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Cu rezultate fructuoase, care confirmă vitalitatea si dinamismul relațiilor 
româno-iugoslave de conlucrare strinsă in toate domeniile de activitate, ieri s-a incheiat

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TOVARASA 

ELENA CEAUSESCU. IN R. S. E IUGOSLAVIA

Vineri, 24 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Țvietin Mia
tovici, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, au semnat Declarația comună.

La solemnitate au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Virgil Trofin. Ștefan Andrei, 
celelalte persoane oficiale române.

Au fost prezenți tovarășii Vidoie 
Jărkovici, Veselin Giuranovici, Io- 
sip Vrhoveț, Metod Rotar, alte per
soane oficiale iugoslave.

Erau de- față Nicolae Mihai, am
basadorul României la Belgrad, și 
Ttifun Nikolici, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Țvietin Miatovici și-au

strîns cu căldură mîinile, s-au îm
brățișat, au ciocnit o cupă de Șam
panie.

Exprimînd satisfacția pentru docu
mentele semnate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și' tovarășul Țvietin Mia
tovici au dat glas convingerii că 
noile înțelegeri realizate în cursul 
vizitei dau o largă perspectivă cola
borării româno—iugoslave, atît pe 
plan bilateral, cit și pe plan inter
național, în folosul deplin al po
poarelor celor două țări, al cauzei 
păcii în Balcani, in Europa și în în
treaga lume.

In cadrul aceleiași solemnități, ‘ 
tovarășii Ilie Verdeț . și Veselin Giu
ranovici au semnat Acordul privind 
programul de dezvoltare pe termen 
lung a colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre Republica So
cialistă România și Republica. So
cialistă Federativă Iugoslavia.

După semnarea documentelor ofi
ciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte la dejunul 
oferit în onoarea lor, la Palatul Alb, 
de președintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Țvietin Miatovici, și soția sa, Mira 
Stupița.

Au luat parte tovarășii Ilie Ver- 
deț, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, alte 
persoane oficiale române.

Au participat tovarășii Lazar Moi-

Plecarea din Belgrad

Vineri a luat sfîrșit vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o in Iugo
slavia, la invitația președintelui Pre
zidiului Republicii Socialiste Federa-

tive Iugoslavia, tovarășul Țvietin 
Miatovici, și a președintelui Prezi
diului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, tova
rășul Lazar Moisov.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in țara vecină și prietenă, 
convorbirile purtate cu acest prilej

au constituit un eveniment politic cu 
semnificații majore in cronica boga
tă a relațiilor traditionale de priete
nie și colaborare care leagă partidele, 
țările și popoarele noastre. Rezulta
tele noului dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav, consemnate în do-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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ELENA CEAUSESCU«
sov, Vidoie Jărkovici, cu soția, Dra- 
goslav Markovici, Veselin Giurano
vici, Iosip Vrhoveț, 
Metod Rotar, Ivan 
persoane oficiale.

Au fost prezenți 
României la Belgrad, 
cu soția, și ambasadorul Iugoslaviei 
la București, Trifun Nikolici, cu soția.

în timpul dejunului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de caldă 
cordialitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Țvietin Miato
vici au toastat pentru întărirea con
tinuă a prieteniei și colaborării din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre, pentru noi succese în dezvol
tarea economico-socială a României 
și Iugoslaviei, pentru socialism și 
pace.

Stane Dolanț, 
Dolniciar, alte

ambasadorul
Nicolae Mihai,

Cetățenii Capitalei au întâmpinat 
cu manifestări de caldă dragoste și stimă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la întoarcerea în patrie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, s-a întors, 
vineri după-amiază, în Capitală, 
după vizita oficială de prietenie în
treprinsă în R.S.F. Iugoslavia, la in
vitația președintelui Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășul Țvietin Miatovici, 
și a președintelui Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovarășul Lazar 
Moisov.

La această vizită au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții țării noastre în Co
misia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați de to
varășii Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel

Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin . Dășcălescu,. Ion Dincă. Janos 
Fazekas, Ludovic Fazelcas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Aneta 
Spornic, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Suzana Gâdea, Elena Nae, 
Ion Ursu, Richard Winter, pre
cum și de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, reprezentanți 
ai vieții științifice și culturale, gene
rali. Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți Djordje Popovici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Iugoslaviei la București, și membri 
ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Aeroportul Otopenl. unde s-a des
fășurat ceremonia sosirii, era împo
dobit cu drapelele partidului și sta
tului nostru, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Aici se aflau numeroși bucureșteni,

care au făcut o entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. Ei au scan
dat îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", 
reafirmîndu-și sentimentele de caldă 
dragoste și stimă față de partid și 
secretarul său general, precum si 
hotărîrea de a milita neabătut pen
tru înfăptuirea politicii interne șl 
externe a partidului și statului nos
tru, care corespunde întru totul in
tereselor și aspirațiilor supreme ale 
poporului român. Totodată, mulți
mea a dat expresie aprobării depli
ne și satisfacției profunde cu care 
întreaga națiune salută rezultatele 
deosebit de rodnice ale noului dialog 
româno-iugoslav la nivel înalt, im
portantele înțelegeri convenite cu 
acest prilej, ele înscriindu-se ca o 
contribuție de mare însemnătate la 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
relațiilor tradiționale, de strinsă pri
etenie și colatprar'e. dintre tarile, 
partidele și popoarele noastre. în fo
losul și spre binele lor, al cauzei ge^ 
nerale a socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie manifestărilor călduroa
se, însuflețite ale locuitorilor Capi
talei aflați pe aeroport.

încheierea
Vineri dimineață s-au încheiat 

convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Țvietin Miatovici, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Din partea română, la convorbiri au 
participat tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-mi
nistru al guvernului, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele păr
ții române în Comisia mixtă de co
laborare economică. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, membru al C.C. al

convorbirilor oficiale
P.C.R., consilier al secretarului 
general al P.C.R., președintelui Re
publicii Socialiste România, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Nicolae Mihai, 
ambasadorul României la Belgrad, 
Vasile Șandru, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Con
stantin Boștină, secretar personal _al 
secretarului 
președintelui 
România.

Din partea 
tovarășii Vidoie Jărkovici, membru 
al Prezidiului R.S.F.I., Veselin Giu
ranovici, 
Executiv 
secretar 
externe, Metod Rotar, secretar fe
deral pentru comerțul exterior, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare economică, 
Sava Obradovici, adjunct al secre-

general al P.C.R.,
Republicii Socialiste

Iugoslavă au luat parte

președintele Consiliului 
Federal, Iosip Vrhoveț, 

federal pentru afacerile

tarulul federal pentru afacerile ex
terne. Trifun Nikolici, 
R.S.F.I. la București, 
sici, consilier pentru 
politică externă al 
Prezidiului R.S.F.I.,

ambasadorul 
Milivoie Mak- 

probleme de 
președintelui 
Traiko Trai- 

kovski, director în secretariatul fe
deral pentru afaceri externe.

în cadrul acestei ultime runde de 
convorbiri, desfășurată în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă, a continuat schim
bul de 
vieții 
care i 
acest 
ten ție 
mării 
dezarmării nucleare. Un accent deo
sebit s-a pus pe dezangajarea mili
tară și dezarmarea în Europa, unde 
în prezent se află cea mai mare con-

: păreri cu privire la evoluția 
Internaționale, la problemele 
stau în 
context, 
specială 
și. în

fața omenirii. în 
s-a acordat o a- 
problemelor dezar- 

mod deosebit, ale
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DECLARAȚIE COMUNA
In timpul vizitei oficiale de prietenie pe care 

a efectuat-o in Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, in perioada 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, 
blicii Socialiste România, a 
tovarășul Țvietin Miatovici, 
diului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via, Ia care au participat persoane oficiale din 
cele două țări. S-a efectuat un amplu și fructuos 
schimb de păreri in legătură cu stadiul și evo
luția relațiilor de bună vecinătate și a colabo
rării multilaterale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, precum și cu privire Ia problemele ac
tuale ale situației internaționale.

22—24 octombrie 1980. 
secretar general al 
președintele Repu- 
avut convorbiri cu 
președintele Prezi-

varietatea for- 
edificare a so-

I
Președintele Republicii 

președintele Prezidiului 
Federative Iugoslavia au 
că relațiile româno-iugoslave de bună vecinătate 
și colaborare prietenească se dezvoltă cu succes 
in toate domeniile. S-a subliniat de ambele 
părți că baza trainică a acestei evoluții pozitive 
a relațiilor dintre cele două țări socialiste vecine 
o constituie respectarea consecventă și aplicarea 
deplină a principiilor independenței și suvera
nității, integrității teritoriale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile interne, avanta
jului reciproc și respectarea dreptului inalienabil 
ai fiecărui popor de a-și hotări in mod liber 
calea propriei sale dezvoltări.

Promovarea consecventă a acestor principii pe 
care trebuie să se bazeze relațiile dintre toate 
statele, ca și dintre țările socialiste, a contribuit 
la dezvoltarea permanentă a relațiilor româno- 
iugoslave de bună l vecinătate și colaborare 
multilaterală. Cele două părți consideră că 
aceasta confirmă că in condițiile respectării

Socialiste România și 
Republicii Socialiste 

constatat cu satisfacție

NICOLAE

stricte a principiilor menționate, 
melor, soluțiilor și metodelor de 
cietății socialiste, care rezultă din diversitatea 
condițiilor sociale și istorice ale fiecărei țări, 
nu numai că nu îngreuiază dezvoltarea unei 
largi colaborări reciproc avantajoase, ci repre
zintă o sursă de îmbogățire a acesteia, constituie 
un factor important al progresului și dezvoltării 
gindirii și practicii 'revoluționare contemporane.

Cele două părți au relevat importanța deose
bită și actualitatea principiilor și punctelor de 
vedere conținute în declarațiile comune româno- 
iugoslave din septembrie 1976 și noiembrie 1979 
pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor prie
tenești și a colaborării multilaterale dintre cele 
două țări, pentru binele și progresul popoarelor 
României și Iugoslaviei, în interesul socialismu
lui, păcii, colaborării internaționale bazate pe 
egalitatea in drepturi și al progresului general 
în lume. In acest context, cele două părți au 
subliniat și cu acest prilej excepționala impor
tanță a contribuției președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui Iosip Broz Tito, 
care, in cadrul a numeroase intilniri, au stabilit 
bazele trainice și stabile ale dezvoltării relații
lor de bună vecinătate și prietenie și ale cola
borării exemplare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre 
popoarele celor două țări.

Cele două părți au exprimat hotărirea de a 
continua practica intilnirilor la nivel inalt in 
scopul stimulării dezvoltării permanente a rela
țiilor reciproce și a colaborării multilaterale din
tre ’cele două țări, pe plan bilateral și in arena 
internațională, in spiritul prieteniei și înțelege
rii mutuale. Ele au reafirmat importanța și ne
cesitatea promovării in continuare a contactelor 
și colaborării intre reprezentanții parlamentelor, 
guvernelor, republicilor, regiunilor, județelor.

orașelor, colectivelor de 
celor două țări in toate 
reciproc.

Președintele Republicii 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Țvietin Miatovici, au evidențiat < 
rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea cola
borării economice și tehnico-științifice, îndeosebi 
in domeniile industriilor chimică, petrochimică și 
construcțiilor de mașini. S-a relevat și cu acest 
prilej marea însemnătate pe care o are pentru 
dezvoltarea economiei celor două țări sistemul 
hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I 
— operă comună a cooperării strinse și fruc
tuoase, a bunei vecinătăți dintre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia. S-a apreciat pozitiv desfășu
rarea cu succese a construcției in comun a nou
lui sistem hidroenergetic și de navigație Porțile 
de Fier II. Realizarea în comun a unor mari 
obiective economice, a cooperării și specializării 
in industrie, precum și dezvoltarea colaborării 
economice au nu numai o mare importantă eco
nomică, ci și o însemnătate mai largă, de lungă 
durată, pentru întărirea prieteniei și colaborării 
româno-iugoslave.

Cele două părți au apreciat că potențialul ști
ințific, tehnic și industrial al României și Iugo
slaviei și apropierea geografică a celor două țări 
oferă condiții favorabile și posibilități pentru 
extinderea, creșterea mai dinamică și diversifi
carea schimbului de mărfuri și a cooperării in
dustriale in perioada următorului cincinal, 
prevăd că schimbul de mărfuri între cele 
țări, in această perioadă, va depăși suma 
miliarde de dolari.

In acest sens, s-a menționat necesitatea 
ririi colaborării intre organele și organizațiile

munci și cetățenilor 
domeniile de interes

Socialiste România, 
! Prezidiului 

Iugoslavia, 
cu satisfacție

Ele 
două 
de 4

intă-

(Continuare în pag. a IlI-a)

CEAUȘESCU
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele 

Republicii Socialiste România

ȚVIETIN MIATOVICI
președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OEICIfllE DE PRIETENIE fl PREȘEDINTELUI NICOLAECEAUSESCU. 
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COMUNICAT
cu privire la vizita oficială de prietenie in R. S. F. Iugoslavia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a efectuat, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială de prietenie în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, în pe
rioada 22—24 octombrie 1980, la invi
tația președintelui Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia 
și a președintelui Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum și 
persoanele oficiale române care i-au 
însoțit s-au bucurat de o primire 
caldă, plină de cordialitate, expresie 
a sentimentelor de profundă priete
nie și stimă pe care și le nutresc 
popoarele celor două țări vecine.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Casa Florilor și au adus un omagiu 
memoriei președintelui I. B. Tito.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut convorbiri cu 
tovarășul Țvietin Miatovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, cu pri
vire la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și Iugo
slavia și la problemele actuale ale si
tuației internaționale.

La convorbiri au participat:
Din paftea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu, precum și tovarășii Uie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare econo
mică. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R.. consilier al 
secretarului general al P.C.R., pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Stbian, adjunct al ministru-

In ziua de 23 Octombrie 1980, la 
Prezidiul Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
au avut loc convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Româtj, și 
delegația U.C.I., în frunte cu tova
rășul Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Din partea română au participat : 
tovarășa Elena Ceaușescu, precum și 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al P.C.R., și Nicolae 
Mihai, ambasadorul României la 
Belgrad.

Din delegația U.C.I. au făcut 
parte tovarășii : Stane Dolanț și 
Aleksandar Grlicikov, membri ai 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Vlado Ian- 
jici, secretar executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., precum și Trifun Nl- 
kolici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, s-a efectuat un amplu 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
și colaborării dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. A avut loc un schimb 
de informații privind activitatea 
Partidului Comunist Român și a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
și dezvoltarea economico-socială a 
celor două țări. în cursul convorbi
rilor s-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri referitor la evoluția 

lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Nicolae 
Mihai, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, Vasile 
Șandru, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, și Constantin Boști- 
nă, secretar personal al secretarului 
general al P.C.R., președintelui Re
publicii Socialiste România.

Din partea iugoslavă : tovarășii VI- 
doie Jarkovici, membru al Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Veselin Giuranovici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral, Iosip Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe. Metod Ro
tar, secretar federal pentru comerțul 
exterior, președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă iugosîavo-română 
de colaborare economică, Sava Obra- 
dovici, adjunct al secretarului fede
ral pentru afacerile externe, Trifun 
Nikolici, ambasadorul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia la 
București, Milivoie Makșicl, consilier 
al președintelui Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia pen
tru probleme de politică externă, 
Traiko Traikovski, director în Secre
tariatul federal pentru afaceri ex
terne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, de ase
menea, convorbiri cu delegația Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, în 
frunte cu tovarășul Lazar Moisov, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu, precum și tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Ștefan An
drei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului gene
ral al P.C.R., Nicolae Mihai, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 

COMUNICAT COMUN
acțuală în mișcarea muncitorească, la 
lupta pentru pace, independentă na
țională și libertatea tuturor popoa
relor și țărilor, pentru progres social 
și socialism în lume.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea cu succes a re
lațiilor și a colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre cele
lalte organizații social-politice din 
cele două țări. S-a evidențiat însem
nătatea deosebită a acestei colaborări 
pentru dezvbltarea în ansamblu a ra
porturilor prietenești româno-iu- 
goslave. Dezvoltarea fructuoasă a re
lațiilor și colaborării este rezultatul 
respectării consecvente și atașamen
tului celor două partide față de prin
cipiile democratice de relații care au 
fost stabilite în comun în cadrul în- 
tilnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip Broz 
Tito și a căror vitalitate și trăinicie 
au fost confirmate de practică. De 
ambele părți a fost exprimată do
rința dezvoltării in continuare a ra
porturilor și colaborării dintre cele 
două partide pe baza principiilor 
independenței și egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne.

Pornind de la experiența pozitivă 
de pină acum, cele două părți au re
liefat însemnătatea și necesitatea 
continuării și îmbogățirii schimbului 
de păreri și informații, aprofundat și 
deschis, în spiritul respectului și în
crederii reciproce, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia asuora căilor și 
practicii dezvoltării socialiste, asupra 
raporturilor și colaborării dintre 
partidele comuniste și dintre toate 
forțele democratice, progresiste și iu
bitoare de pace, asupra tuturor pro
blemelor Importante ale luptei pen- 

în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Din delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia au făcut parte tovară
șii Stane Dolanț și Aleksandar 
Grlicikov, membri ai Prezidiului C.C. 
al U.C.I., și Vlado lanjici, secretar 
executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială 
și prietenească, de deplină încredere, 
înțelegere și stimă reciprocă, condu
cătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei s-au informat re
ciproc asupra activității celor două 
partide și state în legătură cu pro
blemele actuale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țărilor lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Țvietin Miatovici, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, au semnat Declarația 
comună.

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Țvietin 
Miatovici, primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ilie Verdeț, și președintele 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, tovarășul Veselin Giura
novici, au semnat Acordul privind 
programul de dezvoltare pe termen 
lung a colaborării economice și teh- 
nico-științifice între Republica So
cialistă România și R.S.F. Iugoslavia.

în timpul vizitei, tovarășii Ilie Ver- 
deț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Virgil 
Trofin, viceprim-ministru, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-iu- 
goslavă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, și Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, au avut, 
separat, convorbiri, cu privire la dez
voltarea colaborării bilaterale, cu to
varășii Veselin Giuranovici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., Metod Rotar, secretarul fe
deral al comerțului exterior, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia

tru pace, socialism și progres social 
în lume. ș- '

Cele două partide au evidențiat că 
multitudinea experiențelor, a cuceri
rilor și căilor luptei pentru socialism 
și edificarea sa reprezintă o legitate 
și o trăsătură fundamentală a dez
voltării socialismului în lume. A- 
ceasta reclamă necesitatea dezvoltă
rii unei colaborări egale în drepturi 
și a solidarității partidelor și miș
cărilor progresiste. S-a exprimat și 
cu acest prilej hotărîrea Partidului 
Comunist Român și a Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia de a milita 
pentru afirmarea și respectarea con
secventă in relațiile dintre partidele 
comuniste, dintre toate celelalte 
partide democratice și mișcări pro
gresiste din lume, a principiilor in
dependenței, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
Totodată, este necesar să se țină 
seama de deosebirile de poziții, să 
se respecte dreptul fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător politi
ca internă și externă, de a-și alege 
căile transformării revoluționare a 
societății în conformitate cu condi
țiile din țara sa, pornind de la răs
punderea în fața propriei clase mun
citoare și a propriului popor.

De ambele părți s-a evidențiat că 
respectarea strictă a acestor prin
cipii reprezintă o premisă necesară a 
dezvoltării socialismului in lume’ 
constituind singura bază corespunză
toare pentru relațiile de colaborare 
și solidaritate dintre partidele comu
niste, partidele socialiste și social- 
democrate, mișcările de eliberare și 
celelalte partide și mișcări progre
siste și democratice din lume. Prin
cipiile și cuceririle democratice ale 
relațiilor din mișcarea muncitorească 
în lume trebuie îmbogățite și dez
voltate în continuare, trebuie luptat 

mixtă guvernamentală iugoslavo- 
română de colaborare economică și 
tehnico-științifică, și Iosip Vrhoveț, 
secretarul federal al afacerilor ex
terne.

Ambele părți au dat o înalță apre
ciere convorbirilor și au relevat cu 
satisfacție că Declarația, comună, în
țelegerile stabilite și Acordul privind 
programul de dezvoltare pe termen 
lung a colaborării economice și teh- 
nico-științifice reprezintă o impor
tantă contribuție la dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, în interesul poporului român 
și popoarelor Iugoslaviei, al cauzei 
păcii, socialismului, colaborării inter
naționale bazate pe egalitate în drep
turi.

Președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Combinatul agricol „Beo
grad". înalții oaspeți români, care au 
fost însoțiți de președintele Prezi
diului R. S. Serbia, Dobrivoie Vi- 
dici, și de conducători ai orașului 
Belgrad, au luat cunoștință de dez
voltarea și realizările obținute de 
această organizatie.de muncă, au fost 
salutați cu cordialitate de oamenii 
muncii din combinat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat calde mulțumiri pentru pri
mirea cordială și ospitalitatea cu care 
a fost înconjurat în timpul vizitei 
in R.S.F. Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a invitat pe to
varășul Țvietin Miatovici, președin
tele Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, să efec
tueze o vizită oficială de prietenie în 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a invitat, de asemenea, pe 
tovarășul Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
U.C.I., să viziteze România. Invitați
ile au fost acceptate cu satisfacție.

cu consecvență pentru afirmarea lor 
deplină in toate domeniile relațiilor 
și colaborării dintre diferite partide 
și mișcări. Reprezentanții Partidului 
Comunist Român și ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au subliniat, 
totodată, însemnătatea dezvoltării 
unui dialog principial și constructiv, 
a schimbului de păreri bazat pe ega
litate și respect reciproc, fără impu
nerea punctelor de vedere și a po
zițiilor.

Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia con
sideră că actuala situație internațio
nală complexă și periculoasă re
clamă cea mai amplă angajare a 
tuturor forțelor progresiste și demo
cratice, a popoarelor în lupta pentru 
pace, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a tuturor focarelor de criză 
și conflict, pentru relansarea și con
tinuarea cursului destinderii în rela
țiile internaționale, oprirea cursei 
înarmărilor,v pentru dezarmare, pen
tru lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, a unor relații inter
naționale de colaborare bazate pe 
egalitatea în drepturi între toate 
țările și popoarele lumii.

Ambele părți și-au exprimat satis
facția pentru rezultatele vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., și pentru 
convorbirile care au avut loc la Pre
zidiul C.C. al U.C.I. S-a exprimat 
convingerea că vizita constituie o im
portantă contribuție șl un impuls dat 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
de colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, în interesul 
prieteniei popoarelor noastre, al 
colaborării internaționale pe bază de 
egalitate în drepturi, al păcii, pro
gresului și socialismului în lume.

în timpul vizitei oficiale de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R.S.F. Iugoslavia, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ilie Verdeț, a 
avut, in cadrul unor intîlniri de lu
cru cu președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, tovarășul Ve
selin Giuranovici, convorbiri în pro
bleme de interes comun privind dez
voltarea în continuare a colaborării 
bilaterale dintre cele două țări, în
deosebi pe plan economic.

Au participat tovarășii Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române in 
Comisia mixtă de colaborare eco
nomică, Ion Stoian, adjunct ; al mi-, 
nistrului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Ni
colae Mihal, ambasadorul României 
la Belgrad.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Metod Rotar, secretar federal 
pentru comerț exterior, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă de 
colaborare economică. Alia Bășici, 
adjunct al secretarului federal pentru 
comerț exterior, Trifun Nikolici, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

S-a constatat cu satisfacție că rela
țiile multilaterale de prietenie, co
laborare dintre R.S.F. Iugoslavia și 
Republica Socialistă România se dez
voltă cu succes, în interesul ambelor 
părți, pe baza principiilor egalității 
în drepturi, respectului și avantajului 
reciproc.

In cursul convorbirilor au fost 
examinate în detaliu stadiul transpu
nerii în viață a acordurilor existente 
în spiritul înțelegerilor la cel mai 
înalt nivel, posibilitățile existente 
pentru consolidarea și extinderea co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice. Au fost abordate îndeosebi as
pecte ale colaborării în domeniile 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, electrotehnicii și electronicii, 
metalurgiei, energeticii, materiilor 
prime, agriculturii și transporturilor, 
cercetărilor științifice și tehnologice, 
cit și cu privire la acțiunile comune 
pe terțe piețe.

în cursul convorbirilor s-a subliniat 
importanța extinderii în perspectivă 
a cooperării industriale, specializării 
și realizării de investiții în comun, 
pornind de la posibilitățile reale și 
cerințele economiilor celor două țări,

Întîlniri de lucru
urmărind folosirea adecvată a poten
țialului și experienței existente, a 
realizărilor obținute în domeniul 
științei, tehnicii și tehnologiei.

Primul ministru al guvernului ro
mân și președintele Consiliului Exe
cutiv Federal Iugoslav au exprimat 
hotărîrea ambelor părți de intensifi
care a eforturilor pentru concreti
zarea acordurilor realizate, pentru a 
se înfăptui volumul prevăzut al 
schimburilor de mărfuri și al colabo
rării economice în ansamblu în pe
rioada următoare.

★
Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 

ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă de 
colaborare economică româno-iugo- . 
slavă, s-a întîlnit cu tovarășul Radoie 
Stefanovici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv al Adunării R. S. 
Serbia, precum și cu tovarășul Nikola 
Kmezici, președintele Consiliului E- 
xecutiv al Adunării Provinciei Socia
liste Autonome Voivodina. S-a pro
cedat la analiza stadiului îndepli
nirii unor acțiuni privind colabora
rea dintre unități economice din țara 
noastră și din Serbia și Voivodina," 
în cadrul larg al colaborării econo
mice româno-iugoslave, al măsurilor 
hotărîte la cel mai înalt nivel.

Au fost scoase în evidență noi po
sibilități de extindere a colaborării 
în domenii importante cum sînt ener
getica, industria extractivă, fabrica
ția de mașini și utilaje. Unele as
pecte concrete ale cooperării româno- 
iugoslave au fost analizate la Com

Tovarășului ȚVIETIN MIATOVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Părăsind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez, încă o dată,, 
cele mai calde mulțumiri pentru primirea prietenească și ospitalitatea de care' 
ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate împreună 
și înțelegerile la care am ajuns vor contribui la intărirea și mai puternică a 
tradiționalelor legături prietenești româno-iugoslave, a colaborării și con
lucrării dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, în interesul și spre binele popoarelor țărilor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, popoarelor Iugo
slaviei prietene cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese pe 
calea dezvoltării socialiste a patriei, a bunăstării și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

binatul chimic din Pancevo, obiectiv 
economic de importanță deosebită în 
domeniul petrochimic. Ia a cărui 
realizare și-au adus contribuția și 
întreprinderi industriale din țara 
noastră, precum și în perimetrul 
unor exploatări carbonifere prevăzu
te să se realizeze în comun de Româ
nia și Iugoslavia.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 
facerilor externe, s-a întilnit cu to
varășul Iosip Vrhoveț, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
Republicii Socialiste Federative Iugo- 
Slavia. i:, ț.r/. ■

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri in legătură cu unele 
aspecte concrete ale activității am
belor țări pe arena internațională, 
cu privire la intensificarea relațiilor 
dintre cele două ministere în spiritul 
celor convenite în cadrul convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Țvietin Miatovici.

Semnarea unui protocol 
româno*iugoslav

Tovarășii Ion Stoiân, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Alia Bășici, adjunct al secretarului 
federal pentru comerțul exterior al 
R.S.F. Iugoslavia, au semnat Proto
colul privind constituirea societății 
mixte de colaborare economică și 
comercială.

ÎN ACESTE ZILE

Punct final la însămînțări!
Cum se desfășoară lucrările pe ultimele suprafețe
Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Agri

culturii, griul a fost insămînțat pe 2 019 134 hectare — 
83 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva în în
treprinderile agricole de stat și 87 la sută în coopera
tivele agricole. Comandamentul central pentru agri

cultură a cerut organelor locale să acționeze energic 
pentru a se încheia semănatul griului pină la 25—26 
octombrie, respectindu-se riguros normele de calitate. 
Cum se îndeplinește această sarcină ? Iată ce ne re
latează corespondenții noștri județeni :

PRAHOVA:

Viteza zilnică 
a fost dublată

Din datele furnizate de direcția 
agricolă rezultă că in județul Pra
hova mai sînt de Insămînțat 7 000 
hectare cu griu. Dacă înainte se 
lucra cu o viteză redusă — 900- 
1 000 hectare pe zi — acum. în noile 
condiții determinate de creșterea 
umidității in sol, se poate ajunge 
la 2 500—2 600 hectare, ceea ce per
mite, după cum afirma ing. Mihai 
Nicolau, director la direcția agri
colă județeană, ca în două-trei zile 
să se încheie semănatul griului. 
De altfel, trebuie arătat că în seara 
zilei de 22 octombrie, în două con

silii agroindustriale — Clorani și 
Măgurele — semănatul griului s-a 
Încheiat. 50 de tractoare și toate 
celelalte mașini aferente au fost 
trimise operativ, chiar în timpul 
nopții, în consiliile agroindustriale 
Băicoi și Drăgănești, iar alte 104 
tractoare, sosite din județele Bu
zău și Covasna, au fost îndrumate 
în consiliul agroindustrial Ploiești 
și la I.A.S. Movila Vulpii. Acest 
ritm alert nu afectează cu nimic 
calitatea lucrărilor. S-au luat mă
suri ca toți inginerii și alte, cadre 
de specialitate să se afle pe’ teren, 
unde să supravegheze îndeaproape 
aplicarea corectă a tehnologiei 
prevăzute la semănat. Dacă mai 
adăugăm faptul că toate suprafe
țele sînt eliberate de coceni și alte 
culturi, putem conchide că la ora 
actuală nu există nici un impedi
ment pentru ca vitezele de lucru 
prevăzute să fie respectate și 

astfel, pină la „Ziua recoltei", toate 
suprafețele planificate să fie se
mănate cu griu. (Constantin Că
prarul.

IALOMIȚA:
........... , ..........

Suplimentar - 
4000 hectare!

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Ialomița au încheiat se
mănatul griului pe suprafața pre
văzută inițial. Acum ei pun sub 
btazdă sămînța pe încă 4 000 hec
tare. Astfel, cooperativele agri
cole Amara, Slobozia, Căzănești, 
Cuza Vodă, Rovine, Iazu, Luciu, 
Gura Ialomiței ș.a. însămînțează, 

peste suprafețele planificate, Intre 
100 și 200 hectare fiecare. Pentru 
ca viitoarea producție de griu ce se 
va obține pe terenurile însămînțate 
în aceste zile să nu fie diminuată 
de întîrzierile cauzate de cele trei 
zile cu ploi, se pune un accent deo
sebit pe creșterea calitativă a fie
cărei lucrări. La cooperativa agri
colă din satul Bordușelu, supra
fața suplimentară- a fost semănată 
într-o singură zi. Din cele 50 de 
hectare, 30 hectare au urmat după 
porumb, dar lucrarea s-a făcut la 
un înalt nivel calitativ. După eli
berarea terenului de coceni și exe
cutarea arăturii și discuirii, coope
ratorii au stfins cu furcile și 
greblele resturile vegetale. Ingine
rul șef, Ilie Cosac, consideră că, 
prin respectarea tehnologiilor, de pe 
această solă se vor realiza peste 
4 000 kg griu la hectar. Mecaniza
torii de pe cele trei semănători 
SUP 48, odată ajunși la capătul so
lei, în timp ce se încărca sămînța, 
curățau patinele și controlau furtu
nurile de presiune. în &rma semă
nătorii, suprafața rămînea netedă 
ca-n palmă, dîndu-ți impresia că 
peste ea a trecut un pieptene 
uriaș.

Tovarășul inginer Florea Pîrlo- 
gea, directorul direcției agricole 
a județului Ialomița, ne-a spus că 
din cele 90 000 hectare de griu, 
86 000 (suprafața inițială) au fost 
semănate in perioada optimă. Ce
lelalte suprafețe vor fi însămînțate 
pină la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Ținînd cont că o bună parte din 
cele 4 000 hectare — suprafața su

plimentară — urmează după porumb 
și soia, s-au luat măsuri energice 
pentru ca patul germinativ să fie 
pregătit ireproșabil. (Mihai Vișoiu).

OLT:

In schimburi 
prelungite

în numeroase unități agricole din 
județul Olt, între care Scornicești, 
Mărgineni, Ipotești și Vîlcele de Sus, 
s-a încheiat semănatul griului. Este o 
dovadă că acolo unde forța meca
nică și timpul bun de lucru sînt 
folosite eficient rezultatele sînt 
dintre cele mai bune. In alte uni
tăți, îndeosebi în cele din consi
liile agroindustriale Izbiceni, Co
rabia, Găneasa, Recea, această im
portantă lucrare a intirziat ne
justificat. Comandamentul județean 
pentru agricultură a analizat re
cent stadiul campaniei de toamnă 
și a stabilit noi măsuri pentru 
impulsionarea însămințării griului. 
Este vorba, între altele, de organi
zarea a două schimburi și de schim
buri prelungite la arat, de lucra
rea solului numai prin discuiri re
petate acolo unde sînt posibilități 
pentru buna pregătire a patului 
germinativ fără arătură.

Cum se materializează aceste 
măsuri ? După ploile abundente 
căzute în ultimele zile au fost re
luate lucrările în cîmp. în consiliul 

agroindustrial Caracal, de exemplu, 
după ce s-a făcut un control ri
guros al stării terenului s-au sta
bilit parcelele care pot fi lucrate. 
Ing. Paul Petrescu, directorul 
S.M.A. Caracal, ne-a spus că pentru 
mărirea vitezei zilnice, care tre
buie să ajungă la 230 ha, pe 23 de 
tractoare lucrează in schimbul II 
mecanici de la atelierele S.M.A. și 
din cooperativele agricole, pre
cum și motopompiști. Cu 5 tractoare 
dc mare putere se pregătește te
renul numai prin discuiri repetate, 
realizînd o lucrare de bună calitate.

Și in alte locuri, la Vișina, Stoe- 
nești, Rusănești etc., a fost orga
nizat schimbul II pe tractoare pen
tru impulsionarea ritmului de 
lucru. Pe ansamblul județului, pes
te 350 de motopompiști lucrează în 
schimbul doi la aratul și pregătirea 
terenului. Toate acestea pentru ca 
ritmul de lucru să fie cît mai mare, 
așa incit pînă la 26 octombrie să se 
încheie semănatul griului pe toate 
suprafețele. (Emilian Rouă).

TIMIȘ:

Frontul de lucru 
este prea mic

în județul Timiș, după vremea 
instabilă care a îngreunat efectua
rea lucrărilor agricole mai multe 
zile la rînd, s-a trecut acum cu 
toate forțele la semănat. în unită

țile agricole din consiliile agro
industriale Lugoj, Bethausen, Bol- 
dur, Recaș și Biled rezultatele în
registrate pînă acum sînt sub po
sibilități. De ce 7 Pentru că nu 
există suficient teren pregătit. E o 
situație care nu poate fi rezolvată? 
Nicidecum. Iată cum se prezintă 
situația în consiliul agroindustrial 
Balinț. La C.A.P. Țipari se lucra 
cu două semănători, iar alți 5 me
canizatori discuiau terenul. Ca ar
mare. suprafața de teren pregătită 
în devans este de 170 de hectare. 
Aici, cu 20 de atelaje cu cai, două 
camioane și două remorci se trans
portă în aceeași zi porumbul și 
resturile vegetale de pe cîmp, asi- 
gurîndu-se astfel eliberarea ope
rativă a terenului. în alte coope
rative agricole, viteza de lucru la 
semănat este în scădere, deoarece 
nu există suficient teren pregătit. 
La C.A.P. Balint, bunăoară, supra
fața pregătită pentru însămințat 
era doar de 63 hectare, iar Ia 
C.A.P. Bara avansul era doar de 
15 hectare. în aceste unități nu a 
fost rezolvată complet problema 
transportului din cîmp atît a pro
ducției de porumb, cit și a restu
rilor vegetale. La ora actuală 
aproape o treime din capacitatea 
de transport de care dispun uni
tățile din acest consiliu nu este 
folosită. întrucît probleme asemă
nătoare se întîlnesc și în alte 
consilii agroindustriale, se impun 
măsuri energice pentru eliberarea 
terenurilor, astfel ca forța meca
nică să fie folosită cu randament 
sporit (Cezar Ioana).

organizatie.de
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centrare de trupe și armament, in
clusiv nuclear.

O atenție deosebită a fost acor
dată bunei pregătiri a apropiatei 
reuniuni de la Madrid, astfel incit 
aceasta să impulsioneze eforturile 
pentru aplicarea unitară în viată a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, să ducă la dezvoltarea unei 
cooperări largi și neîngrădite pe con
tinent și, în mod deosebit, să conducă 
la măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare a continentului. Subliniin- 
du-se necesitatea continuării proce
sului început la Helsinki, partea iu
goslavă a arătat că sprijină propu
nerea României ca viitoarea reuniu
ne pentru securitate și cooperare în 
Europa să aibă loc la București. Au 
fost abordate, de asemenea, o serie 
de probleme privind lichidarea sub
dezvoltării și înfăptuirea unei noi or
dini economice mondiale.

Pornind de la convingerea că dez
voltarea colaborării și cooperării în 
Balcani are o importanță deosebită 
pentru climatul general din Europa 
și din lume, cele două părți au sub
liniat hotărîrea României și Iugosla
viei de a-și aduce întreaga lor con
tribuție la întărirea conlucrării și în
crederii în Balcani, la transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a păcii și 
bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare.

Subliniindu-se necesitatea demo
cratizării tot mai largi a relațiilor in
ternaționale, a participării active a 
tuturor statelor, în condiții de de
plină egalitate, la soluționarea pro
blemelor vieții internaționale, a 
fost evidențiată necesitatea creșterii 
rolului mișcării de nealiniere, al ță
rilor în curs de dezvoltare, care sînt 
nemijlocit interesate într-o politică 
de deplină egalitate, de independență 
și de pace.

Schimbul de păreri a relevat, încă 
o dată, hotărîrea României și Iugosla
viei de a conlucra activ pe arena 
internațională pentru promovarea 
politicii de colaborare, de indepen
dență, destindere și pace, pentru 
soluționarea constructivă a marilor 
probleme ale lumii de azi.

în continuare, in cadrul convorbiri
lor, cei doi șefi de guvern din 
România și Iugoslavia, tovarășii Ilie 
Verdeț și Veselin Giuranovici, au

■ezentat o informare în legătură 
cu dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
relevind că în cursul vizitei s-a 
ajuns la o serie de, înțelegeri 
privind desfășurarea unor acțiuni 
concrete de intensificare a schim
burilor economice, a colaborării și 
cooperării în producție — în ra
muri de bază ale economiilor 
naționale ale celor două țări — 
care vor asigura o sporire puter
nică a volumului relațiilor economice 
româno-iugoslave.

La rîndul lor, miniștrii de externe 
ai celor două țări, tovarășii Ștefan 
Andrei și Iosip Vrhoveț, au informat 
despre convorbirile pe care le-au 
purtat și despre înțelegerile convenite 
cu privire la dezvoltarea conlucrării 
româno-iugoslave pe plan interna
țional, la intensificarea contactelor 
și consultărilor în probleme de inte
res comun.

în încheierea convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Tvietin Miatovici au exprimat 
deplina satisfacție pentru rezultatele 
cu care se încheie această vizită — 
prima vizită a conducătorului parti
dului și statului nostru în Iugoslavia 
după dispariția lui I. B. Tito — și 
au dat glas convingerii că schimbul 
de vederi și înțelegerile la care s-a 
ajuns vor da un nou și puternic im
puls colaborării și conlucrării ro
mâno-iugoslave în toate domeniile. La plecarea din Belgrad

Plecarea din Belgrad
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cumentele semnate, conferă dimen
siuni noi raporturilor de prietenie, 
de strînsă colaborare dintre România 
și Iugoslavia, reprezentînd, în ace
lași timp, o contribuție deosebită la 
cauza generală a socialismului, păcii, 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți în această vizită de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică. Ștefan Andrei, mem
bru , suoleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Aceeași atmosferă de caldă prie
tenie, de cordialitate a caracterizat 
și festivitatea plecării spre patrie. 
Coloana oficială a părăsit reședința 
de ne colina Dedinie, unde era ali
niată o gardă de onoare. îndreDtîn- 
du-se spre aeroportul ..Beograd", 
locul desfășurării ceremoniei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu sosesc la 
aeroport insoțiți de tovarășul Tvietin 
Miatovici, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, cu soția. Mira Stupița, de 
tovarășul Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., de tovară
șii Vidoie Jarkovici. membru al 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, cu so
ția, Dragoslav Markovici. președinte
le Adunării R.S.F. Iugoslavia. Vese
lin Giuranovici, președintele Consi
liului Executiv Federal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost, de 
asemenea, salutați la plecare de to
varășii Dobrivoie Vidici, președinte
le Prezidiului R.S. Serbia, cu soția, 
Iosip Vrhoveț, secretar 'federal pentru 
afacerile externe, Stane Dolanț, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Metod Rotar, secretar federal pentru 
comerțul exterior, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
Jivorad Kovacevici, președintele Adu
nării orașului Belgrad, și de alte per
soane oficiale iugoslave.

