, poporul 
nostru nutrește convingerea că nici 
un act arbitrar, nici o forță nu va 
putea înăbuși aspirațiile legitime 
ale poporului din Coreea de sud, 
lupta curajoasă a națiunii coreene 
pentru o patrie liberă, democratică 
șt independentă.

Evenimentele din Turcia
• Conferința de presă a președintelui Consiliului National 
de Securitate • Săptămîna viitoare va fi numit un nou guvern 

civil

STUDII ALE F.M.I. SI B. I. R. D. RECUNOSC, FIE CHIAR SI PARTIAL, ASPECTE DRAMATICE 

ALE UNUI MARE FLAGEL AL CONTEMPORANEITĂȚII

Raporturile economice inechitabile - instrument 
de spoliere a tarilor în curs de dezvoltare

ANKARA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național de 
Securitate al Turciei, generalul Ke
nan Evren, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că „Săptămîna 
viitoare va fi numit un nou guvern 
civil și va' fi creată, cit mai curînd 
posibil, o Adunare Constituantă — 
însărcinată cu elaborarea unei noi 
Constituții — informează agenția 
Associated Press.

EI a subliniat, totodată, că mili
tarii intenționează să predea puterea 
atunci cind vor fi siguri „că apara
tul civil va fi capabil să soluționeze 
cele două probleme ale țării — te
rorismul politic și deteriorarea situa
ției economice".

Relevind că regimul actual va 
pune în aplicare programul de sta
bilitate economică elaborat de fostul 
guvern, generalul Evren a subliniat : 
„Programul de stabilitate economică, 
care a fost lansat pentru a scoate 
țara din actuala criză economică, 
pentru a îmbunătăți condițiile de trai

ale poporului, pentru crearea de noi 
locuri de muncă prin accelerarea 
dezvoltării economijce, va continua să 
fie aplicat. Vor fi luate măsuri pen
tru facilitarea funcționării economiei 
și vor fi examinate de urgență mă
surile legislative necesare depășirii 
actualei crize economice". El a cerut, 
în context, Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) și instituțiilor economice 
și financiare internaționale să spri
jine acest program de redresare eco
nomică, menționează agenția Reuter.

Generalul Evren a precizat, potri
vit agențiilor Reuter și A.P. : „Toate 
tratatele și acordurile bilaterale și 
multilaterale din domeniile politic și 
economic, precum și din sfera secu
rității la care Turcia a aderat ră- 
mîn valabile. Turcia va continua 
să-și îndeplinească anaai fentele 
asumate in temeiul acesfol...^Jcorduri 
și tratate, pe baza reciprocității. Re
lațiile noastre cu Alianța-" N.A.T.O, 
vor fi menținute".

Zilele trecute au'fost date publi
cității, la Washington, Raportul 
anual ai Fondului Monetar Interna
tional (F.MI.) și „Raportul pe anul 
1980 asupra dezvoltării economice 
mondiale", elaborat de Banca Inter
națională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.), documente ce 
se vor afla pe masa dezbaterilor 
apropiatei sesiuni a celor două or
ganisme financiare specializate ale 
O.N.U. Adevărate „radiografii sta
tistice" ale evoluțiilor actuale de 
pe scena economică mondială, cele 
două lucrări înfățișează anvergura 
dramatică a problemelor subdezvol
tării, în strînsă legătură cu agra
varea fenomenelor crizei eco
nomice.

Referindu-se la situația economi
că generală, „extrem de dificilă" a 
lumii de astăzi, caracterizată prln- 
tr-un înalt nivel al inflației și ten
dințe tot mai evidente de rece
siune în țările industrializate, ra
portul F.M.I. dezvăluie repercu- 
tarea, ca pe un uriaș ecran, a unor 
asemenea fenomene negative în pe
rimetrul „lumii a treia" : 39 de țări 
sărace au înregistrat in anul 1979 
o creștere zero. Raportul exprimă 
„îngrijorarea" mai ales în legătură 
cu faptul că deficitele balanțelor de 
plăti ale țărilor in curs de dezvol
tare vor însuma anul acesta 7(kmi- 
liarde dolari, față de 53 miliarde în 
1979 și 36 miliarde în 1978. iar anul 
viitor deficitele ar urma să se 
agraveze „considerabil". în mod co
respunzător, datoria externă a țări
lor lumii a treia tinde să crească 
de la 340 miliarde dolari în 1979, 
la.450 miliarde dolari pină la finele 
anului în curs.

La rîndul său, documentul B.I.R.D. 
arată : „Țările in curs de dezvol
tare intră In noul deceniu avînd de 
înfruntat două probleme extrem de 
preocupante. Pe de o parte, ele 
trebuie să se străduiască să-și asi
gure dezvoltarea intr-un climat eco
nomic internațional și mai puțin 
favorabil decit cel din deceniul care 
se încheie. Pe de altă parte, ele 
trebuie să înfrunte starea de sără
cie absolută a 800 de milioane din
tre locuitorii lor...“ B.I.R.D. subli
niază că rezultatele obținute în de
cursul celui de „al doilea deceniu 
al dezvoltării" se situează cu mult 
sub obiectivele propuse, pe an
samblul țărilor lumii a treia atin- 
gindu-se un ritm mediu anual al

creșterii produsului lor național brut 
pe locuitor de numai 2,9 la sută, 
adică inferior chiar celui realizat în 
deceniul anterior, 1961—1970.

