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M IHTTMFȚJHORU ALEGPPILOP M DEPItTPȚIIH CONSILIILE POPUlĂPt '

UN IMPORTANT EVENIMENT 
ÎN VIATA SOCIAL - POLITICA A TĂRII 
-prilej de amplă mobilizare a inițiativei cetățenilor 

în conducerea și soluționarea treburilor obștești
„Trebuie să folosim campania electorală, alegerile, pentru 

îmbunătățirea activității consiliilor populare, pentru soluțio
narea în condiții mai bune a diferitelor probleme de ordin gos- 
podăresc-edilitar, a problemelor de autoaprovizionare, pen
tru întărirea legăturilor dintre consiliile populare și oamenii 
muncii, în vederea participării active a maselor populare la 
soluționarea tuturor problemelor dezvoltării noastre econo- 
mico-sociale“.

gV NICOLAE CEAUȘESCU

După cum s-a anunțat, la 21 no
iembrie 1982 vor avea loc 
alegerile generale de deputați 

în consiliile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
orășenești și comunale. Este un 
eveniment politic cu profunde sem
nificații în viața social-politică a’ță
rii, ce va avea loc in condițiile pu
ternicului avînt creator determinat 
de apropiata Conferință Națională 
a P.C.R. și a 35-a aniversare a pro
clamării Republicii. Săptămînile ce 
urmează vor cunoaște, așadar, o 
amplificare a dialogului de lucru, 
constructiv, eficient intre organele 
locale și cetățeni, a dezbaterilor 
democratice. Ia care vor participa 
milioane și milioane de oameni, 
dezbateri care, după înaltul exem
plu oferit permanent de- secretarul 
general al partidului, se înscriu ca 
o constantă a democrației noastre 
socialiste.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pregătirea și 
desfășurarea alegerilor de deputați 
în consiliile populare trebuie să 
marcheze o și mai puternică afir
mare a inaltei răspunderi patriotice 
a fiecărui cetățean în munca și 
lupta pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidu
lui, pentru progresul și înflorirea 
României socialiste. Din consultarea 
activă, inalt responsabilă; a consi
liilor populare, a deputation cu 
cetățenii asupra rezultatelor dobin- 
dite în legislatura care se încheie 
și asupra a ceea ce avem de făcut 
trebuie să rezulte concluzii de or
din practic, soluții concrete, cil mai 
eficiente privind participarea mase
lor la îndeplinirea sarcinilor com
plexe ale autoconducerii. autoapro- 
vizionării și autofinanțării locale și, 
totodată, perfecționarea activității 
organelor puterii de stat — toate 
in interesul dezvoltării economico- 
sociăle și mai bunei gospodăriri a 
tuturor zonelor și tuturor localită
ților tării, al ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Cu alte 
cuvinte, să se contureze programe 
de acțiune limpezi, mobilizatoare, 
in vederea obținerii unor rezultate 
superioare in noua etapă pe care 
o parcurgem pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

La alegerile de la 21 noiembrie 
1982 poporul nostru se prezintă cu 
un bilanț bogat de înfăptuiri in 
toate domeniile de activitate, cei 
17 ani care au trecut de la Congre
sul al IX-lea al P.C.R. fiind anii 
cei mai fertili din istoria țării. In
dustria noastră produce astăzi de 
peste 50 de ori mai mult decit in

1938 ; au fost obținute progrese în
semnate în agricultură ; știința, in- 
vățămintul, cultura cunosc o înflo
rire fără precedent ; numai în pe
rioada 1965—1981 s-au construit 
2 596 396 de locuințe, 70 la sută din 
populația României locuind la ora 
actuală in case noi. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., pe 
ansamblu se poate aprecia că și in 
primii doi ani ai celui de-al 7-lea 
cincinal s-au obținut rezultate sa
tisfăcătoare, iar in unele ramuri 
chiar bune, ceea ce creează condi
țiile pentru dezvoltarea in conti
nuare ji economiei naționale și în
făptuirea hotăririlor Congresului al

XII-lea, pentru ridicarea pe această 
bază a bunăstării materiale și spi
rituale a poporului.