Erau, de asemenea, prezenti am
basadorul României la Belgrad, Ni
colae Mihai, și ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Trifun Niko- 
lici.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei, iar în

semn de salut au fost trase salve de 
artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. înso
țit de tovarășul Tvietin Miatovicf a 
trecut în revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu își iau rămas 
bun de ia conducătorii iugoslavi, de 
la celelalte persoane oficiale venite 
pe aeroport pentru a ura drum bun 
înalților soli ai poporului român.

La scara aeronavei prezidențiale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este sa
lutat cordial de tovarășul Lazar Moi
sov și de tovarășul Țvietin Miatovici, 
cu care se îmbrățișează.

Tovarășa Elena Ceaușescu își ia 
rămas bun de la tovarășii Lazar Moi
sov și Tvietin Miatovici, se desparte 
cu afecțiune de tovarășa Mira Stupița.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
rezultatele fructuoase ale convorbiri
lor româno-iugoslave la cel mai 
înalt nivel, consemnate în documen
tele finale, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Iugoslavia constituie o 
nouă și prețioasă contribuție la adîn
cirea prieteniei trainice si a colabo
rării frățești dintre P.C.R. și U.C.I., 
dintre România și Iugoslavia, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului, păcii și colaborării în 
lume.

DECLARAȚIE COMUNĂ
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economice, a rezolvării mai operative a proble
melor concrete, acționării mai insistente pentru 
găsirea unor noi domenii de colaborare de in
teres comun, îndeosebi în domeniile construcții
lor de mașini, electrotehnicii, electronicii, meta
lurgiei, chimiei, cercetărilor, științifice și tehno
logice. De asemenea, s-a evidențiat interesul 
pentru o dezvoltare mai mare a colaborării eco
nomice in zona de frontieră și a turismului.

S-au exprimat intere'sul și dorința celor două 
tari pentru o colaborare mai strînsă în domeniile 
energeticii, combustibililor, minereurilor și altor 
materii prime de bază, in conformitate cu pro
gramul colaborării economice de lungă durată.

S-a convenit să se intensifice colaborarea de 
lungă durată în domeniul agriculturii, acordîn- 
du-se o atenție deosebită activităților comune 
în aplicarea științei și a tehnologiei moderne în 
producția agricolă.

Cele două părți sprijină introducerea unor 
forme organizatorice corespunzătoare cum sînt 
societățile mixte pentru promovarea și intensi
ficarea colaborării economice reciproce și crea
rea unor organizații mixte pentru acțiuni in 
tcrte țări, potrivit intereselor organizațiilor eco
nomice din cele două tari.

Cele două părți au evidențiat marea impor
tantă a Acordului privind programul de dez
voltare pe termen lung a colaborării economice 
și tehnico-știintifice intre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, semnat cu prilejul vizitei. Acest 
acord oferă baze stabile și deschide perspective 
pentru ridicarea întregii colaborări economice 
la un nivel superior.

Ele și-au exprimat interesul pentru extinderea 
colaborării în transporturile maritime, pentru 
colaborarea pe termen lung în utilizarea trans
portului pe Dunăre, creșterea și extinderea 
transportului feroviar și rutier de mărfuri.

Cele două părți apreciază utilă înființarea 
unei bănci româno-iugoslave pentru promovarea 
schimbului de mărfuri, a cooperării și speciali
zării în producție, colaborării pe terte piețe, 
precum și realizării proiectelor societăților 
mixte.

De ambele părți s-a constatat cu satisfacție 
că au fost obținute rezultate importante in ex
tinderea legăturilor și colaborării reciproce in 
domeniile culturii, invătămintului. științei, sănă
tății, informațiilor și sportului. Ele au apreciat 
că dezvoltarea continuă a colaborării româno- 
iugoslave în aceste domenii și o mai bună cu
noaștere reciprocă a realizărilor celor două țări 
au un rol și o importantă esențială in aprofun
darea relațiilor prietenești dintre România și 
Iugoslavia.

Confirmind pozițiile cu privire la naționalită
țile conlocuitoare, cuprinse in Declarația comună 
româno-iugoslavă din noiembrie 1979 de la 
București, cele două părți au evidențiat și cu 
acest prilej importanta pe care o acordă dez
voltării multilaterale a naționalităților sirbă și 
croată din Republica Socialistă România și a 
naționalității române din R.S.F. Iugoslavia, ro
lului lor pozitiv in apropierea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor de bună vecinătate și a co
laborării prietenești dintre cele două țări.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au reafirmat hotărîrea celor 
două părți de a dezvolta continuu relațiile și 
colaborarea prietenească multilaterală româno- 
iugoslavă și convingerea că aceasta corespunde 
intereselor trainice ale poporului român și ale 
popoarelor și naționalităților din Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia și constituie o 
contribuția prețioasă la afirmarea principiilor 
democratice în relațiile internaționale, la destin
dere și întărirea colaborării bazate pe egalitatea 
în drepturi și a securității, la lupta pentru pace, 
socialism și progresul general in lume.

II
In cadrul schimbului de păreri cu privire la 

situația internațională actuală s-a constatat cu 
satisfacție identitatea sau apropierea punctelor 
de vedere in legătură cu problemele examinate. 
S-a relevat cjă evoluția situației mondiale con
firmă justețea aprecierilor conținute în docu- 
mențele comune româno-iugoslave.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și-au exprimat îngrijo
rarea in legătură cu agravarea situației inter
naționale ca urmare a nesoluționării probleme
lor existente și a apariției unor hoi focare de 
criză și conflicte armate în diferite părți ale 
lumii, a politicii de dominație, de recurgere tot 
mai frecventă la intervenții și amestec în tre
burile interne ale altor state, a tendințelor de 
împărțire a lumii în sfere de influență, a inten
sificării cursei înarmărilor, lipsei de progrese 
în rezolvarea problemelor actuale ale țărilor în 
curs de dezvoltare, a adincirii crizei economice 
și energetice mondiale.

Totodată, ei au evidențiat că cea mai mare 
parte a omenirii, însuflețită de năzuința de 
nestăvilit pentru libertate și independență a 
țărilor și popoarelor, se opune cu hotărîre poli
ticii de forță și creștere a incordării in relațiile 
internaționale care amenință grav pacea și 
securitatea in lume.

Cele două părți au subliniat că silit necesare, 
mai mult ca oricînd, eforturile întregii comuni
tăți internaționale pentru eliminarea din rela
țiile internaționale a politicii de forță, a impe
rialismului, colonialismului și neocoionialismului, 
a intervențiilor și hegemoniei, precum și a tu
turor celorlalte forme de dominație și asuprire. 
Ele s-au pronunțat pentru reluarea destinderii 
ca proces universal bazat pe respectarea inde
pendentei și suveranității tuturor statelor și a 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur 
căile dezvoltării sale interne, fără nici un fel 
de amestec din afară, pentlu soluționarea paș
nică a problemelor litigioase dintre state pe cale 
politică, prin negocieri, pe baza principiilor 
Cartei O.N.U.

Examinind situația din Europa, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu, 
și președintele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Tvietin Miatovici, au sub
liniat importanta pe care o acordă cele două 
țări edificării securității și promovării unei 
colaborări pe bază de egalitate în drepturi pe 
continentul european, precum și aplicării con
secvente și integrale a tuturor prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

Ei și-au exprimat îngrijorarea in legătură cu 
situația de pe continentul european, unde se 
confruntă nemijlocit blocurile militare și unde, 
în locul începerii unui proces de dezarmare, se 
intensifică cursa înarmărilor și se continuă 
acumularea celor mai moderne arme de distru
gere in masă, ceea ce constituie un mare pe
ricol pentru pacea și securitatea lumii.

Cele două țări acordă o mare importantă 
reuniunii de la Madrid a reprezentanților sta
telor participante la C.S.C.E., care trebuie să dea 
un nou și puternic impuls politicii de destin
dere, întăririi securității și colaborării în Eu
ropa și să adopte măsuri concrete în această 
direcție. Ele consideră că succesul reuniunii de 
la Madrid depinde de voința politică a tuturor 
statelor participante de a contribui Ia crearea 
unei atmosfere politice constructive de colabo
rare și de a acționa in vederea realizării unor

înțelegeri unanim acceptabile. Cele două părți 
consideră că de o mare importanță in acest 
sens ar fi participarea Ia reuniune a miniștrilor 
afacerilor externe, ceea ce ar contribui Ia creș
terea importanței politice a hotărîrilor acesteia.

Ele relevă Însemnătatea declarației din Actul 
final cu privire la principiile relațiilor a căror 
aplicare consecventă are o importantă esențială 
pentru interesele naționale și securitatea tuturor 
țărilor europene. în acest sens, cele două țări 
consideră că reuniunea de la Madrid trebuie să 
reafirme obligația tuturor statelor participante 
de a respecta neabătut aceste principii atit în 
relațiile reciproce, cit și în raporturile cu cele
lalte state ale lumii.

Cele două părți consideră că reuniunea de la 
Madrid trebuie să acorde o atenție deosebită 
examinării aspectelor militare ale securității 
europene și a măsurilor concrete care pot fi 
adoptate in acest domeniu, potrivit prevederilor 
Actului final.

Ele au subliniat că procesul dezarmării tre
buie să includă in primul rind Europa, aceasta 
fiind regiunea cu cea mai mare concentrare de 
arme. în acest context, ele consideră că ar avea 
o mare importanță ca reuniunea de la Madrid 
să adopte o hotărire politică adecvată privind 
începerea negocierilor de dezarmare europeană, 
ca o parte componentă a procesului inceput de 
Conferința pentru securitate și cooperare in 
Europa.

S-a menționat necesitatea ca la Madrid să se 
adopte măsuri pentru intensificarea colaborării 
economice, pentru reducerea și eliminarea ori
căror obstacole în dezvoltarea comerțului, pen
tru soluționarea cu eforturi comune a unor 
probleme esențiale ale dezvoltării economice, 
îndeosebi cele privind energia, cooperarea in
dustrială, transporturile, mediul înconjurător, 
agricultura, tehnologia etc., (inindu-se seama, 
totodată, de aspectele globale ale acestor pro
bleme și de necesitățile țărilor in curs de dez
voltare.

De asemenea, ele consideră că este necesar ca 
Ia reuniunea de la Madrid să se ajungă la în
țelegeri privind realizarea de progrese în în
făptuirea prevederilor Actului final în dome
niile științei, culturii, invățămintului, informa
țiilor și contactelor.

Cei doi președinți au subliniat că securitatea 
in Mediterana este inseparabilă de securitatea 
in Europa și au arătat că la reuniunea de la 
Madrid ar trebui ca acestei probleme să i se 
acorde o atenție corespunzătoare și să fie 
adoptate măsuri care să impulsioneze colabo
rarea și să conducă la întărirea securității în 
Mediterana.

Cele două părți acordă o importanță deosebită 
asigurării continuității colaborării intre statele 
semnatare ale Actului final în scopul soluțio
nării concrete a problemelor securității și cola
borării in Europa. România și Iugoslavia se 
pronunță pentru organizarea unor noi reuniuni 
ale reprezentanților statelor participante la 
C.S.C.E., reuniuni de experți, a altor forme de 
negociere, precum și pentru o nouă Conferință 
pentru securitate și colaborare in Europa. In 
acest sens, ele consideră că reuniunea de la 
Madrid trebuie să adopte hotărîrea privind con
vocarea următoarei reuniuni a reprezentanților 
statelor participante la C.S.C.E.

România și Iugoslavia și-au reafirmat și cu 
această ocazie hotărîrea pentru dezvoltarea și 
intensificarea continuă a colaborării bilaterale și 
multilaterale între țările balcanice. Cele două 
părți consideră că extinderea unei asemenea 
colaborări, bazată pe principiile egalității in 
drepturi, independenței, suveranității, neames
tecului în treburile interne și respectării inte
grității teritoriale, contribuie la consolidarea 
relațiilor de bună vecinătate în această zonă, 
a păcii și securității în Europa. Ele vor acționa 
în continuare pentru promovarea colaborării bi 
și multilaterale în Balcani în diferite domenii 
de interes comun, in conformitate cu Actul final 
de la Helsinki.

Cele două părți consideră că edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, prin intro
ducerea unor transformări structurale in actualul 
sistem al relațiilor) economice internaționale, 
este singura cale de soluționare a situației de 
criză a economiei mondiale și de dezvoltare mai 
accelerată a țărilor în curs de dezvoltare, care, 
în condițiile actuale, se confruntă cu dificultăți 
economice tot mai serioase. Aceasta constituie 
una din condițiile fundamentale pentru reali
zarea stabilității politice și economice interna
ționale, pentru menținerea păcii și securității in 
lume.

S-a constatat cu îngrijorare că în cadrul nego
cierilor purtate pînă in prezent în cadrul O.N.U. 
sau în afara organizației nu s-au obtinut pro
grese in solutionarea problemelor esențiale ale 
relațiilor economice internaționale. Rezultatele 
celei de-a Xl-a sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate colaborării econo
mice internaționale pentru dezvoltare relevă 
necesitatea de a se depune eforturi maxime în 
scopul înlăturării greutăților care au provocat 
stagnarea negocierilor. Aceasta se referă indeo- 
sebi la realizarea acordului de .începere a nego
cierilor globale privind colaborarea economică 
internațională pentru dezvoltare, in legătură cu 
care nu s-a adoptat vreo hotărire la sesiunea 
specială.

Cele două părți salută consensul realizat la 
cea de-a Xl-a sesiune specială în legătură cu 
conținutul strategiei internaționale pentru cel 
dg-al treilea Deceniu al dezvoltării, dar consi
deră că valoarea acesteia ar fi pusă sub semnul 
întrebării dacă nu se ajunge la o înțelegere cu 
privire la negocierile globale ca instrument de 
aplicare a strategiei. De aceea, ele apreciază că 
este necesar să se depună eforturi maxime 
pentru a se realiza o înțelegere cu privire la 
negocierile globale, problemă de importanță 
politică prioritară nu numai pentru țările in 
curs de dezvoltare, ci și pentru întreaga comu
nitate internațională.

Ambele părți apreciază, de asemenea, că 
bizuirea tot mai mare a țărilor in curs de dez
voltare pe forțele proprii, individual și in co
lectiv, pe calea colaborării economice reciproce 
are o importanță excepțională pentru dezvol
tarea tor economică mai rapidă, ceea ce ar con
tribui la întărirea forței de negociere a aces
tora in lupta pentru schimbarea sistemului 
actual al relațiilor economice internaționale și 
instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale.

Exprimind îngrijorarea deosebită în legătură 
cu intensificarea cursei înarmărilor, care ame
nință tot mai grav pacea și securitatea mon
dială și reprezintă o grea povară pentru toate 
popoarele, președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Țvietin Miatovici, au subliniat că 
încetarea neîntirziată a cursei înarmărilor și 
întreprinderea unor măsuri concrete de dezar
mare, atit nucleară, cit și clasică, au o impor
tanță fundamentală pentru securitatea in lume 
și pentru promovarea relațiilor internaționale 
in ansamblu.

România și Iugoslavia se pronunță in mod 
hotărit pentru interzicerea folosirii armelor 
nucleare și a altor arme de distrugere in masă, 
pentru încetarea neintirziată a producției și 
lichidarea stocurilor de astfel de arme.

Ele relevă, de asemenea, importanta unor

măsuri parțiale de dezarmare, cum sînt lichi
darea bazelor militare străine, retragerea tu
turor trupelor și armamentelor în interiorul 
frontierelor naționale și depășirea structurilor 
militare de bloc. Un pas important în această 
direcție l-ar reprezenta înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare, a efectivelor militare și 
armamentelor, incepind .cu statele cel mai pu
ternic înarmate.

România și Iugoslavia consideră că O.N.U. 
trebuie să joace un rol esențial in negocierile 
pentru dezarmare și în asigurarea participării 
tuturor statelor la procesul de întărire a secu
rității internaționale. Ele se pronunță pentru o 
pregătire temeinică a celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, care trebuie să reprezinte un 
pas calitativ important în direcția realizării 
scopurilor dezarmării generale și totale. Cele 
două părți acordă, de asemenea. importantă 
negocierii eficace a tuturor problemelor puse 
in discuție în Comitetul pentfu dezarmare, 
precum și în alte forme multilaterale și bila
terale de negociere.

Cele două părți și-au exprimat îngrijorarea 
față de conflictul armat dintre Irak și Iran și 
de consecințele acestuia, precum și convingerea 
că problemele existente nu se pot soluționa pe 
această cale care nu face decît să provoace 
victime omenești și distrugeri, aducind daune 
țărilor in conflict, independentei lor, păcii și 
securității. Ele consideră că este necesar să se 
creeze condiții pentru căutarea unei reglemen
tări pașnice a acestui conflict periculos, pe baza 
respectării principiilor Cartei O.N.U. Aceasta 
corespunde intereselor popoarelor Irakului și 
Iranului, independentei și securității lor, pre
cum și ale păcii in zonă și in lume.

Exprimindu-și îngrijorarea in legătură cu pre
lungirea crizei din Orientul Apropiat, cele două 
părți au subliniat din nou necesitatea sporirii 
eforturilor pentru realizarea unei reglementări 
politice globale care presupune retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe ocupate in 
19S7, inclusiv din partea arabă a Ierusalimului, 
recunoașterea dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare și la crearea unui stat pro
priu suveran, precum și a dreptului la secu
ritate, integritate teritorială și dezvoltare inde
pendentă a tuturor țărilor și popoarelor din 
regiune. Ele .au evidențiat că problema pales
tiniană reprezintă cheia crizei din Orientul 
Apropiat și că Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, ca singurul reprezentant legitim al 
poporului palestinian, trebuie să participe, cu 
drepturi egale, în toate fazele soluționării 
acesteia.

România și Iugoslavia consideră că este ne
cesar să se găsească o reglementare politică a 
situației actuale din Afganistan, care să ducă la 
asigurarea independenței, suveranității și statu
tului său de nealiniere, a dreptului poporului 
afgan de a-și hotări singur soarta.

Cele două părți și-au exprimat satisfacția 
profundă față de victoria poporului Zimbabwe 
in lupta sa pentru libertate și independentă. 
Ele își afirmă sprijinul deplin față de eforturile 
poporului Zimbabwe pentru păstrarea, cuceririlor 
dobindite și edificarea unor noi raporturi 
sociale.

Cele două părți au subliniat sprijinul lor ho- 
tărît pentru lichidarea colonialismului, au con
damnat sistemul de apartheid din Republica 
Sud-Africană și au atras atenția asupra perico
lului pe care îl reprezintă pentru pacea în lume 
politica agresivă a regimului rasist sud-african 
față de țările independente din Africa. Ele 
sprijină pe deplin lupta de eliberare a po
porului Namibiei, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru libertate și independență. Cele două țări 
au subliniat răspunderea comunității interna
ționale, în special a O.N.U., fată de Namibia și 
au cerut retragerea totală a Republicii Sud- 
Africane, care ocupă în mod ilegal acest teri
toriu aflat sub răspunderea internațională a O.N.U.

Cele două părți au reafirmat poziția lor pri
vind rezolvarea problemei cipriote pe cale poli
tică, prin negocieri intre cele două comunități, 
care să asigure independenta, suveranitatea, 
integritatea teritorială, unitatea și nealinierea 
Republicii Cipru, colaborarea și conviețuirea 
pașnică a celor două comunități cipriote.

România și Iugoslavia și-au reafirmat solida
ritatea cu lupta justă a poporului coreean pen
tru înfăptuirea idealului său național — unifi
carea democratică, pașnică și independentă a 
țării, înfăptuită de către coreenii înșiși, pe baza 
propunerilor constructive ale R.P.D. Coreene, 
pentru retragerea trupelor străine din peninsulă, 
ceea ce este in interesul națiunii coreene, al 
păcii și stabilității in Asia și în lume.

Ele au subliniat rolul însemnat al politicii de 
nealiniere ca factor independent, in afara blocu- 
rîlor, al relațiilor internaționale in promovarea 
și ințărireă păcii, independentei, egalității, co
laborării egale în drepturi și progresului, în 
lupta pentru lichidarea politicii colonialiste și 
imperialiste, împotriva oricăror forme de inter
venție, amestec sau presiuni din afară, a oricărei 
politici de inegalitate, dominație și hegemonie, 
pentru democratizarea relațiilor dintre state și 
edificarea unui nou sistem de relații politice 
și economice internaționale și dreptul fiecărui 
popor de a-și hotări singur soarta. Reprezen
tanții României și Iugoslaviei vor intensifică 
colaborarea reciprocă în cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77“ și al altor organizații interna
ționale pentru a-și aduce în continuare întreaga 
contribuție Ia găsirea unor soluții trainice și 
juste pentru problemele cu care se confruntă omenirea.