Așadar, noi date și concluzii re
feritoare la „dezvoltarea... subdez
voltării". Studiile amintite nu insis
tă asupra cauzelor acestui proces, 
dar analizele statistice prezentate 
atestă, chiar și in formă voalată, că 
o asemenea situație constituie. între 
altele, efectul transformării rela
țiilor economice inegale și inechi
tabile, generate de practicile impe

rat că el tinde să supraviețuiască, 
și-a găsit forme noi de adaptare la 
condițiile de azi, continuind să se 
manifeste, sub înfățișarea camufla
tă a neocolonialismului, ca unul din 
cei mai redutabili dușmani ai pro
gresului popoarelor, care afectează 
viața a sute de milioane de oameni.

Constituie o problemă de cea mai 
arzătoare actualitate faptul că ac
centuarea subdezvoltării și, impli
cit, acumularea de avuție în țările 
bogate pe spinarea țărilor sărace 
continuă să se producă în procesul

produselor primare livrate de țările 
lumii a treia au crescut in 1978 cu 
3 la sută, în timp ce produsele ma
nufacturate ale țărilor industriali
zate s-au scumpit cu 14 la sută. Ți- 
nînd seama de faptul că această si
tuație se perpetuează practic de 
cîteva decenii și că țările lumii a 
treia au devenit o piață tot mai im
portantă pentru produsele statelor 
industrializate, înghițind peste 25 la 
sută din totalul exporturilor aces
tora, sînt lesne de înțeles consecin
țele spoliatoare ale acțiunii foarfe

„Foarfecă prețurilor" sau amputarea brutală a resurselor 
țărilor sărace

In 1970, pentru achiziționarea unui strung, țările in curs de dezvoltare erau nevoite să exporte 
3 tone de cupru, 9 tone de cauciuc natural sau 14 tone de plumb ; în 1980, pentru același 
strung a fost nevoie să se exporte 8 tone de cupru, 16 tone de cauciuc natural sau 27 tone 
de plumb. • in 1960, o țară slab dezvoltată trebuia să exporte 145 tone de minereu de fier 
pentru cumpărarea unui jeep, iar astăzi ea trebuie să exporte 357 de tone de minereu. 
• intr-un singur an, în 1980, față de 1979, țările în curs de dezvoltare trebuie sâ exporte 
de 2,5 ori mai mult zinc și de 2 ori mai mult argint, fosfat, cupru sau bauxită pentru a 

cumpăra aceeași cantitate de produse industriale

rialiste și neocolonialiste, Intr-un 
instrument de spoliere a țărilor in 
curs de dezvoltare, menit să con
tribuie la „instituționălizarea", per
manentizarea și adîncirea decalaje
lor, in scopul conservării privile
giilor țărilor bogate. Noile date sta
tistice despre agravarea subdezvol
tării pun în lumină marile nedrep
tăți ale actualei ordini, care permit 
ca săracii să devină tot mai săraci, 
tocmai pentru ca bogății să devină 
tot mai bogați. Apare deci limpede 
cit de greșită este mentalitatea că 
practicile jefuirii popoarelor, pe 
eșafodajul cărora s-âu înălțat im
periile coloniale, ar reprezenta nu
mai niște fenomene ale trecutului.

Or, dimpotrivă, realitățile arată că 
procesul spolierii, înavuțirii unor 
țări pe seama altora continuă și in 
zilele noastre — chiar dacă in for
me mai mascate — prin mecanis
mul schimburilor economice neechi
valente. Dacă este adevărat că la 
ora actuală colonialismul, în forma 
lui veche, anacronică, a fost aproa
pe eradicat, nu e mai puțin adevă

participării la nedreapta diviziune 
internațională a muncii. Datorită 
nivelului lor redus de dezvoltare, 
„specializării" lor în... monoproduc- 
ție și monocultură, la care au fost 
condamnate de secolele dominației 
colonialiste, țările lumii a treia sînt 
nevoite să-și procure de pe piețele 
statelor avansate aproape 90 la sută 
din necesarul de mașini și utilaje, 
în timp ce aproximativ 85 la sută 
din încasările lor valutare provin 
din exporturile lor de materii pri
me. Dar, așa cum dovedesc datele 
statistice, prețurile materiilor prime 
și cele ale produselor industriale în
registrează o evoluție profund ine
gală, „foarfecele prețurilor" deve
nind un instrument implacabil al 
frustrării țărilor in curs de dezvol
tare.

Este evident că „foarfecă prețuri
lor" amputează importante fonduri 
de care ar fi putut dispune țările 
exportatoare de produse de bază 
pentru depășirea stadiului de' sub
dezvoltare in care se află. Potrivit 
datelor Băncii Mondiale, prețurile

cii prețurilor asupra resurselor ță
rilor sărace.