Antrenind larg forțele tuturor ce
tățenilor, campania electorală va fi 
încă un prilej pentru întărirea de
mocrației noastre socialiste, pentru 
strîngerea legăturii organelor de 
stat cu masele de oameni ai mun
cii, pentru manifestarea și mai pu
ternică a voinței, unității și tiotări- 
rii întregului nostru popor de a 
acționa neabătut pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pentru pro
pășirea patriei. Eforturile stăruitoa
re depuse de conducerea partidu
lui și statului nostru pentru buna 
funcționare a cadrului democratic 
creat, pentru folosirea deplină a 
posibilităților pe care le oferă con
stituie un puternic stimulent al ca
pacității și forței de creație a oa
menilor, generează noi resurse de 
energie și inițiativă, făcînd să 
crească interesul și participarea 
electivă a cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, la viața poli
tică a țării, la conducerea societății. 
C;i atit mai mult campania electo
rală — desfășurată sub semnul am

plei mobilizări a întregului popor 
pentru a intîmpina cu rezultate cit 
mai bune Conferința Națională a 
partidului și a 35-a aniversare a 
Republicii — este menită să ducă 
la o puternică activizare politică a 
maselor, la manifestarea pe un plan 
larg a spiritului de responsabilita
te socială și angajare civică,. înce- 
pînd cu propunerile de candidaturi 
și pînă la exprimarea opțiunilor 
pentru aleșii populari.

O caracteristică majoră a întregii 
noastre dezvoltări sociale este 
creșterea rolului și atribuțiilor ce 
revin pe plan local atit organelor 
de stat, cit și cetățenilor. în acest 
sens, cu prilejul diferitelor mani
festări ce vor avea loc in cadrul 
campaniei electorale, pe ordinea de 
zi se înscriu o multitudine de teme 
de mare însemnătate. Ca, de pildă, 
rezultatele cu care s-au materiali
zat programele de autoaproviziona
re și problemele încă deschise la 
acest capilol, evidențierea marilor 
rezerve existente in toate județele 
și localitățile : autofinanțarea — ca 
una din pîrghiile de seamă pentru 
progresul fiecărei așezări ; valorifi
carea resurselor locale, a materiilor 
prime de către unitățile cooperației 
meșteșugărești, ale consiliilor popu
lare și, in general, de către toate 
unitățile industriei mici, pentru a 
se îmbogăți cit mai mult gama bu
nurilor de consum puse la dispozi
ția populației ; îndeplinirea in con
diții optime a planului construcții
lor de locuințe ; amenajările urba- 
nistico-edilitare — intr-un cuvint, 
tot ceea ce privește dezvoltarea 
economiei locale, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale 
cetățenilor.

Ca o expresie elocventă a adîn- 
cirii democrației socialiste, in con
formitate cu prevederile Legii elec
torale, la actualele alegeri numărul 
circumscripțiilor unde vor fi de
puse mai multe candidaturi pentru 
un loc de deputat va depăși 80 Ia 
sută din numărul total. Se lărgesc 
astfel și mai mult posibilitățile de 
reprezentare a maselor de oameni 
ai muncii în organele puterii de 
stat, prin cei mai buni dintre cei 
buni, prin cei mai vrednici gospo
dari ai treburilor obștești, cit și 
cele de exercitare a drepturilor lor 
constituționale de a alege și a fi 
aleși.

Așa cum s-a statornicit în tradi
ția ultimelor legislaturi, candidații 
de deputați pentru consiliile popu
lare vor fi propuși de Frontul De-
(Continuare în pag. a IlI-a)

in toată țara, printr-o puternică mobilizare a forțelor

INSMNTAREA GRIULUI - cit mai grabnic încheiată! 
STRÎNGEREA RECOLTEI - intensificata la maximum!

Am intrat intr-o săptămină hotâ- 
ritoare pentru încheierea însămin- 
țărilor și strîngerea celei mai mari 
parii a recoltei care mai există pe 
cimp. Timpul este din nou favora
bil. ceea ce face necesar ca pretu
tindeni să se lucreze din plin, cu 
toate forțele la cimp. Care este 
stadiul lucrărilor la începutul aces
tei săptămîni ?