Republica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia se pronunță cu 
hotărire pentru eliminarea cu desăvirșire a for
ței și amenințării cu forța din relațiile interna-1 
ționale, pentru soluționarea tuturor diferendelor 
dintre state exclusiv pe calea negocierilor, por- 
nindu-se de la respectarea principiilor Cartei 
O.N.U. *și  a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî în mod liber destinele, fără nici un 
amestec din afară.

Cele două părți au subliniat necesitatea creș
terii rolului O.N.U. în rezolvarea litigiilor dintre 
state prin mijloace pașnice. Ele sprijină elabo
rarea de către Adunarea Generală a O.N.U. a 
unei declarații asupra acestei probleme și vor 
acționa pentru adoptarea acesteia cit mai curînd.

Cele două părți apreciază că O.N.U. repre
zintă forul cel mai potrivit pentru dezbaterea 
multilaterală și de fond și pentru solutionarea 
tuturor problemelor internaționale și se pro
nunță pentru întărirea rolului organizației mon
diale în găsirea unor noi căi și măsuri practice 
pentru rezolvarea problemelor securității și dez
voltării colaborării multilaterale, egale în drep
turi intre toate țările. La aceasta ar contribui 
democratizarea în continuare a O.N.U. și a or
ganelor sale, îmbunătățirea eficacității activității 
lor și adaptarea organizației și a Cartei la reali
tățile și cerințele vieții internaționale con
temporane.

★
Cele două părți și-au exprimat satisfacția 

deplină în legătură cu convorbirile avute și re
zultatele vizitei și au apreciat că aceasta repre
zintă o nouă contribuție importantă Ia dezvol
tarea și adîncirea relațiilor prietenești, solidari
tății și colaborării multilaterale dintre cele două 
țări socialiste vecine.
Belgrad, 24 octombrie 1980
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TaptuT;
DIVERS

■ Diploma 
de onoare pentru

| Pietrosul Mare
IDupă indelungi, dar izbutite 

încercări ale silvicultorilor ma
ramureșeni de a repopula cu 

capra neagră rezervația Pie
trosul Mare din Munții Rodnei, 

| ei anunță acum o nouă si lăuda
bilă reușită : repopularea ace- 

Iluiași masiv muntos cu marmotă 
(mamifer cu corpul scurt, gros 
și cu blană cenușie). Primele 

I exemplare (acum au ajuns la 
citeva zeci de perechi) au fost 
aduse din Alpii francezi.

IEste de reținut un fapt îm
bucurător : rezervația Pietrosul 
Mare a fost distinsă, împreună 

cu rezervațiile Roșca-Letea din

I Delta Dunării și Parcul național 
Retezat, cu diploma de onoare 
a UNESCO, in cadrul progra-

Imului internațional „Om-biosfe- 
ră“. Se apreciază că in aceste 
trei renumite rezervații există 
adevărate eșantioane mondiale 

| de natură pură.

Mama mare 
cînd trâia...

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mesajul contemporan de profundă
responsabilitate umană al teatrului

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

Rar găsești o „galerie" mai 
înfocată și mai inventivă ca 
aceea a echipei de fotbal „Rapid" 
București. Adevărații și stator
nicii săi suporteri (spunem a- 
ceasta, spre deosebire de unii, 
de ocazie, care-și dau în petic) 
nici n-apucă bine să umple pină 
la refuz tribunele neincăpătoare 
ale Giuleștiului, că și încep să 
scandeze strigături subliniate de 
tălăngi și trompete. Una din 
ultimele : „Și ma’mare cind 
trăia / Tot „Hai Rapidul" stri
ga / Să-l vadă... rapid in „A" / 
Și nici noi nu ne-om lăsa / Pind 
cind nu l-om vedea...".

Vorba e : „Rapidul" vrea ?

Haz de necaz
Ne scrie Gheorghe Ținteanu 

din Bacău : „In timp ce mă 
aflam la tratament în stațiunea 
Amara, mi-a dispărut din came
ră radiocasetofonul. Am recla
mat cazul la miliția locală. M-am 
întors acasă și, pe măsuță ce tre
ceau zilele, se împuținau și spe
ranțele mele că va mai putea fi 
găsit. Dar iată că, prin adresa 
nr. 56 243 din octombrie, postul 
de miliție al comunei Islaz, ju
dețul Teleorman, m-a invitat să. 
mă duc să-mi ridic radiocaseto- 
fonul depistat la un oarecare 
Viorel Dogaru, care mi-l furase 
de la Amara. Ia te uită — 
mi-am zis — unde dai Si unde 
crapă. Și, făclnd haz de necaz, 
n-am putut să nu zimbesc cind 
în aceeași adresă mi se spunea 
să păstrez biletele de călătorie, 
intrucît costul lor va fi suportat 
de infractor".

Asta, ca să se-nvețe și mai 
bine minte.

I
I
I
I
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I
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în climatul de stimula
toare efervescentă spiritua
lă, pe planul creației lite- 
rar-dramatice se fac tot 
mai simțite rezultatele in
tensificării preocupărilor 
pentru îmbogățire tema
tică și adîncire ideologică, 
pentru nuanțare și perfec
ționare a modalităților de 
expresie. în viziuni ori
ginale, problemele etice și 
filozofice ale omului con
temporan devin dominante, 
dezbaterea pe teme majo
re ale existenței umane — 
caracteristică. Se impun 
valori cu capacitatea de 
a solicita responsabilitatea 
cetățenească și patriotică, 
de a eleva spiritual și a 
angaja sensibil publicul 
prin faptul de artă, de a-1 
face să vibreze. Dramatur
gia națională conferă, in 
principal, teatrului româ
nesc calitatea de tribună 
a unei epoci de fierbinte 
angajare și mari înfăptuiri, 
de împliniri istorice în con
temporaneitate.

Se scrie în primul rînd, 
cum se și cuvine, despre 
oamenii de azi, angajați cu 
încărcătura proprie, defini
toare, cu ceea ce au fost, 
sint și vor fi, în procesul 
de edificare și perfecționa
re a societății socialiste, a 
vieții noi. Totodată, avînd 
cimp de investigare omeni
rea și ca preocupare exis
tența pe planetă, nu se 
poate face abstracție de 
ceea ce se petrece în lume, 
ecourile fiind firești într-o 
țară, asemeni României so
cialiste, unde există recep
tivitate față de cele mai 
variate aspecte ale reali
tăților contemporaneității.

Ca expresie a respon
sabilității, se manifestă 
năzuința de a dezba
te în dramaturgie pro
bleme grave ale existen
ței, în transpuneri origi
nale și convingătoare. Spi
ritualitatea acestor ani, exi
gențele in raport cu drama
turgia și teatrul au făcut 
să se perimeze „bătăliile1* 
cu mărunțișurile (ceea ce 
aducea cu mimarea luptei), 
și să se aspire la abordarea 
problemelor contemporanei
tății în perspectiva deveni-

tăți scriitoricești, s-au im
pus opere și specii proprii 
acestor vremuri și, prin 
toate, dramaturgia s-a im
pus ca o componentă de prim 
plan a literaturii noastre 
noi, ca factor determinant 
al rolului însemnat pe 
care-1 deține teatrul în via
ța spirituală a țării noastre. 
Numeroase opere sînt în
vestite cu calitatea de a ne 
vorbi convingător despre 
noi și despre viața noastră, 
totodată sint destinate să 
vorbească peste vreme. Ele

Opinii de Virgil BRADAȚEANU

rii umane, a marilor proce
se sociale. Documentele de 
partid, chemările cu puter
nic ecou adresate de la 
tribuna congreselor, îndru
mările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi ajută pe dra
maturgi, pe scriitori in ge
neral să abordeze proble
mele contemporaneității în 
conexiuni istorice, să valo
rifice istoria în lumina ma
rilor ei adevăruri, cu cla
ritate, în spiritul ideologiei 
clasei muncitoare, cu res
ponsabilitate umanistă, vi
brație patriotică și energie 
revoluționară.

Uniți prin aspirația de- 
săvîrșirii umane și perfec
ționării existenței sociale, 
ca toți cei ce făuresc socie
tatea socialistă, slujind prin 
operele lor un excepțional 
proces istoric, abordind 
teme esențiale pe liniile 
dominante ale epocii noas
tre, s-au definit prin crea
ții de maturitate personali-

conțin un mesaj contempo
ran de responsabilitate u- 
mană, fie că este vorba de 
opere inspirate de ziua de 
azi sau din trecut, de la 
la noi sau de pe alte me
leaguri, de drame sau de 
comedii. Acestea sînt di
recțiile fertile pentru dra
maturgie, pentru literatură 
în general și nu imitarea 
unor modele, mimarea 
epigonică a tiparelor la 
modă într-un loc sau altul. 
Dramaturgia actuală se 
face ecoul idealurilor noas
tre socialiste și, în acest 
cadru, militează pentru 
perfecționarea omului. Este 
frecvent motivul omeni
ei :. omenia sau lipsa 
de omenie, confruntarea 
omului cu sine și cu 
semenii săi e urmărită in 
situații curente sau excep
ționale. Dezvoltarea, în 
modalități de autentică ori
ginalitate, a dramaturgiei 
de inspirație istorică na

țională este o dimensiune 
importantă a literaturii și 
culturii actuale, datoare să 
promoveze valorile speci
ficului național, ale po
porului nostru. Specie car- 
dihală în literatura drama
tică din trecut, stabilizată 
în opere clasice, drama
turgia istorică din zilele 
noastre, stimulată de valo
rile patriotice promovate 
în existența colectivă și a 
fiecăruia, de puternica a- 
firmare a națiunii noastre, 
a unității sale și indepen
denței statului, se defineș
te și se manifestă ca ope
ră de marcată eficiență 
contemporană. Este potri
vit să subliniem, pe de 

• altă parte, și o sensibilă 
preocupare a unor drama
turgi de a dezvolta și ri
dica nivelul comediei acti
ve, al satirei*  mijloace im
portante sub raport edu- 

„cativ. Operația specifică de 
'asanare, discreditarea me
diocrității, dinamitarea pre
judecăților, dezvăluirea ipo
criziei, arivismului și a 
altor tare morale nutresc 
o comedie vivace, directă 
sau prin atacuri purtate 
subtil, cu o vădită calitate 
a eficienței.

Dramaturgia noastră cu
noaște astfel o pronunțată 
deschidere către probleme 
majore, fiindu-i caracte
ristică responsabilitatea și 
proprie gravitatea anga
jamentului. Nutrim con
vingerea că în acest chip 
se vor naște noi opere, du
rabile. opere care să mo
bilizeze oamenii, să le ofe
re o perspectivă luminoa
să, conformă cu aspirațiile 
societății noastre.

„Colocviu 
despre arta 
comediei"

Orașul Galați va găzdui între 
26 octombrie și 2 noiembrie „Co
locviul despre arta comediei", e- 
diția a tV-a. manifestare cultu
rală de prestigiu și de largă au
diență la public, organizată. în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", de Consiliul 
culturii și educației socialiste și 
Consiliul județean de cultură și 
educație socialistă Galați, îm
preună cu Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale — A.T.M. și Teatrul 
dramatic din Galați.

Cea dinții zi a colocviului 
va fi rezervată unei importante 
aniversări a teatrului gazdă : ju
bileul a 25 de ani de rodnică ac
tivitate. în acest cadru va fi ver
nisată o expoziție retrospectivă, 
va avea loc un spectacol de gală, 
susținut de actori de azi și de 
ieri ai scenei gălățene, precum și 
premiera absolută a piesei lui 
D. R. Popescu : „Hoțul de vul
turi".

în cadrul colocviului, spec
tatorii gălățeni vor putea vedea 
comedii de Shakespeare, Moliere, 
Gogol, Leonid Zorin, Sutd An
dras, Aurel Baranga, Tudor Po
pescu — in interpretarea Teatru
lui „Bulandra", a Teatrului de 
comedie, a teatrelor „Nottara" și 
„Ion Vasilescu", a Teatrului Ti
neretului din Piatra Neamț șl, 
bineînțeles, a colectivului artis- 
tic-gazdă și sărbătorit. Spectaco
lele vor fi urmate de dezbateri, 
manifestarea — care va include 
și întîlniri cu artiștii amatori din 
Tecuci și Berești — încheindu-se 
cu o sesiune de comunicări con
sacrată „Profilului actorului de 
comedie".

Primul spectacol 
al estradei băimărene

Spiritul de economie și cumpătare, 
virtuți alese ale poporului
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Cînd vine... 
moara la sac

Pentru raționalizarea consu
mului de carburanți, s-a hotărit 
ca toate mijloacele de transport 
din dotarea întreprinderilor care 
aparțin de Ministerul Energiei 
Electrice, aflate pe raza județu
lui Vîlcea, să fie concentrate in
tr-o singură coloană auto pe 
strada Morilor din Rimnicu Vîl
cea. Lucrurile s-au încurcat încă 
din start. Un exemplu : uzina 
electrică Govora este servită de 
aceleași 4 autovehicule, ca și 
mai înainte, Dar acum, cele 4 
sint nevoite să circule în gol. 
cale de 26 kilometri dus-intors, 
de la coloană și pină la uzină. 
Calculele arată că în 6 luni cite 
au trecut de la reorganizare, re
zultă că cele 4 autovehicule au 
consumat de pomană 2 200 litri 
benzină și sute de litri de mo
torină.

Problema are insă o soluție : 
în loc ca autovehiculele să fie 
plimbate in gol, n-ar fi mai bine 
ca impiegatul să se deplaseze di
mineața la unitatea respectivă, 
pentru emiterea foilor de par
curs? Acum, vin autovehiculele 
la impiegat. Ca moara la sac. 
Că nu degeaba „reorganizarea" 
a avut loc pe... strada Morilor.

Plus 454 zile
Lucra ca zugrav-vopsitor pe 

un șantier din Reghin și făcea 
naveta la Tg. Mureș. Dar într-o 
zi, Deăg Arpad, zugravul-vopsi- 
tor, s-a hotărit să rămînă peste 
noapte la Reghin, intr-o cameră 
din hotelul „Gurghiu". Dar nu 
de odihnă sau de somn îi ardea 
lui. Dintr-o altă cameră a hote
lului a sustras obiectele unui 
pasager, după care ă plecat prin 
oraș să le facă de petrecanie. In 
numai două ore a fost surprins 
în chip de negustor ambulant. 
In noaptea aceea a fost „cazat" 
la miliție, iar zilele trecute in
stanța de judecată i-a fixat un 
alt „domiciliu" pentru o perioa
dă de un an și opt luni, la care 
se adaugă 454 de zile rămase 
neexecutate de la o altă pedeap
să anterioară, cind zugravul- 
vopsitor se „minjise" tot cu ast
fel de fapte.

Un telex 
de la pompieri
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Spunea Iosif Capo
cean, șeful secției de 
estradă de la Teatrul 
dramatic din Baia 
Mare, că, în Maramu
reș, gluma, dansul și 
muzica îngemănate in 
spectacole de estradă, 
de revistă, de varietăți 
au fost întotdeauna 
bine primite ; că au 
fost aplaudate „Rap
sodiile de toamnă" — 
1954, „Fără critică" 
— 1955, „Tinerețea
cîntă" — 1957... și, mai 
recent, comediile mu
zicale semnate de Ar- 
sovski și Baranga. Dar 
acestea erau găzduite 
doar de instituțiile 
profesioniste, să spu
nem Ansamblul folclo
ric „Maramureșul", 
Teatrul dramatic. Do
rința firească a tutu
ror era să existe un 
teatru de revistă de 
sine stătător și... eveni
mentul s-a petrecut în 
1979 cînd, Teatrului 
dramatic din Baia 
Mare, cu secțiile de 
dramă și de păpuși, i 
s-a adăugat o a treia 
și anume : secția de 
estradă. “

Așadar, primul spec
tacol al primului an
samblu de estradă băi-

mărean în turneu la 
București, pe scena 
Teatrului satiric-mu- 
zical „C. Tănase". Ar 
putea, bineînțeles, pă
rea ca un act destul 
de curajos ca un tea
tru tinăr, să spunem, 
fără prea multă ex
periență, să aibă con
fruntarea. cu publicul 
bucureștean, chiar pe 
prima scenă a teatru
lui de revistă. Dar 
după primele momen
te, din clipa în care 
ritmul a fost impus, 
în care actorii și-au 
spus primele replici 
și mal ales din mo
mentul în care s-a 
prezentat șl a început 
evoluția ansamblul de 
balet s-a înțeles că 
băimărenii au într-a- 
devăr un cuvînt de 
spus în revista mu
zicală românească. Și, 
aceasta, pentru că nu 
sint încorsetați în for
mule demult știute 
(este meritul regizo
rului Petru Mihail), în 
scheme mai mult sau 
mai puțin reușite, pen
tru că și-au alfes după 
voie textele, melodii
le, dar în primul rînd 
pentru că ansamblul 
este tinăr. De ce să nu

recunoaștem că de 
mult nu am mai văzut 
un spectacol de re
vistă atît de plin de 
viață, de tinerețe... Nu 
am putea spune că in 
toute cupletele, în toa
te scheciurile. critica, 
gluma au strălucit in 
voie ; ne-au rămas 
însă în minte cîte
va dialoguri satirice 
scurte, incisive (autor: 
Aurel Felea) despre 
„rețeaua relațiilor", 
despre penalizările 
care înseamnă uneori 
„avansare", despre 
parazitism, cîteva re
plici spuse cu vervă 
de actrițele Dana Ilie, 
Lucreția Mândrie, Au
rora Prodan. Nici lan
țul melodiilor nu a 
fost, în întregul lui, de 
calitate, mai ales din 
cauza unei deficiențe 
de sonorizare ; dar 
voci bune, în primul 
rînd Gheorghe Bon- 
drea (un glas frumos, 
de canțonetă, de cîn- 
tece lirice de ampli
tudine), apoi Doina 
Cristina-Marina (cu o 
eleganță a rostirii fra
zelor) și Bebe Ander- 
cău, Adriana Tudor — 
au desfășurat momen
te muzicale de real

succes. în schimb, toa
te laudele, fără rezer
vă, pot fi adresate ti
nerilor dansatori (am 
înțeles că sînt absol
venți ai Liceului de 
artă din Cluj-Napoca), 
coregrafului Sandu Pa
yer pentru tablourile 
„Dacii .liberi", „Fan
tezie pe teme de 
Gerswin", „Diamant 
de Maramureș", pen
tru nota de prospeți

me, de viață pe care 
au imprimat-o spec
tacolului.

Excelentă ideea băi- 
mărenilor de a se con
frunta cu publicul 
bucureștean. Și-au pus 
în valoare momentele 
cele mai reușite, și-au 
scos în rîndul întîi ac
torii de talent, soliștii 
vocali înzestrați, au 
marcat bine ritmica, 
tehnica ansamblului

de balet, au demon
strat că fără a se lansa 
în desfășurări preten
țioase, cu tinerețea 
lor, cu entuziasmul lor 
pot obține succesul. 
Primul lor spectacol 
poate fi, clar, exem
plu pentru multe tea
tre de revistă cu ex
periență.

Smaranda 
OȚEANU

Devenită tradițională, „Săptămîna 
economiei" Se desfășoară în 
acest an între 25 și 31 octombrie, 
în condițiile avîntului creator al 
oamenilor muncii pentru înfăptui
rea planului pe acest an și a pre
vederilor întregului cincinal, parte 
integrantă a vastului program de 
dezvoltare economico-socială a 
țării. Această manifestare consti
tuie un bun prilej de trecere în 
revistă a rezultatelor înregistrate 
in procesul de dezvoltare conti
nuă a acțiunii de economisire la 
C.E.C. și in același timp de analiză 
a ceea ce s-a înfăptuit pînă în pre
zent în acest domeniu, de stabilire 
a unor noi măsuri care să contri
buie la amplificarea procesului de 
economisire și la 
perfecționarea ope
rațiilor efectuate de 
Casa de Economii 
și Consemnațiuni, 
instituție speciali
zată în relațiile cu 
populația.