Drept urmare a înrăutățirii rapor
tului de schimb (adică ă raportului 
dintre prețurile încasate la export 
și prețurile plătite la import), țările 
în curs de dezvoltare au ajuns să 
piardă intr-un singur an (1978) 
30 miliarde dolari. Ca un corolar 
dramatic al acestei situații, potrivit 
datelor publicate de F.M.I. și 
B.I.R.D., deficitul schimburilor cu
rente ale țărilor lumii a treia a spo
rit în medie cu 20—25 miliarde do
lari pe an, în timp ce R.F.G. și Ja
ponia, de pildă, înregistrează ex
cedente de 50 miliarde dolari.

Analiza obiectivă, științifică a 
factorilor care influențează con
junctura economică mondiali de
monstrează că perturbațiile produse 
în sistemul de prețuri pc piața 
mondială sînt determinate. în esen
ță. de politica monopolurilor de 
acaparare și exploatare a resurse
lor naturale din țările slab dezvol
tate, de manevrare a stocurilor și

burselor de materii prime conform 
propriilor interese. Statisticile 
O.N.U. sînt revelatoare in acest 
sens : consumatorii plătesc anual 
peste 200 miliarde de dolari pentru 
materiile prime importate din țările 
în curs de dezvoltare, care nu înca
sează insă decit a șaptea parte din 
această sumă. Restul, adică, „partea 
leului", revine societăților multina
ționale, care intervin pe filiera ciș- 
tigurilor. în domeniul petrolier, de 
exemplu, profiturile monopolurilor 
s-au triplat in decurs de numai 
cinci ani.

Pe de altă parte, ascuțirea luptei 
de concurență dintre monopolul.', 
politica lor neocolonialistă accen
tuează disproporțiile, generind siări 
de criză în raporturile dintre cerere 
și ofertă, între surplusurile sau de
ficitele producției de materii prime 
și prețurile lor pe piață, imprimind 
astfel o dezvoltare stihinică a pieței 
mondiale, afectînd în mod grav pro
gramele de dezvoltare ale tinerelor 
state, îngreunind înfăptuirea .aspi
rației lor spre o reală și deplină in
dependență economică.

Pornind de la analiza lucidă a 
acestor realități, România socialis
tă a subliniat nu o dată imperati
vul asigurării unui comerț interna
tional pe baze echitabile, corespun
zător intereselor tuturor statelor, ca 
o componentă importantă a făuririi 
noii ordini economice. Măsurile pre
conizate de țara noastră in acest 
sens vizează statornicirea unor pre
turi științific determinate la mate
riile prime și la produsele indus
trializate, pe baza unor legități 
obiective, ținîndu-se seama de va
loarea de întrebuințare a mărfurilor, 
de cheltuielile de producție. Nu
mai în acest fel se vor putea asigura 
un raport just între prețurile mate
riilor prime și cele ale produselor 
industriale, promovarea unor schim
buri economice echivalente, câre sâ 
creeze condicii echitabile atît pen
tru deținătorii de materii prime, cit 
și pentru producătorii industriali, 
impulsionînd dezvoltarea economi
că generală, progresul tuturor po
poarelor. Cu atît mai mult cu cit 
numeroase țări industrializate, prin 
politica promovată, sînt direct răs
punzătoare de perpetuarea actualei 
situații inechitabile, de împărțire a 
lumii în bogați și săraci.

Viorel POPESCU

„Dezechilibru absurd și periculos**
In timp ce o cincime a populației globului suferă de foame, 
omenirea cheltuiește zilnic aproape 1,5 miliarde de dolari 

în scopuri militare
STRASBOURG 17 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la Strasbourg în ca
drul reuniunii Parlamentului (vest-) 
european, Willy Brandt, președintele 
Partidului Social Democrat din 
R.F. Germania, fost cancelar federal 
al R.F.G., a caracterizat drept „ab
surd și periculos" dezechilibrul din
tre cheltuielile mondiale pentru ar
mament și cheltuielile pentru com
baterea foametei în lume. Vorbito
rul a subliniat că acest dezechilibru 
trebuie să fie corectat urgent, pen
tru ca foametea să nu provoace noi 
războaie.

„O cincime a populației globului 
— a spus el — nu are suficientă 
hrană în momentul de față, iar noi 
cheltuim aproape 1,5 miliarde de do
lari pe zi pentru înarmări. Acest 
dezechilibru absurd trebuie eliminat 
rapid", a subliniat Willy Brandt. 
Foametea, a adăugat președintele 
P.S.D., este un simptom al inechită
ților actuale din relațiile economice 
Nord-Sud, iar în deceniul următor 
este necesară o restructurare pro
fundă a acestora, pentru a se asigu
ra o economie mondială mai echili
brată.

Fonduri - pentru scopuri civile, 
nu pentru înarmări!

Pe străzile orașu
lui britanic Brigh
ton s-a desfășurat 
recent o demon
strație a pensiona
rilor, în cursul că
reia participanta 
au cerut autorități
lor reducerea chel
tuielilor militare șt 
alocarea sumelor 
respective pentru 
îmbunătățirea con
dițiilor lor de via
ță Pe pancarta din 
fotografia alătura
tă scrie : armele 
nucleare nu ne a- 

pără de frig
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