Griul a fost insămințat pe 
1 577 664 hectare — 68 la sută din 
suprafața prevăzută a se cultiva în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste. Această lucrare trebuie in
tensificată îndeosebi in județele 
Dolj și Mehedinți, unde nu s-a 
realizat nici jumătate din progra
mul de însămînțare a griului. Lu
crările sînt întirziate. și în județele 
Arad. Timiș. Bihor și Satu Mare. 
Pentru încheierea grabnică a însă- 
mințărilor este necesar ca, prin buna 
folosire a utilajelor, a timpului de 
lucru, să fie depășite vitezele zil
nice, de lucru. Duminică, 10 oc
tombrie, in timp ce în județul Te
leorman viteza de lucru prevăzută 
a fost realizată in proporție de 103 
la sută, în județele vecine a fost 
sub cea stabilită : Olt — 71 la sută 
și Giurgiu — 62 la sută. Or, cu ase
menea ritmuri de lucru nu vor pu
tea fi recuperate repede întirzierile.

Porumbul a fost cules de pe 
1 620 500 hectare — 76 la sută din 
suprafața cultivată. Această lucra
re s-a încheiat în județul Iași și 
este avansată în județele Botoșani. 
Olt și Bacău, precum și in sectorul 
agricol Ilfov. Procentual, cele mai 
mici suprafețe au fost recoltate in 
județele Tulcea și Timiș din zona 
I ; Caraș-Severin, Galați, Vaslui și
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Satu Mare din zona a Il-a ; Cluj și 
Alba, din zona a IlI-a (exceptind 
județele Covasna, Harghita și Bra
șov. unde stadiul de vegetație a 
porumbului este mai întirziat). 
Timpul presează și, de aceea, pre
tutindeni trebuie să se acționeze 
energic, cu forțe sporite, pentru ca 
in cel mai scurt timp toate unită
țile agricole, din toate județele, să 
încheie culesul porumbului.

Eforturi susținute trebuie depuse 
și in vederea accelerării transpor
tului porumbului recoltat la bazele 
de recepție și în pătulele proprii 
ale unităților agricole. Subliniem 
această cerință întrucit in unele ju
dețe. datorită neajunsurilor . care 
au existat in organizarea transpor
tului. s-au creat mari decalaje intre 
cantitățile recoltate și cele trans
portate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe participanții la Colocviul interna
țional pe probleme ale securității și 
cooperării europene cu tema „Viito
rul procesului de la Helsinki" — or
ganizat la Snagov, sub auspiciile A- 
sociației de drept internațional și re
lații internaționale (A.D.I.R.I.) și In
stitutului de studii in problemele 
securității Est-Vest din New York.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru 
Enache.

în numele oaspeților de peste 
hotare. Ira D. Wallach, președinte al 
Comitetului Executiv al Institutului 
de studii în problemele securității 
Est-Vest din New York, dr. Johan 
Holst, director al Institutului norve
gian pentru relații internaționale, 
președintele reuniunii, și John Edwin 
Mroz, președintele Institutului de 
studii în problemele securității Est- 
Vest. au exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu intreaga lor gra
titudine și calde mulțumiri pentru 
întrevederea acordată, subliniind că 
se simt deosebit de onorați de a 1’i 
primiți de șeful statului român.

Participanții la întrevedere au dat 
o înaltă apreciere contribuției active 
a României, inițiativelor și acțiunilor 
președintelui Nicolae Ceaușescu în
treprinse in vederea realizării unei 
securități reale, a unei colaborări 
multilaterale pe continentul euro
pean, înfăptuirii năzuințelor de pace, 
libertate, independență și progres ale 
tuturor popoarelor.