Preocuparea 
grija permanentă a 
partidului și statu
lui nostru, personal 
a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai a dus la 
sporirea veniturilor populației, la 
creșterea economiilor bănești ale 
acesteia, depuse spre păstrare la 
Casa de Economii și Consemna
țiuni. Este elocvent faptul că 
soldul general al economiilor popu
lației depuse la C.E.C. a crescut de 
la începutul anului 1976 pînă la 1 
septembrie 1980 de 2,1 ori. In primii 
patru ani ai actualului cincinal, 
economiile populației ,au cunoscut 
un ritm mediu anual de creștere 
de 17,8 la sută.

Dezvoltarea conceptului de eco
nomisire în rîndul cetățenilor de la 
orașe și sate din țara noastră o 
atestă și faptul că la 1 septembrie 
1980 existau asupra populației 17,5 
milioane librete de economii, cu 
6,2 milioane mai multe decit la 
începutul cincinalului, revenind in 
medie un libret la 1,3 locuitori. 
In mediul sătesc, numărul libre
telor a ajuns la 4,4 milioane, față 
de 3,2 milioane la începutul cin
cinalului.

Sint semnificative, totodată, op
țiunile populației pentru depune
rile pe termen. La 1 septembrie 
1980, de exemplu, soldul depune
rilor pe libretele de economii pe 
termen de un an reprezenta 35,3 
la sută, iar cel pe libretele de eco
nomii cu dobindă și cîștiguri în 
autoturisme, lâ care termenul de 
participare la trageri este de 3 luni, 
reprezenta 23,3 la sută din soldul 
total al economiilor. Au crescut, 
de asemenea, depunerile pe bază 
de consimțămînt scris.

Este îmbucurător faptul că o mare 
răspîndire cunoaște spiritul de eco
nomisire în rindurile tineretului, 
în afară de folosirea de către tine
ret a formelor și instrumentelor de 
economisire specifice (foile și tim
brele de economii, cecurile de 
economii școlare) s-au înființat, în 
ultimul timp, in școlile generale, 
licee și școli profesionale, case de 
economii școlare pe principiul auto- 
conducerii de către elevi sub în
drumarea și supravegherea cadre
lor didactice și a comitetelor de 
părinți. înființarea și consolidarea 
caselor de economii școlare este 
un proces în plină desfășurare. 
Pînă la începutul 
Iar s-au înființat 
nomii școlare.

în ultimii ani, 
rească a creșterii 
material și spiritual, populația 
dozează mai bine utilizarea în timp 
a veniturilor sale bănești în vede
rea diversificării consumului și 
orientării acestuia spre procura
rea de bunuri de valoare mare și 
cu folosință îndelungată : construi
rea sau cumpărarea de locuințe 
proprietate personală, cumpărarea 
de autoturisme, de aparate electro- 
casnice și altele.

Și

Intre 25 și 31 octombrie

„SĂPTĂMÎNA 
ECONOMIEI"

acestui an
143 case de

șco- 
eco-

ca urmare 
nivelului de

fi- 
trai 

îȘi

Procesul de economisire în 
țara noastră este stimulat și de 
drepturile și avantajele de care 
se bucură depunătorii la C.E.C. 
Astfel, economiile depusa de cetă
țeni la Casa de Economii și Con
semnațiuni sint garantate de stat, 
restituirea lor efectuindu-se oricînd 
la cerere. Este, de asemenea, sta
tuată prin lege păstrarea secretu
lui privind numele depunătorilor și 
ale titularilor depunerilor, sumele 
economisite și orice alte date în 
legătură cu operațiile efectuate 
pe numele acestora. Depunătorilor 
le sint asigurate și alte drepturi și 
avantaje cum sint : scutirea de 
impozite și taxe a depunerilor, do- 
binzilor și cîștigurilor, dreptul de 

a împuternici alte 
persoane să dispu
nă de sumele păs
trate. De aseme
nea, depunătorii 
beneficiază de do- 
bînzi și cîștiguri 
în bani și obiecte 
care răsplătesc spi
ritul de economie 
și contribuie la 
creșterea venitu
rilor lor bănești.

Un rol deosebit de important re
vine Casei de Economii și Con
semnațiuni în transpunerea in viață 
a politicii partidului și statului 
nostru de sprijinire pfin credite a 
cetățenilor care doresc să-și con
struiască locuințe proprietate per
sonală sau să cumpere din fondul 
de stat locuința pe care o dețin în 
calitate de chiriași. Numai in anul 
1979 și în perioada 1 ianuarie •— 1 
septembrie 1980 s-au acordat 125 187 
credite pentru construirea și cum
părarea de locuințe proprietate per
sonală. Soldul total al creditelor 
acordate populației la data de 1 
septembrie a.c. a fost cu 64 la sută 
mai mare decit în anul 1975. Așadar, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
este banca populației, căreia i se 
adresează, deopotrivă, toți i cei care 
vor să-i incredințeze spre păstrare 
economiile lor, cit și cei care 
doresc să obțină un împrumut pen
tru construirea sau cumpărarea da 
locuințe proprietate personală.

Revine Casei de 
Consemnațiuni, instituție de pres
tigiu și cu tradiție, sarcina ca 
prin aparatul său, prin mijloace și 
forme adecvate să dezvolte spiri
tul de economie, de buna gospo
dărire a banilor în rindul tuturor 
cetățenilor țării, să lărgească în 
continuare activitatea de econo
misire la C.E.C. și să asigure buna 
servire a populației. în acest sens, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
va lua în continuare măsuri pentru 
amplificarea procesului de econo
misire. vizind in special dezvolta
rea depunerilor pe bază de Con- 
simțămint scris și în conturile 
curente personale, apropierea 
servirii depunătorilor de locul de 
muncă al acestora, prin înființa
rea de noi ghișee C.E.C. în marile 
întreprinderi și pe șantiere, ex
tinderea rețelei de unități C.E.C. 
proprii și mandatare în noile car
tiere de locuințe și în mediul să
tesc. în același timp, o atenție 
deosebită vom acorda îmbunătă
țirii continue a servirii depunăto
rilor prin perfecționarea organi
zării activității in unitățile C.E.C. 
și folosirea unor metode care să 
contribuie Ia scurtarea timpului de 
efectuare a operațiilor.

Preocupată permanent de îmbu
nătățirea calității muncii, 
de 
va 
să 
ce 
buția, alături 
îndeplinirea 
din documentele Congresului 
XII-Iea al partidului.

Economii și

Casa 
Economii și Consemnațiuni își 
organiza astfel activitatea îneît 
realizeze 
îi revin,

importantele sarcini 
aducindu-și contri- 

de întregul popor, la 
obiectivelor izvorîte 

al

Mircea POPOVICI 
președintele Consiliului 
de administrație al Casei 
de Economii și Consemnațiuni

y

Oamenii muncii din unitățile sectorului 3 

din Capitala au îndeplinit planul cincinal
Oamenii muncii din unitățile eco

nomice ale sectorului 3 din Capitală 
au. îndeplinit ieri prevederile pla
nului cincinal la producția indus
trială și la export. Aceasta va per
mite realizarea pînă la sfîrșitul a- 
nului a unei producții suplimentare 
de peste 6,3 miliarde lei, concreti
zată în 9 000 tone oțel -aliat supe
rior, motoare cu ardere internă 
insumind 935 000 CP, 120 strunguri 
carusel și alte mașini-unelte cu co
mandă numerică, 30 000 tone lami
nate finite pline din oțel, 28 000 tone 
țevi din oțel fără sudură, 1.8 milioa
ne mp țesături, medicamente in

valoare de 1,2 miliarde lei, pre
cum și alte produse necesare cerin
țelor economiei naționale și con
sumului populației. Totodată, vor 
fi livrate suplimentar la export, 
față de sarcinile cincinalului, pro
duse in valoare de peste 1 miliard 
lei-valută. întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii; de ase
menea, prin reducerea normelor de 
consum s-au economisit 12 000 tone 
metal, 52 000 tone combustibil con
vențional și 70 milioane kWh ener
gie electrică. (Dumitru Tircob).

SATU MARE

Expoziție de produse din materiale 
refolosibile

MĂRFURI SÎNT SUFICIENTE

„Sacoșa dumneavoastră poate fi 
și mii ne plină!"

IPrintr-un telex primit pe ■ 
adresa rubricii noastre. Grupul I 
de pompieri al județului Covas- •

Ina ne aduce la cunoștință o în- 
timplare tragică petrecută in | 
orașul Tîrgu Secuiesc. O femeie, | 
plecind in oraș cu treburi, i-a

I lăsat închiși în casă pe cei doi ■ 
copii — Erika, în vîrstă de un 
an, și Albert, de 3 ani. La pie- I

Icare, a uitat un reșou in priza 
Intre timp, tupraincălzlndu-se, I 
reșoul a aprins citeva obiecte | 
din jur, de la care au luat foc

I altele. Incendiul a fost stins, dar ■ 
cei doi copii n-au mai putut fi I 
salvați. ’

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

La Satu Mare s-a deschis, sub 
egida consiliului județean de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale, o expoziție 
care prezintă realizările colecti
velor de oameni ai muncii săt
măreni din industrie, agricultu
ră, cooperația meșteșugărească și 
de consum în valorificarea ma
terialelor refolosibile rezultate 
din procesele de producție, pre
cum și posibilitățile de reutili- 
zare a unor piese și subansam- 
ble provenite din casarea unor 
mașini și utilaje vechi. Un Ioc 
central il ocupă exponatele în
treprinderilor de prelucrare a 
metalelor. în ultimele 9 luni au , 
fost valorificate de întreprin
derea „Unio" sau în unități spe
cializate peste 10 900 tone ma
teriale metalice ; din aceste ma
teriale s-au fabricat la „Unio" 
47 tone mașini și utilaje tehno
logice. Mult apreciate sînt și ex
ponatele industriei mici : produ
se de artizanat, împletituri, ce

ramică, produse de tinichigerie 
— realizate în secțiile speciali
zate ale cooperativelor agricole, 
bunuri de consum (mănuși, 
genți, poșete, căciuli etc.) con
fecționate de cooperația mește
șugărească. Panouri și grafice e- 
vidențiazâ eficiența ridicată a 
acțiunilor întreprinse în cadrul 
industriei mici. Bunăoară, din 
4 kg de tablă refolosibilă, care 
costă circa 12 lei, sectoarele a- 
nexă ale cooperativelor agricole 
realizează produse valorind 
25—30 lei ; prin refolosirea unor 
astfel de materiale, cooperative
le meșteșugărești din județ ob
țin o producție de peste 730 mi
lioane lei. In cadrul expoziției au 
loc schimburi de experiență și 
de opinii între colectivele de oa
meni ai muncii menite să con
tribuie la creșterea și diversifi
carea producției realizate din 
materiale refolosibile. (Octav 
Grume za).

Un reporter al ziarului nostru a 
făcut deunăzi un test, in postura unui 
om ieșit din comun. Intrind in maga
zinul alimentar din str. Beldiman din 
Capitală, s-a adresat vinzătoarei :

— O sută de kilograme de făină, 
vă rog...

Reacția a fost promptă : Ce faceți 
cu 100 de kilograme ? Luați și dum
neavoastră unul, două, ca toată 
lumea.

Intr-adevăr — justificată între
bare : ce să faci cu o sută de 
kilograme de produse, pe care le 
găsești zilnic in magazine ? Unii 
— așa cum arătam și intr-o anchetă 
publicată anterior — dealtfel oameni 
serioși și cinstiți, dar qi urechea 
extrem de atentă la ceea ce spun 
„prietenii", se supraaprovizionează, 
devin deodată „grijulii" cu aprovi
zionarea de... iarnă. Iată cîteva exem
ple surprinse în unitățile comerciale.

...întreprinderea de mașini grele 
București are un punct alimentar. 
Cit poate vinde pe zi un punct ali
mentar de incintă? De cîteva mii de 
lei : gustări, legume, fructe. Gestio
nara s-a aprovizionat însă, între al
tele, și cu 1 500 kg de zahăr. Cum a 
făcut rost de marfă, cum s-au 
umplut sacii lui Ștefan Stroie din 
Goștinari — Ilfov și ai altora.

— De cp cumpărați zahăr cu sacul?
— Ca să fie...
„Bursuci sadea ! — îi numea, pe 

drept cuvînt, pe acești oameni mais
trul Constantin Boborel, de la coope
rativa „Automecanica". Nu le pasă că 
și alții trebuie, în aceeași zi, să se 
aprovizioneze — ne spune maistrul. 
Pe de altă parte, se pune cu multă 
seriozitate întrebarea : cum e por 
sibil să fie încurajați atît de direct 
cei puși pe golit rafturile? Iată de 
ce socotesc ca o îndatorire perma
nentă a organelor de inspecție, aju
tate îndeaproape de miile de echipe 
de control al oamenilor muncii, cu 
puterea lor nelimitată de a surprinde 
fapte de felul celor sesizate, să sem

naleze zi de zi asemenea apucături 
care duc la dereglarea aprovizionării 
și desfacerii firești, ritmice a măr
furilor".

Pentru a clarifica cîteva lucruri, 
am rugat-o pe Elena Angheluță, 
muncitoare la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, să ne 
explice cum obișnuiește să-și facă 
aprovizionarea.

— Sîntem patru în familie, dintre 
care doi copii, mari consumatori de 
prăjituri — ne spune ea. Cu toate

mală. De aceea, cred că aceste as
pecte ar trebui discutate mai pe larg 
in colectivele de oameni ai muncii, 
să se explice că depinde de fiecare 
dintre noi să punem capăt acestei 
situații nefirești, golurilor temporare 
create în mod artificial în magazine.

Pe cumpărătoarea Ioana Pislaru am 
întîlnit-o într-un magazin alimentar 
din cartierul Țiglina I al Galațiului. 
„Procedeul de a cumpăra peste nece
sitățile proprii este cu totul necivili
zat — ne spune dînsa. El contravine

Un îndemn al cetățenilor 
către cetățeni
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acestea, niciodată nu am cumpărat 
mai mult de 1 kilogram de zahăr pe 
săptămînă. De fapt, iml reînnoiesc 
proviziile o dată la două săptămîni, 
cind cumpăr cîte 2 kilograme. Aceas
tă cantitate este absolut suficientă 
pentru consumul zilnic, cît și pentru 
dulciurile pe care le prepar, în fie
care duminică, pentru cei mici. în 
ultima vreme însă, aprovizionarea cu 
acest produs a fost mult îngreunată 
de acei cetățeni fără simțul măsurii 
care cumpără cantități mari, cu mult 
peste nevoile lor. I-am văzut și eu 
încărcîndu-și sacoșele cu zahăr, ulei, 
făină, cafea, nu la unul, ci la mai 
multe magazine luate la rînd. I-am 
văzut la televiziune, în ziare. Este 
greu de calificat perindarea acestora 
prin magazine. Această stocare exa
gerată este cu atît mai greu de în
țeles cu cît, așa cum am citit în pre
să, cantitățile puse în vînzare sînt, 
anul acesta, mai mari decît în ace
eași perioadă a anului trecut, perioa
dă în care aprovizionarea era nor

bunului simț, producînd dificultăți în 
aprovizionarea ritmică. Ține și de 
egoism, desigur într-o formă disimu
lată. această practică a unora de a 
cumpăra parcă toate mărfurile spre 
a le duce acasă. Este, ca să fim 
drepți, un mod de a ne pune piedici 
unii altora. Cînd într-un magazin vin 
doi, trei, șapte cumpărători care-și 
umplu cu nesaț sacoșele, și vînzarea 
merge greu, și lumea se enervează. 
Atunci nu poți să nu te întrebi : de 
ce au nevoie de atît de mult deoda
tă ? Fug magazinele, fuge marfa ? 
Doar aprovizionarea se face zilnic. în 
văzul nostru, al tuturor. Eu cred că 
apariția «strîngătorilor», întîlniți prin 
magazine și piețe, nu-și are nici un 
temei. Cum gîndesc eu gîndește imen
sa majoritate a cetățenilor, care în
țeleg a-și „face piața" prin procura
rea firească, normală a alimentelor 
necesare pentru cîteva zile, o săptă
mînă, exact atît cît trebuie familiei, 
și nu în cantități industriale, care 
provoacă dereglări artificiale resim
țite apoi de noi toți".

...Aproape 200 000 de cetățeni alcă
tuiesc, la nivelul întregii țări, marea 
și apreciata „armată" a celor peste 
46 600 echipe de control al oamenilor 
muncii. în această toamnă, mai mult 
decît oricînd, îi întîlnita în orele lor 
libere și chiar în zilele de odihnă, 
sîmbăta și duminica, bătînd piețele 
și magazinele, urmărind cu ochi 
exigent ca aprovizionarea să decurgă 
cît mai bine.

Intre echipele care controlează uni
tățile comerciale ale Capitalei se nu
mără și cea condusă de matrițerul 
Gheorghe Stănilă de la întreprin
derea de mașini electrice București. 
„Calitatea de controlori obștești — 
ne spune el — ne aduce mereu prin 
magazine, printre cumpărători. Ca 
exponenți ai opiniei publice munci
torești, stă și în puterea noastră po
sibilitatea de a explica cetățenilor — 
și chiar unor tovarăși ai noștri de 
muncă — cît de dăunătoare este su- 
praaprovizionarea, chemîndu-i la or
dine, firește pe calea convingerii, pe 
cei care încă nu înțeleg că nu au 
motive să-și creeze acasă depozite 
de mărfuri mai mari sau mai mici. 
Opinia publică, ce se manifestă a- 
tunci cînd se întîlnesc atitudini neco
respunzătoare la unii lucrători din 
comerț, este necesar să se afirme cu 
aceeași intransigență și atunci cind 
este vorba de atitudinile nelalocul 
lor ale unor cetățeni. în această pri
vință avem multe de făcut și sîn
tem hotăriți să acționăm cu perse
verență".

Gînduri firești, pătrunse de res
ponsabilitate civică, ale unor oameni 
evident preocupați de bunul mers al 
unor treburi care ne interesează și 
ne privesc pe toți.

Anchetă realizată de redactori 
ți corespondenți ai „Scinteii"
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ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Adunare festivă 
în Capitală

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
armatei Republicii Socialiste 
România, vineri seara a avut 
loc in Capitală o adunare festi
vă organizată de Ministerul 
Apărării Naționale și Comitetul 
municipal București al P.C.R.

La adunare au participat to
varășii Emil Bobu, Ion Dincă, 
Ion Coman, general-maior Con
stantin Olteanu, ministrul a- 
părării naționale, George Ho- 
moștean, ministrul de interne, 
membri ai Consiliului de con
ducere al Ministerului Apără
rii Naționale, reprezentanți ai 
conducerilor unor instituții cen
trale și organizații obștești, ve
terani din războiul antifascist, 
generali, ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri, membri ai 
gărzilor patriotice și ai forma
țiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, oa
meni ai muncii din București.

Au luat parte atașați militari 
acreditați la București.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Despre semnificația eveni
mentului aniversat a vorbit ge- 
neralul-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major.

Au rostit cuvîntări de salut 
Ilie Bologa, secretarul comite
tului de partid și comandant al 
gărzilor patriotice de la între
prinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie", Ion Barbu, secreta
rul comitetului U.T.C. de la în
treprinderea de mașini agricole 
„Semănătoarea", reprezentant al 
formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, general-maior în rezervă 
Mindru Costachi, veteran din 
războiul antifascist.

După încheierea adunării, An
samblul artistic „Doina" al ar
matei, Corul Regimentului de 
gardă. Corul Școlii militare de 
muzică și Corul de ofițeri-femei 
al C.C.A. — formații laureate 
ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României" — au prezen
tat un concert-spectacol.

(Agerpres)

RAPORT OSTĂȘESC
De ziua lor, ostașii armatei prezin

tă țării, conducerii de partid și de 
stat, comandantului lor suprem, oda
tă cu raportul solemn al împlinirii 
datoriei, realizări de prestigiu in toa
te sectoarele de activitate.

Conștient! de faptul că — așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta convocare-bilant cu activul și 
cadrele de bază ale armatei — „ri
dicarea pregătirii de luptă și politi
ce, dotarea armatei cu mijloacele ne
cesare constituie o parte integrantă 
a edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră, 
a muncii întregului popor pentru în
făptuirea politicii interne și externe 
a României socialiste", comandanții, 
organele și organizațiile de partid 
din comandamente, mari unități și 
unități, toti ostașii tării își intensi
fică eforturile pentru a dobindi, î l 
activitatea lor. noi și noi performan
țe calitative.

Aplicațiile desfășurate în județul 
Brașov au scos in evidentă tuna 
pregătire de luptă a participanți'or, 
înalta măiestrie a cadrelor și osta
șilor in conducerea și desfășurarea 
acțiunilor in cimpul tactic, temeini
cele deprinderi pe care și le-au for
mat în mînuirea tehnicii și arma
mentului cu care armata a fost do
tată, îndeosebi în actualul cincinal. 

( Vinătorii de munte sau artileriștii 
din unitățile în care muncesc ofi
țerii Lucian Ginghină, Dumitru Flen- 
cheș și Stelian Moisescu — unități 
distinse în urma rezultatelor obținu
te Ia aceste aplicații cu titlul de 
frunte — au făcut dovada unor înal
te calități ostășești. Căpitanul Mihail 
Moldovan, comandant de companie și 
încercat alpinist, locotenentul-major 
Ion Rîpeanu, comandantul unei ba
terii care deține titlul de „Subunita
te de frunte" de opt ani consecutiv, 
locotenentul-major Ion Găitănaru, 
comandantul unui pluton-școală de 
gradați apreciat cu calificativul ma
xim, sau locotenentul Nicolae Stă- 
nică, aflat de puțin timp la comanda 
unei subunități de cercetași-observa- 
tori, toți ceilalți ofițeri, maiștri mi
litari și subofițeri — unii încărcați 
de experiența anilor, alții la cele 
dinții răspunderi pe care le incum
bă munca cu omul — au înscris o 
pagină frumoasă în cartea vredni
ciei ostășești, îmbogățind tradițiile 
unităților din care fac parte cu noi 
fapte de cinste. Ei, ca și mecanicii 
conductori de pe transportoarele am- 
fibii blindate românești, ca și ostașii 
infanteriști și parașutiști, ca și eli- 
copteriștli, s-au afirmat ca promo
tori neoboslți ai noii calități în via
ța și activitatea armatei, în creația 
tehnică, în găsirea unor soluții in
genioase pentru rezolvarea diferite
lor probleme ale muncii de instruire 
și educare.

Cu cîtva timp în urmă, s-a năs
cut ideea unui dispozitiv care era

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România
Sărbătorim, la 25 octombrie. Ziua armatei Republicii Socialiste Româ

nia în condițiile în care întregul nostru popor — strins unit în jurul Parti
dului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu — înfăptuiește neabătut istoricele hotărîri ale Congresului al 
Xll-lea al partidului. Programul făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României Spre comunism.

Evocînd momentul înălțător de la 25 octombrie 1944, cînd a fost desă- 
vîrșită eliberarea României de sub dominația fascistă, aducem un fier
binte omagiu militarilor vitezei armate române, care, la chemarea glo
riosului nostru partid comunist, au întors armele împotriva trupelor hitle- 
riste, au participat cu eroism, împreună cu întregul popor, la înfăptuirea 
insurecției din august 1944, la desfășurarea victorioasă a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, luptind apoi 
cu neînfricare, umăr la umăr cu militarii glorioasei armate sovietice, pen
tru eliberarea părții de nord-vest a țării de sub ocupația trupelor hitleris- 
to-hortiste, precum și pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din teritoriul Austriei, pînâ la înfrîngerea definitivă a Germaniei 
naziste.

în anii luminoși ai socialismului, și îndeosebi în ultimul deceniu și 
jumătate de cînd la cîrma destinelor națiunii se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oștirea tării a cunoscut profunde mutații calitative, înfățișîn- 
du-se astăzi ca o armată modernă, bine înzestrată și temeinic instruită, 
apărătoare de nădejde a muncii și liniștii poporului, participantă activă la 
întreaga noastră viață economică, politică și socială.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri 
și generali.

Mîndri de tradițiile eroice moștenite de la înaintași, de prezentul so
cialist și viitorul comunist al țării, consacrați-vă toate forțele înfăptuirii 
politicii interne și externe a partidului și statului, îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor trasate de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta convocare-bllanț a activului și cadrelor de bază ale 
armatei. în vederea ridicării pe o treaptă nouă, calitativ superioară, a pre
gătirii de luptă și politice a unităților și marilor unități. Sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, acționați cu hotărîre și elan patriotic 
pentru organizarea și desfășurarea întregului proces instructiv-educativ în 
conformitate cu cerințele doctrinei militare naționale, pentru promovarea 
in întreaga .viață ostășească a stilului de muncă revoluționar, a normelor 
și principiilor eticii și echității socialiste, pentru accentuarea instruirii in
tensive. întărirea continuă a ordinii și disciplinei militare, folosirea rațio
nală a mijloacelor materiale și financiare, astfel încît să obțineți rezultate 
maxime cu cheltuieli cît mai reduse, pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate în economia națională. Militați neobosit pentru edu
carea întregului personal în spiritul patriotismului, al solidarității interna
ționale cu popoarele țărilor socialiste, ale țărilor in curs de dezvoltare, cu 
mișcările de eliberare națională, cu forțele revoluționare antiimperialiste 
de pretutindeni.

Fiți gata în. orice moment pentru apărarea, împreună cu Întregul popor, 
a cuceririlor revoluționare, a independenței, suveranității și integrității 
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

în cinstea Zilei armatei Republicii Socialiste România,
ORDON :

La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage, tn semn de salut, 
21 salve de artilerie !

★
Trăiască Partidul Comunist Român, In frunte cu secretarul său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască patria noastră liberă și independentă. Republica Socialistă 

România !
Trăiască Armata Republicii Socialiste România — scut de nădejde al 

cuceririlor revoluționare ale poporului.

Ministrul apărării naționale, 
general-maior Constantin Olteanu

necesar pentru finalizarea unei com
plexe lucrări de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică din domeniul 
radiolocației. Era absolută nevoie de 
acest dispozitiv și el a fost realizat. 
E drept, ofițerii ingineri Constantin 
Iliuță și Ion Vărzaru, inginerul Radu 
Niculescu, electroniștii Gabriela Giov- 
lan, maistrul militar Gheorghe Cio- 
robea și tehnicianul Gheorghe Bar- 
bacaru au petrecut multe nopți albe 
în fața planșetei sau în atelier, cău- 
tînd și experimentînd. Dar au reușit. 
Dispozitivul nu numai că a ușurat 
activitatea de cercetare și a permis 
economisirea de timp și energie, dar 
astăzi el se folosește in mod curent 
și cu rezultate excelente și pentru 
instruirea intensivă a operatorilor de 
radiolocație...

Creația tehnică de masă — acțiune 
largă, desfășurată în cadrul Festiva
lului national „Cîntarea României" 
— a contribuit substanțial la perfec
tionarea bazei materiale și, prin a- 
ceasta, la ridicarea calității procesu
lui instructiv-educativ. Astăzi, în fie
care unitate militară există poligoa
ne automatizate, săli de specialitate 
funcționale, trenajoare, simulatoare, 
dispozitive de tot felul — toate ca 
rezultat al gîndirii creatoare a cadre
lor șt ostașilor.

în buchetul de realizări cu care 
armata își întîmpină ziua aniversară 
se înmănunchează și succesele obți
nute de militari în economia națio
nală. Pe șantiere industriale, în ba
zine carbonifere, la lucrările de dru
muri și poduri sau la cele de irigații, 
detașamentele în care muncesc ofițe

rii Gheorghe Igna, Vasile Aldea, 
Gheorghe Dascălu, Iosif Sorea, Mir
cea Dospinescu și alții, se prezintă 
cu depășiri între 10 și 20 procente și 
cu însemnate economii la materialele 
de construcții, la combustibili și e- 
nergie. Misiunea încredințată arma
tei de a realiza, în actualul cincinal, 
lucrări de irigații pe o suprafață de 
350 000 de hectare în Dobrogea, Bă
răgan și Cîmpia Burnasului a fost 
îndeplinită în cinstea zilei de „23 Au
gust". De două luni se lucrează în 
contul cincinalului viitor. La toate 
acestea se adaugă importantele reali
zări obținute pe frontul strîngerii re
coltei și depozitării el în cămările 
țării.

împletind armonios procesul pregă
tirii de luptă cu activitatea din eco
nomie — acolo Unde se durează tot 
ce avem de apărat —, oastea țării ra
portează patriei, partidului și poporu
lui că, înfăptuind neabătut indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la convocarea-bilanț cu activul și ca
drele de bază ale armatei, este gata 
în orice moment să apere cu arma 
în mină, împreună cu întreaga na
țiune, cuceririle revoluționare, inde
pendenta, suveranitatea și integrita
tea României socialiste. Este hotărî- 
rea nestrămutată cu care unitățile de 
toate armele, cadrele și ostașii pășesc 
într-o nouă etapă de instrucție — a 
unei calități superioare.

Locotenent-colonel
Gheorghe VĂDUVĂ

A APĂRUT ÎN BROȘURA :

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Plenara 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român

din 14-15 octombrie 1980
EDITURA POLITICA

Municipiul Deva a îndeplinit planul cincinal
Oamenii muncii din municipiul 

Deva au îndeplinit prevederile de 
plan pe actualul cincinal la producția 
globală industrială. îndeplinirea cu 
70 de zile mai devreme a prevederi
lor de plan creează premisele obți
nerii unei producții industriale globa
le suplimentare în valoare de peste 
800 milioane lei.

în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul municipal Deva al P.C.R., 
se spune, printre altele :

Județele Botoșani și Hunedoara 
au încheiat însămînțdrile

Mecanizatorii și cooperatorii din 
județul Botoșani au încheiat însă- 
mînțările de toamnă pe toate cele 
115 600 ha planificate pentru acest 
an.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de comitetul județean de partid, se 
spune :

Propunîndu-ne, așa cum ati indi
cat, să sărbătorim „Ziua recoltei" 
prin muncă, în prezent întreaga su
flare a satelor este concentrată la 
recoltatul și transportul în bazele 
de depozitare a culturilor de toamnă 
și îndeosebi a porumbului, activitate 
pe care ne propunem să o încheiem 
pînă cel mai tîrziu la sfîrșitul acestei 
luni. Vă încredințăm, totodată, că 
ne vom preocupa cu toată răspunde
rea de recoltarea la timp si depozi
tarea în condiții cit mai bune a 
sfeclei de zahăr, de îndeplinirea ba
lanței furajere la cotele planificate 
și de efectuarea arăturilor de toamnă 
în timpul cel mai scurt.

★
La aceeași dată au anunțat înche

ierea însămînțărilor de toamnă lu
crătorii ogoarelor din județul Hune
doara.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
vineri dimineața pe Thaworn 
Phornprapha, președintele Asociației 
industriei din Thailanda. Cu acest 
prilej, au fost examinate posibilită
țile de dezvoltare în continuare a 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice dintre cele două țări.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Austria, ambasadorul acestei 
țări la București, Andreas Somogyi, 
a oferit, vineri după-amiază, o re
cepție.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Aurel Duca, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, reprezentanți ai unor ministere 
și instituții centrale, oameni de ști
ință și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

5. * *

• Labirintul : SCALA — 9,15:
11,15; 13,15; 15.30; 17,45: 20. CUL
TURAL — 8; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
e Toate fetele mele : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Elvis : PATRIA -r 9; 11,45 î 
14,30; 17,15: 20. BUCUREȘTI —. 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Infernul din zglrie-nori ; LU
CEAFĂRUL — 9; 12: 16: 19.
• Bariera : CENTRAL — 9; 11.15; 
13,30; 15.45; 18: 20.
• Pierdut și regăsit : CAPITOL — 
9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15. AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18; 
20.
• Dumbrava minunată : DOINA
— 9,15; 11; 12,45: 14.30: 16,15; 18; 
20, BUZEȘTI — 15.30: 17.30: 19.30, 
COTROCENI — 15; 17.15: 19.30.
• Vis de glorie ; STUDIO — 10; 
12.30: 15: 17.30: 20.
• Cascadorul Hooper ; VICTORIA 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.15.

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Austria, vineri după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare cul
turală organizată de Institutul român

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 15: Exame
nul — 20; (sala Atelier) : Idolul 
și Ion Anapoda — 15,30: Trei pe 
o bancă — 19.30.
• Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să clnt — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Anchetă asupra unui ttaăr care 
nu a făcut nimic — 19.30: (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles 1 — 15; 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu stat Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul ®ae comedie : N-am 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara*  (sala Ma- 
gheru) : Mița ta sac — 19.30: (sala 
Studio) : Ploaia și anchetatorul 
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : A cincea’ lebădă — 19,30.
• A.K.I.A. și Radiotelevizlunea 
Română (la Sala Palatului) : 
Concertul-spectacol „Succese de 
ieri... succese de azi" — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș ia Savoy — 19.30; (saia Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Ju
mătatea mea e Întreagă — 19,30.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general, că oamenii mun
cii din municipiul Deva, în frunte cu 
comuniștii, vor acționa în continuare 
cu toată dăruirea și pasiunea. în așa 
fel încît să înscrie noi și noi succese 
în activitatea ce o depun pentru în
făptuirea sarcinilor ce le revin, a tu
turor obiectivelor Congresului al 
Xll-lea, sporindu-și în acest fel con
tribuția, alături de toți cetățenii pa
triei noastre, la progresul general al 
României socialiste.

Asemenea întregii noastre națiuni, 
se subliniază în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de comitetul județean de 
partid, exprimăm și cu acest prilej, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
profunda noastră recunoștință pen
tru grija ce o purtați ridicării 
nivelului dex trai al țărănimii, 
al întregului nostru popor, an- 
gajîndu-ne să nu precupețim nici 
un efort pentru înfăptuirea ne
abătută în viată a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

Vă asigurăm, mult iubite șî stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de ade
ziunea noastră deplină fată de pro
digioasa activitate ce o desfășurati 
pentru binele și fericirea poporului 
român, pentru creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste, 
față de preocuparea consecventă pe 
care o manifestați pentru promova
rea ideilor nobile de pace și colabo
rare intre popoare, pentru făurirea 
noii ordini economice mondiale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

zile»
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, in cadrul căreia ziaristul Vio
rel Popescu a împărtășit impresii de 
călătorie din această tară.

în încheiere a fost prezentat un 
film documentar austriac.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de știință și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față Andreas Somogyi, 
ambasadorul Republicii Austria în 
țara noastră, membri ai ambasadei.

★
Continuînd vizita începută în ziua 

precedentă la Brașov, membrii dele
gației parlamentare din Thailanda, 
condusă de Boontheng Thongswasdi, 
președintele Camerei Reprezentan
ților, au fost oaspeții constructorilor 
de autocamioane. în principalele 
secții ale întreprinderii oaspeții au 
urmărit îndeaproape procesul de 
fabricație a autocamioanelor româ
nești, produse recent testate și în 
Thailanda în vederea contractării.

După un scurt popas in renumita 
stațiune turistică internațională Po
iana Brașov, membrii delegației au 
plecat spre Pitești, unde au vizitat 
monumente istorice și obiective tu
ristice. /

Seara, parlamentarii thailandezi 
s-au reîntors în Capitală.

(Agerpres)

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" • La finttaa dorului — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Don 
Quljote — 9.30.
• Circul București: Circul urșilor 
polari — 16; 19,30.

cinema

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare tovarășului Nicolai 
Alexandrovici Tihonov, cu ocazia ale
gerii sale în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, prin care adresează, în numele 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și al său personal, cele mai 
calde felicitări, împreună cu urări 
sincere de sănătate și succes deplin

încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-indiene de cooperare economică,

La București s-au încheiat, vi
neri, lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-indiană de cooperare econo
mică, tehnică și științifică. Cu acest 
prilej, a fost exprimată satisfacția 
celor două părți pentru evoluția po
zitivă a cooperării româno-indiene 
pe multiple planuri, mențlonîndu-se 
posibilități noi de adîncire a acestor 
relații, în interesul reciproc.

în aceeași zi a fost semnat proto
colul sesiunii care stabilește măsuri 
pentru dezvoltarea, în continuare, a 
relațiilor economice, tehnice și știin
țifice dintre România și India, a 
cooperării în domeniile industriilor 
constructoare de mașini, metalurgi
că, chimică și petrolieră, precum

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI 
NAȚIUNILOR UNITE

Cu prilejul aniversării a 35 de ani 
de la crearea Organizației Națiunilor 
Unite, a Săptăminii internaționale a 
dezarmării și a 25 de ani de la in
trarea României în cadrul O.N.U., 
vineri a avut loc în Capitală o adu
nare festivă organizată sub egida 
Asociației române pentru Națiunile 
Unite (ANUROM) și Asociației ti
neretului și studenților pentru Na
țiunile Unite.

în cuvîntul rostit de prof. dr. 
docent Alexandru Bălăci, președintele 
ANUROM, au fost relevate impor
tanța și semnificația zilei de 24 oc
tombrie, zi în care a intrat în vigoare 
Carta O.N.U., document ce mar
chează înființarea organizației mon
diale. Vorbitorul a arătat, în conti
nuare, că anul acesta aniversarea 
creării O.N.U. are pentru Româ
nia o semnificație deosebită, ea 
coincizînd cu împlinirea unui sfert 
de veac de cînd țara noastră a de
venit membră a organizației. Sinte- 
tizînd participarea României la ac
tivitatea O.N.U., el a evidențiat con
tribuția țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la sporirea rolului 
organizației în viața internațională.

A luat apoi cuvîntul prof. dr. Con
stantin Vlad, directorul Institutului 
de științe politice și de studierea 
problemei naționale, care a vorbit 
despre participarea țării noastre la 
promovarea cauzei dezarmării, la ne
cesitatea întreprinderii de măsuri 
hotărîte și efective de încetare a 
cursei înarmărilor. El a relevat în
semnătatea propunerilor avansate de 
România vizînd reducerea cheltuie
lilor militare, ca și a altor propuneri 
menite să ducă la trecerea în mod 
organizat la reduoerea înarmărilor, 
la dezangajare militară și dezarmare. 
Totodată, a evidențiat însemnătatea 
Sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 1978, consacrată 
dezarmării, care a stabilit ca în fie
care an, începînd cu 24 octombrie — 
Ziua Națiunilor Unite — să se des
fășoare în întreaga lume „Șăptămîna 
dezarmării".

Directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București, Abdel Salam 
Dajani, după ce a evocat participarea 
activă a României la organizația 
mondială în cei 25 de ani, a prezen
tat Mesajul secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cu prilejul 
Zilei Națiunilor Unite.

în încheiere, a fost prezentat fil
mul documentar „Pămîntul — pla
netă a speranțelor".

La adunare au participat Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai altor 
instituții centrale, ai Centrului de 
informare al O.N.U. la București, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, un numeros public.

• Testul pilotului Pirx; TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20. LIRA — 16; 18; 20.
• Familia Barkley de pe Broad
way : FEROVIAR — 9: 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15, EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Burebista : EXCELSIOR — 9; 
12; 16; 19, FLOREASCA — 9; 12; 
16; 19.
• Secretul nisipurilor : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15,
FLACARA — 9,30; 11.30; 13.30;
15,30; 17.30; 19,30.
• Vedere de la mansardă s DA
CIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20,15, MUNCA - 16; 18: 20.
• Draga mea Iza : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Bizonul alb j FERENTARI — 
15,30; 17.45; 20.
• Popeye marinarul — 13: 16,45; 
Zbor planat — 18,30; 20 : PACEA.
• Micuța Mo : GIULESTI — 9; 
12; 16; 19. MELODIA — 9: 12: 16; 
19, FLAMURA — 9; 12: 16: 19.
• Casa dintre clmpuri : VOLGA
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18; 20.
• Braconierii: VIITORUL — 15,30; 
17.30: 19,30.
• Șaua de argint : GLORIA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 1»; 
20'. 15.
• Lumina palidă a durerii : MIO
RIȚA — 9; 12: 16; 19.
• Pumni tn țărlnă : POPULAR
— 15.30: 17,45 ; 20.
• Bobby Deerfield i COSMOS — 
14; 16.30: 19.
• ...Am fost șaisprezece : PRO
GRESUL — 16; 16; 20. 

în misiunea de mare răspundere ca 
i-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea, se arată 
In telegramă, că, acționînd în spiri
tul convorbirilor șl înțelegerilor la 
nivel înalt, guvernele țărilor noastre 
vor milita și in viitor pentru dez
voltarea și aprofundarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

și pentru lărgirea schimburilor co
merciale. Din partea română, docu
mentul a fost semnat de Neculaî 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, iar din partea indiană, de 
Pranab Mukherjee, ministrul co
merțului.

A fost prezent Asok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei la București.

★
în timpul vizitei făcute în țara 

noastră, ministrul Pranab Mu
kherjee a avut întrevederi la mi
nistere economice și a fost oaspete 
al unor colective din mari unități 
ale metalurgiei și construcțiilor de 
mașini din București și Galați.

(Agerpres)

Adunări festive, dezbateri, simpo
zioane, mese rotunde și alte manifes
tări dedicate acestei aniversări au 
avut loc și la Timișoara, Cluj-Napo- 
ca, Brașov și Iași.