Oaspeții au informat despre buna 
organizare și desfășurare a lucrări
lor colocviului, relevind că ele au 
avut loc intr-o atmosferă de stimă și 
respect reciproc și au prilejuit un 
larg și rodnic schimb de' opinii în 
probleme privind’ obiectivele5' d&stin-"’ 
derii, precum și continuitatea și di
namica procesului edificării secu
rității și cooperării în Europa inițiat 
la Helsinki. Ei au subliniat, in ace
lași timp, că una dintre cauzele care 
împiedică realizarea securității și

cooperării pe continent o constituie 
nereușita acțiunilor de dezarmare și 
că singura alternativă constructivă 
este reluarea procesului de destinde
re, colaborare și înțelegere între na
țiuni și trecerea la măsuri ferme de 
dezangajare militară și dezarmare.

In încheierea intilnirii a luat 
cuvîritul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce a adresat un salut tuturor 
participantilor la reuniunea consacra
tă relațiilor Est-Vest, securității și 
cooperării iu Europa, secretarul ge
neral al partidului a spus : „Consider 
că desfășurarea acestei reuniuni la 
București, în actualele împrejurări in
ternaționale și cu puțin timp înaintea 
reluării reuniunii de Ia Madrid, are o 
importanță deosebită pentru politica 
de destindere și de colaborare inter
națională.

La reuniune participă reprezen
tanți de seamă ai institutului dum
neavoastră, care se ocupă cu proble
mele dezvoltării relațiilor și colabo
rării între state — desigur, specia
liști cu păreri și concepții diferite 
asupra multor probleme ale vieții 
internaționale. Este și normal ca a- 
supra problemelor complexe ale vie
ții internaționale să existe păreri 
deosebite, mai cu seamă cu privire 
la căile și acțiunile pentru soluțio
narea lor. Este, totuși, important fap
tul că — pornind de la aceste deose
biri — participanții la reuniune au 
găsit numitorul comun, au ajuns la 
anumite concluzii comune eu privire 
la necesitatea acțiunilor practice în 
vederea politicii de destindere, de 
colaborare și de pace.

Evenimentele, viața demonstrează 
că problemele complexe din viața 
internațională, încordarea deosebit 
de gravă la care s-a ajuns impun ea 
toți oamenii de bună credință, in
diferent de convingerile lor politice, 
religioase sau filozofice, să acționeze 
in coinun pentru a opri cursul peri
culos al încordării, pentru reluarea 
politicii de destindere".

Subliniind, în continuare, că situa
ția gravă din viața internațională 
este rezultatul nemijlocit al continu
ării unor anumite practici vechi ale

politicii mondiale, al intensificării 
cursei înarmărilor și accentuării de
calajelor intre țările bogate și sărace, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Sesiunea specială a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite pentru 
dezarmare s-a încheiat fără rezul
tate semnificative, iar reuniunea de 
la Madrid, consacrată securității eu
ropene, s-a prelungit prea mult. In 
cadrul ei s-au ridicat probleme care 
depășeau caracterul reuniunii, care 
au contribuit ia nerealizarea unor în
țelegeri corespunzătoare. După pă
rerea României, este esențial să se 
facă totul pentru a opri actualul curs 
periculos din viața internațională, de 
a se trece la oprirea conflictelor mi
litare și la soluționarea lor pe calea 
tratativelor. România se pronunță 
pentru soluționarea problemelor cu 
participarea tuturor statelor, pe bază 
de egalitate, dar trebuie să recu
noaștem că o răspundere deosebită 
revine celor două mari puteri, ca și 
altor mari puteri. Dacă vorbim de 
dezarmare și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, este evident că 
aceasta privește marile puteri nuclea
re și în primul rînd Uniunea Sovie
tică și Statele Unite. începerea 
dezarmării nu se poate face fără ca 
aceste două mari puteri să treacă 
hotărit la renunțarea la armamentele 
nucleare și la dezarmare.