★
Cu același prilej, directorul Cen

trului de informare al O.N.U. la 
București, Abdel Salam Dajani, a 
vorbit vineri la posturile noastre de 
televiziune.

★
Sub egida Comitetului Central al 

Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și Aso
ciației tineretului și studenților din 
România pentru Națiunile Unite, in 
București și în diferite localități ale 
țării au fost organizate manifestări 
consacrate „Zilei O.N.U.", precum și 
împlinirii a 25 de ani de la intrarea 
României în Organizația Națiunilor 
Unite și a 15 ani de la adoptarea 
Declarației cu privire la promovarea 
în rîndul tinerilor a idealurilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. La adunări au luat 
parte numeroși tineri, muncitori, 
elevi și studenți.

La adunarea din Capitală au luat 
cuvîntul A. S, Dajani, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. de la 
București, și Vasile Bontas, secretar 
al Comitetului Central al U.T.C.

în încheierea adunării, s-a dat ci
tire scrisorii adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de către Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Consi
liul «Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Asociația 
tineretului și studenților din Româ
nia pentru Națiuhile Unite.

★
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a semnării Cartei O.N.U., Aso
ciația română pentru Națiunile Unite 
și Filarmonica de stat „George 
Enescu" au organizat, vineri seara, 
un concert omagial care a avut loc 
în sala Ateneului Român.

înaintea începerii concertului, prof, 
dr. Mihai Pop, membru al Consiliului 
executiv al ANUROM, a rostit o alo
cuțiune în care a evidențiat semnifi
cația aniversării.

Au participat Alexandru Balacl, 
președintele Asociației române pen
tru Națiunile Unite, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au luat parte, de asemenea, Abdel 
Salam Dajani, directorul Centrului de 
informare al Organizației Națiunilor 
Unite la București, precum și șefii re
prezentanțelor unor organizații și or
ganisme internaționale la București. 

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

9.15 Curs de limba franceză
9,35 Vă dăm legătura cu tehnica mo

dernă. Calculatorul de proces (II) 
10,00 Telecinemateca (reluare) 
12.09 Ooncert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportlv.  

Emisiune de Tudor Vornlcu, Ilea
na Vlad și Cristian Țopescu

10.35 Șăptămîna politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 „Sub drapel Ia datorie". Emisiu

ne dedicată Zilei armatei Repu
blicii Socialiste România

19.50 Teleenclclopedia
20,95 Film serial : „Suspendați de un 

fir". Episodul 2
21.35 Spectacol de varietăți
22.15 Telejurnal • Sport
22.35 Nocturnă TV

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,40 întllnire cu mustcalul
20.36 Film serial de știință ; „Puterni

cul Micro". Reluarea episodului 3
21,10 Maeștrii artei interpretative con

temporane. Ionel Perlea
22,15 Telejurnal • Sport
22.35 Nocturnă TV

• UTILIZAREA RAȚIO
NALĂ A POTENȚIALU
LUI ENERGETIC AL RIU- 
RILOR MICI. în scopul sa
tisfacerii mai rapide a necesa
rului de energie electrică, gu
vernul Malayeziei a lansat un 
program care prevede construi
rea, în lunile următoare, a 
unui număr de 22 de micro- 
hidrocentrale. Toate aceste uni
tăți sînt situate in zonele rurale, 
Jipsite de posibilitatea de a fi 
aprovizionate cu curent electric 
de la centralele mari, realizin- 
du-se, totodată, și o utilizare 
rațională a potențialului ener
getic al rîurilor mici interioare. 
Acest program va fi continuat și

In anii următori, cînd se vor 
construi alte 102 asemenea uni
tăți energetice. Aceasta va duce 
la reducerea ponderii centrale
lor bazate pe utilizarea combus
tibililor fosili, de la 85 la sută, 
cît este acum, la 64 la sută, in 
1985, și apoi la 44 la sută, in 
anul 1995. »

• EVOLUȚII DEMO
GRAFICE. Birou! central de 
statistică din Suedia informează 
că in prezent țara numără 8.2 
milioane de locuitori, iar în anul 
2000 populația va atinge 8,5 mili
oane. Natalitatea a început să 
scadă din 1965 și actualmente a 
atins cel mai scăzut nivel din 
istoria Suediei. Se adaugă fe
nomenul îmbătrinirii relative a 
populației : sînt înregistrate 

85 000 de persoane în virstă de 
peste 85 de ani ; în 1985 numă
rul acestora va fi de 120 000, iar 
la sfîrșitul secolului va ajunge 
la 185 000.

• NAVETA SPAȚIALA 
AMERICANĂ („SPACE 
SHUTTLE") va fi lansată, 
după cum anunță agenția spa
țială americană N.A.S.A., pe 
data de 10 martie 1981. în ziua 
de 23 noiembrie, ea va părăsi 
hangarul de la centrul spațial 
Kennedy, unde se află în pre
zent, pentru a fi plasată în po
ziție verticală și a fi echipată 
cu ultimele accesorii. „Space 
Shuttle" va rămîne in atelierul 
de asamblare de la Cap Ken
nedy timp de 4—7 săptămîni.

urmind a fi transportată apoi la 
rampa de lansare.

• PALATUL DIN MA
REA CASPICĂ. Din apele 
Caspicet, In dreptul orașului 
Baku, capitala R.S.S. Azerbai- 
djene, se naște o insulă și, o- 
dată cu ea, apar ruinele unui 
palat. Legenda spune că în 
acest loc ar fi existat un oraș 
înghițit de apele mării. Săpătu
rile arheologice efectuate au re
levat că acest palat, conservat 
timp de‘ veacuri de apele mării, 
a fost construit în secolul al 
13-lea și s-a scufundat, odată cu 
o parte a orașului ce exista 

odinioară aici, tn apele Caspi- 
cei, in urma unui catastrofal 
cutremur de pămint care a avut 
loc în 1306.

© NEVOIA TE iN- 
VAȚĂ. John Davidson, locui
tor al periferiei orașului Cape
town. nu s-a ocupat niciodată 
de inovații și raționalizări, dar 
viața l-a silit s-o facă. Surdo
mut din naștere, John obișnuia 
să se deplaseze cu bicicleta, dar, 
neauzind zgomotele produse de 
mașinile care, veneau din 
urmă, nu de puține ori a fost 
accidentat. Dorind totuși să cir
cule pe roti, el a înălțat șaua

bicicletei sale de două ori fată 
de nivelul normal, pentru a fl 
văzut pe căile rutiere de la o 
distantă mai mare ; In felul 
acesta riscul de accidente s-a 
redus foarte mult.

• „ROBINSONII" AȘ
TEAPTĂ ELICOPTERUL, 
tn arhipelagul Azorelor, situat 
in Oceanul Atlantic și aparți- 
nînd Portugaliei, mica insulă 
Corvo (17 kilometri pătrați) e 
alcătuită dintr-un masiv stîncos 
cu pante abrupte. Pentru cei 
365 de locuitori ai săi, singurele 
mijloace de comunicare cu cele
lalte insule ale arhipelagului 
sînt bărcile cu visle și... elicop
terele : conformația insulei nu 
îngăduie construirea unui port 
sau piste de aterizare a avioa
nelor.

• MINGIIERE AUTO
MATĂ. Artiștii unui teatru din 
Bremen (R. F. Germania) au in
stalat o mașină automată pe 
care ei o socotesc de mare aju
tor. Cînd vreunul din artiști nu 
se simte în formă poate Intro
duce o monedă in automat și 
din interiorul acestuia se des
prinde o... mină care il bate 
mingîietor pe umeri.

• MINITELEVIZOR. 
Firma japoneză „Toshiba" a 
elaborat un model de minitele- 
vizor care cîntărește doar 300 de 
grame. Ecranul, de dimensiunea 
3/4 centimetri, redă cu fideli
tate imaginile în alb-negru. Fir
ma intenționează ca peste doi 
ani să treacă la fabricarea In 
serie a noului minitelevizor.



Poporul Namibiei este hotărit 
să-și cucerească libertatea și independența 

Declarațiile președintelui S.W.A.P.O.

SOFIA

Consfătuirea miniștrilor învățămîntului superior din unele 
țări socialiste

BONN 24 (Agerpres). — La Bonn 
au avut loc, vineri, convorbiri între 
Hans-Dietrich Genscher, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germania, 
și Sam Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), care întreprinde o 
vizită în R. F. Germania. După cum 
menționează agenția D.P.A., cu acest 
prilej, Sam Nujoma a reafirmat că 
S.W.A.P.O. este gata să participe Ia 
alegeri organizate in Namibia, sub 
supravegherea O.N.U., ca premisă 
pentru proclamarea independentei ță
rii. și să .respecte rezultatul acestora. 
„Fie prin lupta armată, fie prin re

ORIENTUL MIJLOCIU
Evoluția situației în sudul Libanului

• Secretarul general al O.N.U. cheamă părțile interesate să 
se abțină de la utilizarea forței in Liban • Reuniune a con
ducerii palestiniene și Consiliului Militar Suprem al O.E.P.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— într-o declarație dată publicității 
la Națiunile Unite în legătură cu 
recentul atac aerian al forțelor israe- 
liene împotriva unor obiective de la 
sud de Beirut, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a deplîns 
„continua utilizare a violentei în re
giune și pierderile de vieți și de bu
nuri care decurg din aceasta". Do
cumentul cheamă toate părțile inte
resate să se abțină de la utilizarea 
forței, să aplice rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate în problema Liba
nului și „să coopereze deplin cu for
ța interimară a O.N.U. în Liban

Lupte violente între forțele armate 
irakiene și iraniene

Agențiile internaționale de presă, 
citînd comunicate militare difuzate la 
Bagdad și Teheran, informează că 
între forțele armate irakiene și ira
niene se dau lupte violente — cu toate 
armele — pe axa frontului Ilam-Ah- 
waz-Abadan-Khorramshar (480 km), 
ambele părți înregistrînd pierderi 
în oameni și tehnică de luptă 
și însemnate pagube în economie, 
provocate de bombardarea reciprocă 
a obiectivelor industriale situate în 
spatele frontului.

Radioteleviziunea de la Bagdad șl-a 
întrerupt, vineri, emisiunile obișnuite 
pentru a difuza un comunicat în care 
se anunța că forțele armate irakiene, 
după lupte violente de stradă care 
au durat șapte zile, au preluat con
trolul deplin asupra Khorramsharu- 
lui — relatează agențiile Reuter și 
France Presse. Potrivit comunicate
lor Comandamentului forțelor armate 
irakiene, forțele sale terestre, întări
te cu blindate, au încercuit orașul 
Abadan, controlînd și căile de acces 
spre această importantă localitate.

Dezbaterile din parlamentul italian 
pe marginea prdgramului guvernamental

ROMA 24 (Agerpres). — în Came
ra Deputaților se desfășoară dezba
terile pe marginea .programului gu
vernamental prezentat de premierul 
Arnaldo Forlani.

Luînd cuvîntul, secretarul general 
al Partidului Comunist Italian, Enrico 
Berlinguer, a relevat că P.C.I. va 
continua să se opună guvernului, dar 
opoziția sa va fi proporțională in 
funcție de orientările și activitățile 
noii coaliții cvadripartite, relatează 

zultatul alegerilor, poporul Namibiei 
va fi victorios", a spus el în legătură 
cu aceasta. Totodată, Sam Nujoma 
și-a exprimat convingerea că, în po
fida anumitor declarații pe care le 
face, Republica Sud-Africană dorește 
să împiedice în realitate cu orice 
preț desfășurarea unor asemenea ale
geri, deoarece o victorie a S.W.A.P.O. 
ar face-o să-și piardă controlul asu
pra Namibiei. Pe de altă parte, pre
ședintele S.W.A.P.O. a condamnat 
colaborarea economică dintre o serie 
de firme vest-germane și regimul 
minoritar de la Pretoria.

(U.N.I.F.I.L.) în eforturile depuse de 
aceasta pentru menținerea păcii".

BEIRUT 24 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc o reuniune a condu
cerii palestiniene și Consiliului Mili
tar Suprem al O.E.P., prezidată de 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Au fost exa
minate probleme legate de situația 
creată în sudul Libanului ca urmare 
a concentrărilor de trupe israeliene 
și escaladării atacurilor lansate de 
Israel împotriva taberelor palesti
niene din Liban.

Aviația și artileria irakiană — adau
gă comunicatul — continuă bombar
damentele asupra pozițiilor iraniene 
la Abadan, Ahwaz și în alte zone ale 
operațiunilor militare.

Un purtător de cuvint al Consiliu
lui Superior al Apărării din Iran, 
citat de agențiile France Presse și 
Reuter, a infirmat comunicatul difu
zat la Bagdad cu privire la institui
rea controlului irakian asupra orașu- 
lui-port Khorramshar. Potrivit de
clarației sale și a guvernatorului ora
șului Abadan, citați de agenția ira
niană de presă PARS, la Khorrams
har continuă luptele violente între 
forțele celor două țări. Trupe aero
purtate iraniene au lansat un contra
atac împotriva forțelor rivale care 
încercau să pătrundă în Khorramshar 
prin zona de est a orașului. Un co
municat al Statului Maior al armatei 
iraniene, difuzat de radio Teheran, a 
anunțat că aviația iraniană a atacat 
pozițiile irakiene din zona de opera
țiuni militare Ham.

(Agerpres)

agenția A.N.S.A. Comuniștii, a decla
rat vorbitorul, își vor aduce contri
buția în vederea rezolvării probleme
lor celor mai urgente și a probleme
lor de fond ale statului. Pe de altă 
parte, P.C.I. se va opune cu fermi
tate măsurilor pe care le va consi
dera că vin în contradicție cu in
teresele oamenilor muncit

Dezbaterile parlamentare pe margi
nea programului noului cabinet cva- 
dripartit italian continuă.

SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat lucrările Consfătuirii 
miniștrilor învățămintului superior 
din unele țări socialiste. în interven
țiile sale la consfătuire, delegația ro
mană a prezentat preocupările exis
tente în țara noastră pentru continua 
perfecționare și dezvoltare a învăță
mîntului superior, în lumina hotărî-

Dispute iu cadrul C.E.E. in legătură cu criza 
industriei siderurgice

BRUXELLES 24 (Agerpres). — Ne
cesitatea reducerii drastice în urmă
toarele nouă luni a producției indus
triale siderurgice a C.E.E., confrun
tată cu o criză evidentă, a fost rea
firmată joi la Bruxelles de către 
Etienne Davignon, membru al orga
nului executiv al „celor nouă". Con
siliul Ministerial al Pieței comune, 
convocat pentru sîmbătă la Luxem
burg în sesiune specială, va trebui 
să se pronunțe neîntîrziat asupra 
acestei chestiuni, a subliniat el.

Contingentarea producției siderur
gice a „celor nouă" a fost propusă de 
comisie, invocând articolul 58 al Tra
tatului C.E.C.O., dar această propu
nere a fost acceptată numai de pot 
din membrii Pieței comune. R.F.G. 
se opune categoric unei asemenea 
măsuri. Davignon a subliniat că. după 
opinia sa, nu există altă soluție lș 
actuala criză a siderurgiei (dare se 
traduce în special prin masive con

pe scurtk • z ÎS/

PROTEST. Ambasada U.R.S.S. în 
R.D.G. a adresat un protest auto
rităților Marii Britanii, S.U.A. și 
Franței în Berlinul occidental în 
legătură cu vizita în Berlinul occi
dental a comandantului suprem al 
forțelor N.A.T.O. în Europa, gene
ralul american Bernard Rogers, și 
declarațiile sale militariste prin 
care chema la continuarea cursei 
înarmărilor, la atrăgerea sectoare.- 
lor occidentale ale Berlinului în 
sfera de acțiune a N.A.T.O.

ALEGERE. Werner Zeyer. minis- 
tru-președinte al landului Saar, a 
fost ales vineri președinte al Bun- 
desratului (Camera landurilor din 
R.F. Germania), pe o durată de un 
an. Reprezentant al opoziției 
(U.C.D.—U.C.S.), Wemer Zeyer 
succede în această' funcție lui 
Hans-Ulrich Klose (social-demo
crat), al cărui mandat expiră la 31 
octombrie. Președintele Camerei 
landurilor (Bundesratul) are un 
mandat cu o durată de un an și 
asigură interimatul președintelui 
republicii în absenta șefului statu
lui sau cînd acesta este în imposi
bilitate de a-și putea exercita atri
buțiile.

rilor celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. și a primului Congres al edu
cației și învățămintului.

Conducătorii delegațiilor la con
sfătuire au fost primiți de tovarășul 
Stanko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

S-a convenit ca viitoarea consfătui
re să aibă loc în 1982, în R. P. Polonă.

cedieri) decît aceea a recurgerii la 
articolul 58 al Tratatului C.E.C.O., 
care permite contingentarea drastică 
a producției. Acordurile de reducere 
voluntară a producției au eșuat, a 
spus el.

Reuniunea miniștrilor de externe 
de sîmbătă se anunță extrem de di
ficilă, întrucît R.F.G. a avertizat 
miercuri că nu va accepta să i se 
impună un mecanism pe care îl con
sideră inacceptabil. Un astfel de me
canism, s-a afirmat la Bonn, este 
ineficace și nociv, iar aplicarea sa va 
leza interesele siderurgiștilor vest- 
germani. Teoretic, conform Tratatu
lui C.E.C.O., dacă „cei nouă", mai 
puțin R.F.G., vor vota în favoarea 
recurgerii la articolul 58, comisia ar 
putea să treacă, totuși, la aplicarea 
sa. Dar R.F.G. ar putea, la rîndul 
său. să facă uz de dreptul de veto, 
dacă consideră că decizia Pieței co
mune lovește în interesele sale vitale.

Thach, 
al R.S. 
Bulga- 
a avut

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a 
primit vineri pe Nguyen Co 
ministrul afacerilor externe 
Vietnam, aflat în vizită în 
ria. în cursul convorbirii ce 
loc au fost abordate probleme ale 
relațiilor bilaterale și ale actuali
tății internaționale.

LA TUNIS au început convorbirile 
dintre primul' ministru tunisian, 
Mohamed Mzali, și Raymond Barre, 
primul ministru al Franței, aflat in 
vizită oficială în Tunisia. Au fost 
examinate modalitățile de dezvol
tare a colaborării dintre cele două 
țări in diverse domenii de activitate 
economică, posibilitățile de partici
pare a Franței la realizarea unor 
obiective economice în Tunisia, as- 

, pectele majore ale situației in
ternaționale actuale, inclusiv pro
bleme interesînd țările continentului 
african.

ACORD INDIANO-C1PRIOT. Cu 
prilejul vizitei in India a președin
telui Ciprului, Spyros Kyprianou, la 
la Delhi a fost încheiat, vineri, un 
acord indiano-cipriot 
în domeniile culturii, 
inței, tehnologiei și

de cooperare 
educației, ști- 
informațiilor.

Convocarea Congresului 

P. C. din Columbia
BOGOTA 24 (Agerpres). — Cel 

de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Columbia urmează să-și 
desfășoare lucrările in perioada 8—11 
noiembrie — s-a anunțat oficial la 
Bogota. Comuniștii columbieni vor 
dezbate raportul Comitetului Central 
privind activitatea partidului de la 
precedentul congres, sarcinile de vii
tor ale partidului, tactica și strate
gia, în perspectiva alegerilor prezi
dențiale columbiene din 1982, pro
bleme organizatorice.

„Tlmes“ de vînzare
4 000 de salariați 

în primejdie să fie concediați
LONDRA 24 (Agerpres). — Liderii 

sindicatului tipografilor britanici au 
eșuat în tentativa lor de a convinge 
patronatul să revină asupra hotăririi 
de a închide ziarul „The Times" și 
săptăminalul „The Sunday Times".

Joe Wade, liderul sindicatului, a 
declarat joi : „Este sfîrșitul unei ere. 
Sîntem foarte triști și n^ simțim 
neputincioși". La rîndul său, repre
zentantul la Londra al lordului 
Thomson, proprietarul celor două 
publicații, a precizat că dacă în 4—5 
săptămîni nu se găsește un cumpără
tor, personalului îi vor fi remise no
tele de concediere. în joc sînt circa 
4 000 locuri de muncă, în condițiile 
în care rata șomajului a atins în Ma
rea Britanie cel mai ridicat nivel din 
perioada postbelică.

UN SEMINAR INTERREGIO
NAL ÎN PROBLEME DE TEHNO
LOGIA CIMENTULUI a avut loc 
la Beijing. în cadrul seminarului 
reprezentanți din 17 țări asiatice, 
africane și europene au dezbătut, 
timp de două săptămîni, aspecte 
privitoare la adoptarea de tehno
logii cu consum mic de energie, 
utilizarea multilaterală a resurselor 
de materii prime, combaterea fac
torilor de poluare și alte probleme 
aferente.

SCUMPIRE. Statistici oficiale 
israeliene arată că, în prima, ju
mătate a acestui an, costul vieții 
a crescut în Israel cu 9 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului precedent. Prin rata anuală 
a inflației de 130 la sută, Israelul 
deține un trist „record" mondial, 
scrie agenția France; Presse. care 
continuă : „Inflația este însoțită dă 
o deteriorare permanentă a puterii 
de cumpărare".

ATENTATE TERORISTE IN 
SPANIA. In Spania continuă seria 
atentatelor teroriste. Agenția 
France Presse informează că în 
cursul zilei de joi in provincia 
Guipuzcoa au fost înregistrate trei 
noi victime ale acțiunilor elemen
telor extremiste.

BEIJING

Reuniune consacrată 
între țările*  în
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BEIJING 24 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat lucrările reuniunii 
consacrate problemelor cooperării în
tre țările în curs de dezvoltare pen
tru promovarea producției de mașini 
agricole. Textul de rezoluție adoptat 
cheamă la o mai strînsă cooperare 
între statele în curs de dezvoltare in 
domeniul menționat. Printre reco
mandările conținute în documentul 
adoptat se numără cele privind pro
iectarea și dezvoltarea echipamentu-

Farsă electorală 
regimului

SEUL 24 (Agerpres). — în Coreea 
de sud s-a consumat miercuri un nou 
episod al încercării de a legaliza ac
tualul regim dictatorial — referen
dumul, prin care se aprobă o nouă 
„constituție" a țării. Procedeul, uti
lizat și în cazul dictaturilor militare 
precedente, de asemenea în condiții
le existentei legii marțiale generale, 
s-a încheiat, desigur, cu rezultatul 
scontat de regizorii farsei electorale, 
adică noua „constituție" a fost „a- 
probată". După cum relatează agen
țiile de presă, un mare număr de ce
tățeni nu s-au prezentat la urne, răs- 
punzînd apelului lansat în cursul ma
nifestațiilor antiguvernamentale de 
săptămîna trecută.

Potrivit prevederilor noii constitu
ții, pe care actualul regim a prezen
tat-o drept o „întruchipare a demo
crației", șeful statului urmează să fie

CUM A FOST PREGĂTIT „REFERENDUMUL’*

După cum s-a relatat, înaintea desfășurării „referendumului" din Coreea de 
sud, autoritățile au intensificat represiunile antipopulare. Semnificativă pen
tru atmosfera în care a avut loc această „consultare" electorală este și fo
tografia de mai sus, care infățișează cum au fost „curățate" străzile capitalei 
sud-coreene, prin arestarea în masă a cetățenilor care se opun noii dictaturi 
de la Seul. Potrivit agențiilor internaționale de presă, numărul celor arestați 

în ultimul timp a depășit cifra de 46 000

problemelor cooperării 
curs de dezvoltare

lui agricol pornind de la simpla 
unelte, dezvoltarea mașinilor și uti
lajelor de mici dimensiuni, folosirea 
altor resurse de tracțiune pentru 
efectuarea lucrărilor agricole. Parti- 
cipanții au subliniat, în cursul reu
niunii, necesitatea sporirii ajutorului 
din partea statelor industrializate în 
cadrul acestui efort.

Reuniunea a fost organizată sub 
auspiciile O.N.U.D.I.

vizînd legalizarea 
de la Seul

din nou ales, în primăvara anului vii
tor, de către un... colegiu electoral 
numit de guvern. Se anticipează de 
pe acum că „alesul" nu va fi altul 
decît actualul președinte Chun Du 
Hwan. Parlamentul se dizolvă auto
mat, funcțiile legislative urmind a fl 
exercitate de către „Comitetul națio
nal pentru măsuri de securitate", con
dus tot de Chun Du Hwan, organism 
creat odată cu decretarea ordinului 
de înăbușire în sînge a revoltei popu
lare din orașul Kwangju, în luna 
mai.

Observatorii remarcă faptul că 
toate aceste acțiuni cu pretenție de 
democrație și legalitate ale regimu
lui de la Seul au loc în absența ori ' 
căror libertăți politice, in timp c 
partidele politice sînt interzise. Iar 
liderii opoziției democrate sint în
temnițați sau condamnați la moarte.

0 răspundere de la care țările bogate nu se pot sustrage: Consecințele 
secetei în Australia

SOLUTIONAREA
Alături de „șansele" crescînde dea 

fi analfabet, subnutrit ori suferind 
de boli endemice, fiecărui locuitor din 
martirizata „lume a treia" îi reve
nea, acum zece ani, o datorie de 39 
dolari față de țările dezvoltate occi
dentale. Astăzi, orice copil născut în 
statele sărace — cu o populație însu- 
mind două treimi din omenire — 
vine pe lume cu o datorie de 181 do
lari, de multe ori superioară venitu
lui anual al părinților săi.

La această realitate dramatică s-a 
ajuns din simplul motiv că datoria 
externă a lumii sărace a crescut de 
peste cinci ori in ultimul deceniu, 
respectiv de la 62,5 miliarde de do
lari in 1970 la peste 340 miliarde la 
începutul acestui an. Iar ritmul su- 
praîndatorării continuă vertiginos. 
Cum vom vedea, debitorii nu au de 
ales : ei împrumută mereu mal mult, 
avînd tot mai puțini bani. Și cînd o 
țară sau alta se vede obligată să îm
prumute nu pentru a cumpăra ceva 
spre a-și ușura enormele nevoi eco
nomice, ci pentru a achita credite 
contractate anterior, așa cum se pe
trec lucrurile cu unele țări, nu în
cape îndoială că debitorul a ajuns 
in pragul disperării.

Tocmai aceasta este situația majo
rității țărilor în curs de dezvoltare 
neproducătoare de petrol, cu deose
bire a „celor mai săraci dintre să
raci", care văd cum le crește ca spu
ma datoria, în vreme ce resursele lor 
de plată coboară în picaj sub lovi
turile sistematice ale unui an
grenaj economico-financiar interna
țional profilat pe îmbogățirea boga- 
ților.

între firele vizibile sau oculte din 
care e țesută dependența, suprainda- 
torarea ocupă un loc special, fiind, 
intr-un fel, produsul concentrat al 
înseși structurilor create de vechea 
qpdine economică, adică de nedreapta 
împărțire a lumii în țări bogate, pro
ducătoare și exportatoare de bunuri 
prelucrate, și țări sărace, produ
cătoare și furnizoare de materii 
prime. Nu trebuie uitat că cvasitota- 
litatea țărilor în curs de dezvoltare 
s-au aflat timp de secole sub domi
nație colonială. Pentru toate aceste 
țări, îndelungata stăpinire străină a 
însemnat jefuirea nemiloasă a bogă
țiilor naturale, incepînd cu aurul, ar
gintul și pietrele prețioase, conti- 
nuînd cu petrolul și minereurile, 
destinate prosperității industriale a 
metropolelor coloniale.

Toate acestea au însemnat un han
dicap enorm pentru progresul țărilor 
respective, cărora li se hărăzise 
condiția de anexe agrare și mi
neraliere. Debilitatea lor econo
mică și atîtea alte tare moștenite au 
făcut ca, după proclamarea indepen-

PROBLEMELOR ECONOMICE Șl UMANITARE PRESANTE ALE LUMII
dențel, exploatarea bogățiilor lor să 
continue prin metode mai rafinate, 
dar cel puțin la fel de dureroase. Do
minației colonialiste de ieri i-a luat 
locul dominația neocolonialistă, iar 
în cadrul ei mecanismele de finan
țare, la care săracii sînt siliți 
să recurgă, joacă un rol esențial. 
Ritmul crescînd al contractării de 
fonduri externe a determinat ca vo
lumul total al datoriilor să ajungă, 
după ultimele date ale Organizației 
pentru Dezvoltare și Cooperare Eco
nomică (O.E.C.D.), la circa 400 mi
liarde de dolari, (pînă la sfirșitul 
anului s-ar mai putea adăuga 50 mi
liarde), ceea ce echivalează cu mal 
bine de un sfert din valoarea veni
tului national al țărilor in curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol 

Copilul care vine pe lume... cu o datorie 
mai mare decît venitul părinților

Date despre gravele consecințe ale supraîndatorării țărilor în curs de dezvoltare
și cu aproape jumătate din încasă
rile lor de pe urma exporturilor.

Cauzele anomaliei sînt multiple, 
dar în esență ele trebuie căutate în 
stările de lucruri ce caracterizează 
realitățile economice din lumea a 
treia, ca și în raporturile inechita
bile instituite de marele capital. 
Marea majoritate a țărilor în cauză 
depind în ce privește veniturile lor 
în devize mai ales de exportul unor 
produse agricole (cafea, bumbac, 
arahide, cacao, ceai, fructe tropi
cale. iută atc.) și a unor minerale 
cerute pe piața țărilor industriali
zate. Or, din cele 350 miliarde de 
dolari cit reprezintă valoarea finală 
a materiilor prime importate de sta
tele dezvoltate, lumea a treia înca
sează doar 35—40 miliarde. Nouă 
zecimi din ceea ce reprezintă rezul
tatul muncii popoarelor din țările 
slab dezvoltate este însușit de com
paniile transnaționale din domeniul 
transporturilor și comercializării pro
duselor primare. Studii ale Con
ferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) 
arată că statele în curs de dezvol
tare pierd anual 10—50 miliarde de 
dolari din cauza schimburilor econo

mice neechivalente, a creșterii in
flației și deprecierii monetare in 
scopuri speculative din țările dez
voltate.

Criza economică mondială și creș
terea spectaculoasă a prețului petro
lului au agravat și mai mult situația 
țărilor sărace, restrîngîndu-le posi
bilitățile de export — tot mai afec
tate de barierele protecționiste — și 
sporindu-le concomitent obligațiile 
financiare externe.

Dar chiar și atît de drastic dijmui
te, resursele lor nu pot fi puse decît 
în mică măsură în serviciul dezvol
tării. intrucit o cincime din valoarea 
exporturilor (40 miliarde dolari) este 
destinată achiziționării de alimente, 
o altă cincime este înghițită de ra
tele de amortizare a datoriei exter

ne și de dobînzile aferente, iar 
aproape un sfert (51,8 miliarde) re
prezintă factura petrolului. în ulti
mă instanță, pentru nevoile dezvol
tării economice rămîne atît de pu
țin, incit pentru multe din aceste 
țări nu mai poate fi vorba de o creș
tere, ci de eforturi serioase de a 
menține măcar nivelul actual, ceea 
ce, ținind seama de sporul demo
grafic, înseamnă în realitate un 
recul. Este cazul acelor țări care 
trebuie să aloce pentru amortizarea 
datoriei externe pină la 60 la sulă 
din valoarea produsului național 
sau al celor ce-și cheltuie între 30 și 
70 la sută din veniturile obținute 
din exporturi pentru plata țițeiului 
importat.

în astfel de condiții, ultima spe
ranță a țărilor sărace de a-și reduce 
deficitul balanței de plăți se în
dreaptă spre sursele externe de fi
nanțare. O primă sursă o constituie 
așa-numitul ajutor oficial pentru dez
voltare. pe care țările avansate s-au 
angajat să-1 furnizeze în cadrul „de
ceniilor" dezvoltării inițiate de Na
țiunile Unite, Din păcate insă, acest 
element central al dispozitivului

sînt orga-

„strategiei internaționale a dezvoltă
rii" nu s-a situat la înălțimea anga
jamentelor și așteptărilor. Față de 
0,7 la sută din produsul național cit 
s-au angajat să acorde în acest scop, 
țările bogate nu au furnizat efectiv 
decît mai puțin de jumătate, iar dacă 
avem în vedere spirala inflației din 
economia donatorilor, ajutorul a fost 
în realitate și mai mic. A doua sursă 
importantă de finanțare 
nismele internaționale specializate, 
care acordă credite 
pe termen lung și 
mai avantajoase decît pe piața libe
ră. Totuși, în ultima vreme, criza 
economică și dezordinea financiar- 
monetară și-au lăsat amprenta și a- 
supra activității amintitelor instituții 
specializate. Ca urmare a slăbirii 

de regulă 
în condiții

fluxurilor financiare din sursele a- 
mintite și a creșterii necesităților ță
rilor sărace, acestea sint nevoite să 
recurgă din ce în ce mai mult la 
băncile comerciale din Occident, mai 
cu seamă din S.U.A., ale căror con
diții legate de termenele de ram
bursare și de dobînzi sînt tot mai as
pre. în prezent, dobinda medie pe 
piața capitalurilor a ajuns să fie de 
17,61 la sută (față de 4,43 la sută in 
1972), iar termenele de rambursare 
au devenit mai scurte, ceea ce în
seamnă circumstanțe agravante pen
tru problema datoriei externe.

Cît privește investițiile directe de 
capital străin, efectuate îndeosebi de 
societățile transnaționale, ele nu sînt 
orientate cu adevărat către indus
trializarea țărilor sărace, ci spre sa
tisfacerea nevoilor țărilor de ori
gine, în special de materii prime. 
Un raport, prezentat la sesiunea 
UNCTAD de la Manila arată că 
între 1970 și 1977 ieșirile anuale de 
resurse financiare din țările în curs 
de dezvoltare sub forma beneficiilor 
la investițiile străine au crescut de 
aproape trei ori, ridicîndu-se la 72 
miliarde dolari.

Dacă starea actuală a lucrurilor 

este cît se poate de îngrijorătoare, 
perspectivele se întrevăd și mai 
sumbre. După estimările specia
liștilor O.N.U., la sfîrșitul deceniu
lui viitor, datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare ar putea atinge 
colosala sumă de 1 500 miliarde de 
dolari, ceea ce, ținînd seama de evo
luția demografică, ar însemna o da
torie pe locuitor de peste 600 dolari, 
adică ar întrece venitul mediu anual 
al locuitorilor în majoritatea țărilor 
respective. O astfel de perspectivă 
ce frizează absurdul pune și mai 
mult în lumină gravitatea problemei, 
necesitatea imperioasă de a i se găsi 
o soluție.

Pentru eliminarea marilor „pete 
albe" de pe harta civilizației con
temporane, a eradicării foametei.

mortalității ridicate, analfabetismului 
este nevoie de bani multi. Ei există, 
însă servesc deocamdată altor sco
puri. Omenirea irosește anual pentru 
înarmare, pentru fabricarea de mij
loace tot mai perfecționate de dis
trugere a civilizației circa 500 mili
arde de dolari, iar această cifră enor
mă crește in fiecare an cu 40 miliar
de, tot atît cît însumează ratele de 
amortizare și dobinzile la împrumu
turile contractate de lumea săracă.

Trăim într-o lume unde progresul 
a devenit indivizibil, unde dereglările 
se răsfrîng asupra întregului meca
nism și de aceea lichidarea subdez
voltării, înfăptuirea unui ansamblu 
coerent de schimbări structurale, in
clusiv în domeniul finanțării dezvol
tării, constituie nu numai aspirația 
legitimă a țărilor subdezvoltate, ci 
și o condiție esențială pentru conti
nuarea dezvoltării în pace și stabili
tate a tuturor statelor.

Situația financiară dramatică a 
lumii sărace reprezintă un act de acu
zare la adresa politicii colonialiste și 
neocolonialiste de spoliere a resurse
lor (sărilor dominate. în lumina reali
tății sumbre pe care o reprezintă 
starea de sărăcie în vaste zone ale

CONTEMPORANE
lumii, reflectate atît de elocvent de 
nivelul datoriei externe, țările bogate 
nu se pot sustrage de la răspunderea 
ce le revine în soluționarea proble
melor generate de supraîndatorărea 
statelor în curs de dezvoltare. Aceas
tă cerință a fost afirmată în repetate 
rînduri de guverne, de personalități 
ale vieții politice și economice din 
numeroase țări ale lumii. Ea s-a 
desprins, totodată, ca o concluzie de 
bază a întrunirilor forurilor econo
mice internaționale, între care sesiu
nea UNCTAD de la Manila, Con
ferința Națiunilor Unite pentru dez
voltare industrială de la New Delhi, 
Conferința O.N.U. pentru știință și 
tehnologie în' slujba dezvoltării de la 
Viena, sesiunile anuale ale F.M.I. și 
Băncii Mondiale. Recent, problema a 
polarizat atenția participanților la 
sesiunea specială a O.N.U. consacrată 
noii ordini economice. Răspunderile 
fiind clar stabilite, esențial este acum 
să se treacă efectiv la măsuri menite 
să ușureze povara datoriei externe, 
să ducă la lichidarea stării de sără
cie în care se zbat două treimi din 
populația globului.

Militînd consecvent pentru soluțio
narea problematicii economico-finan- 
ciare internaționale în folosul tutu
ror statelor. România socialistă a for
mulat la Sesiunea specială, a O.N.U. 
consacrată noii ordini economice o 
serie de propuneri constructive și în 
ce privește ușurarea datoriei externe 
a țărilor in curs de dezvoltare și e- 
chilibrarea balanțelor lor de plăți. A- 
ceste propuneri, care s-au bucurat de 
un larg ecou în rindul participau ți- 
lor, au în vedere adoptarea unui în
treg set de măsuri, cu întinsă arie 
de cuprindere — de la anularea da
toriei externe a țărilor cu un venit 

.național sub 508—600 de dolari pe 
locuitor pînă la reducerea, institui
rea de moratorii și alte măsuri de 
relansare a plăților, inclusiv amî- 
narea acestora fără dobîndă, pe ter
men de 15—20 de ani, pentru alte 
țări în curs de dezvoltare confrun
tate cu această problemă, alături de 
ținerea dobinzilor în limitele rezona
bile, pentru a facilita accesul echita
bil al țărilor in curs*de  dezvoltare 
la piețele financiare, la creditele pe 
termen lung.

Fără îndoială că adoptarea acestor 
măsuri, ca și a celor formulate de 
alte țări in același sens, ar potența 
eforturile îndreptate spre lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, spre crearea unei noi ordini 
economice, chemată să asigure pro
gresul și prosperitatea tuturor po
poarelor lumii.

Vaslle OROS

CANBERRA 24 (Agerpres). Ca ur
mare a celei mai devastatoare jsfc 
cete ce s-a abătut în ultimii zece 
asupra Australiei, producția tora,<a 
de cereale a acestei țări se prevede 
să scadă anul acesta cu aproximativ 
21 la sută, în comparație cu 1979. De 
la 16 milioane tone în 1979, ea se va 
reduce la 12,25 milioane tone anul 
acesta — apreciază Federația na
țională a agricultorilor. Seceta, care 
în unele regiuni durează de aproape 
patru ani, afectează 30 la sută din 
teritoriul australian și aproximativ 
50 la sută din suprafața agricolă. 
Din lipsă de hrană, șeptelul Austra
liei va avea mult de suferit.

Federația națională, a agricultori
lor apreciază că seceta va costa anul 
acesta economia țării aproximativ 
șase miliarde de dolari australieni, 
în prezent, trei milioane de austra
lieni se ocupă de sectorul agricol 
sau în sectoare conexe. Cei mai a- 
fectați sînt agricultorii din New 
South Wales (vestul Australiei) și 
Queensland.

Ku Klux Klan-ul 
se antrenează...

Avertismente în legătură cu 
reactivizarea acestei organi

zații extremiste rasiste
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Unități paramilitare ale organizației 
extremiste de dreapta Ku Klux Klan 
se antrenează în mod regulat în tabe
re clandestine în Statele Unite, iar o 
reizbucnire a acțiunilor teroriste ale 
acestei organizații este inevitabilă 
dacă guvernul federal nu va lua 
imediat măsuri — se arată intr-un 
raport întocmit la inițiativa Comi
siei americane a drepturilor civile. 
Potrivit raportului, tabere clandes
tine de instrucție militară ale acestei 
organizații extremiste de dreapta, 
rasiste, funcționează în cinci state 
americane, Texas Alabama, Connec
ticut, Illinois și Carolina de Nord.

tn Texas, „Texas Emergency Re
serve", o organizație atașată Klan-u- 
lui, face exerciții de luptă de 
două ori pe lună. 200 pînă la 500 per
soane fac parte din această organi
zație, iar dintre acestea multe sint 
militari, foști sau actualmente in 
serviciu la unitatea Fort Hood. ln 
Alabama, instruirea pentru războiul 
de gherilă este organizată intr-o 
tabără specială de „Baronii Klan-u- 
lui“, una dintre ramurile principale 
ale Ku Klux Klan-ului.