Pentru că dumneavoastră v-ați 
preocupat îndeosebi de problemele 
din Europa, este necesar să facem 
totul pentru ca pe continentul nostru 
să nu mai fie amplasate noi rachete 
și să se treacă Ia retragerea și dis
trugerea celor existente. Cred că veți 
fi și dumneavoastră de acord că am
plasarea de noi rachete nu mărește 
securitatea, ci, dimpotrivă, mărește 
pericolul de război, pericolul de dis
trugere a Europei. De aceea, trebuie 
să facem totul pentru a opri ampla
sarea și dezvoltarea de noi rachete, 
ca ij'i pentru diminuarea lor — desi
gur, sub un control internațional co
respunzător. In același timp, este ne
cesar să se obțină reducerea arma
mentelor și trecerea Ia dezarmare și 
in ceea ce privește armamentul 
clasic.

Noi acordăm o mare însemnătate 
înfăptuirii documentelor semnate la 
Helsinki, sub toate aspectele lor. De
sigur, toate laturile documentelor 
sini importante, trebuie să vedem 
totuși care sint problemele de fond, 
ee este esențial în aceste documente. 
Dacă nu vom opri cursa înarmări
lor și amplasarea de noi rachete și 
armamente nucleare în Europa, 
atunci toate celelalte laturi ale docu
mentelor își pierd importanța lor. 
Rachetele, indiferent din ce parte vor 
porni — fie din Vest, fie din Est — 
nu-și vor alege victimele după con
cepții politice, filozofice sau religioa
se. Victimele armamentului nuclear 
vor fi bărbați, femei, copii, tineri, 
bătrini, fără deosebire de convingeri. 
De aceea, problema esențială este să 
oprim cursa înarmărilor, să determi
năm trecerea la dezarmare, să asigu
răm dreptul fundamental al omului 
la viață, la existență liberă.

Marile manifestări de pace din Eu
ropa — a spus în continuare tova
rășul Nicolae Ceaușescu — la care po
porul român a participat foarte ac
tiv, demonstrează că popoarele do
resc să se ajungă la dezarmare și la 
asigurarea păcii.

In acest spirit, este necesar ea Ia 
Madrid să fie lăsate la o parte alte 
probleme și să se pună pe primul 
plan înțelegerea cu privire la con
vocarea unei conferințe de dezarma
re și încredere in Europa, dezvolta
rea prieteniei și colaborării între ță
rile europene și continuitatea reu
niunilor începute Ia Helsinki.

Nu trebuie — a arătat președintele 
României — să ridicăm în mod arti
ficial obstacole în calea înțelegerii și 
realizării colaborării și păcii. Desi
gur, știu că unora nu le place ce se 
întîmplă într-o țară, altora nu le 
place ce se intimplă în altă țară. Și 
noi avem părerile noastre despre di
ferite probleme, dar consider că la 
Helsinki noi ne-âm înțeles pornind 
de la respectul orinduirilor sociale 
și concepțiilor politice, religioase, fi
lozofice diferite și. deci, trebuie să 
continuăm in același spirit.

Trebuie să respectăm și să dez
voltăm spiritul de Ia Helsinki".
(Continuare în pag. a III-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU> ’ ’ 
a primit pe ambasadorul Republicii Islamice Mauritania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Mohameden Quid 
Ahmedou Salem, ambasadorul Repu

blicii Islamice Mauritania. în vizită 
de rămas bun, în legătură cu în
cheierea misiunii acestuia in țara 
noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

MESAJUL 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
adresat participantilor la cea de-a 11-a sesiune a Prezidiului 

Organizației de Solidaritate a Popoarelor din Africa 
și Asia (O.S.P.A.A.)

SIBIU : Bilanț rodnic 
în industrie

Puternic angajați în întrecerea so
cialistă, oamenii muncii din industria 
județului Sibiu — români, germani, 
maghiari și de alte naționalități — 
raportează însemnate depășiri ale 
planului pe trei trimestre ale acestui 
an. Astfel planul la producția-marfă 
a fost depășit cu 171 milioane lei, 
realizindu-se suplimentar, intre altele, 
1 156 tone utilaj tehnologic pentru in
dustria metalurgică, industria chimică 
și industria materialelor de construc
ții. 400 tone oțel brut și aliat, pro
duse electrotehnice și mijloace de 
automatizare electrotehnică. 225 000 
mp țesături de lină și tip lină și 
altele. O contribuție importantă in 
obținerea acestor succese au avut-o 
întreprinderea mecanică Mîrșa. „Au- 
tomecanica" — Mediaș. întreprinde
rea de exploatare gaz metan Mediaș, 
întreprinderea de piese auto. „Inde
pendența". „Libertatea". Fabrica de 
prototipuri, utilaje și piese de schimb 
din Sibiu. „Carbosin" și I.M.M.N. 
Copșa Mică. întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita și altele. 
(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scînteii").

Cea de-a Xl-a sesiune a Prezidiului Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor din Africa și Asia, or
ganizată cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la 
crearea O.S.P.A.A., imi oferă plăcuta ocazie de a vă 
adresa, in numele poporului român și al meu perso
nal. dumneavoastră, participantilor la această reuniune 
jubiliară internațională și, prin dumneavoastră, po
poarelor țărilor pe care le reprezentați, un cald salut 
de prietenie și solidaritate, precum și cele mai bune 
urări.

Lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Prezidiului or
ganizației dumneavoastră, au loc într-o perioadă cind 
in viața internațională sînt multe complicații. Există 
incă numeroase zone unde se desfășoară lupte, răz
boaie. cărora le cad victime vieți- omenești, continuă 
să se manifeste politica de forță și dominație, de 
încălcare a dreptului sacru al națiunilor ia libertate 
și suveranitate. în același timp, epoca noastră re
levă cu tot mai multă putere marea forță a popoare
lor, voința și hotărîrea lor de a lichida cu desăvîr- 
șire vechea politică imperialistă, colonialistă, de do
minație și asuprire, de forță și dictat, de a-și asigura 
dezvoltarea liberă și independentă, intr-un climat de 
pace și securitate.

în actualele condiții. România consideră că este 
necesar să se facă totul pentru intărirea unității 
și colaborării forțelor progresiste, antiimperialiste. a 
tuturor popoarelor iubitoare de pace, să fie amplificate 
și intensificate eforturile pentru apărarea cu fermitate 
a dreptului fundamental suprem al oamenilor și al na
țiunilor la viață, la pace, la existență liberă și indepen
dentă, fără nici un amestec din afară.

Popoarele Asiei și Africii, care au adus și aduc o 
contribuție de seamă la afirmarea principiilor libertății, 
independenței și egalității, promovarea păcii și colabo
rării pe cele două continente și în intreaga lume, au 
un rol deosebit in viața internațională, in reglementa
rea democratică a problemelor majore cu care este 
confruntată omenirea, pentru a-și putea concentra din 
plin eforturile asupra dezvoltării lor economice și 
sociale, pe calea progresului și bunăstării.

România și-a manifestat întotdeauna deplina sa so
lidaritate. a acordat și acordă un sprijin susținut po
poarelor din Africa și Asia și de pe alte continente în

lupta lor pentru eliberare de sub dominația imperialis
mului și colonialismului, pentru dobîndirea dreptului 
lor la viață liberă, independentă.

Ca . țară socialistă in curs de dezvoltare, România 
acționează, impreună cu celelalte state in curs de dez
voltare, pentru realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru instaurarea unor relații noi intre 
state, bazate pe echitate și justiție, pentru asigurarea 
accesului nestingherit al țărilor în curs de dezvoltare 
la tehnologiile moderne, la resursele materiale și finan
ciare, pentru accelerarea progresului economic și social 
al fiecărei națiuni.

îmi este deosebit de plăcut să subliniez și cu acest 
prilej cursul ascendent al raporturilor trainice de so
lidaritate, prietenie și colaborare ale României socia
liste cu țările din Asia și Africa, cu toate țările în 
curs de dezvoltare, pe baza principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in treburile interne, 
nerecurgerii Ia forță și la - amenințarea cu forța și 
avantajului reciproc. Țările noastre colaborează în mod 
fructuos la O.N.U., în cadrul „Grupului celor 77“ și 
al mișcării țărilor nealiniate. în eforturile comune in 
lupta pentru lichidarea politicii imperialiste și colo
nialiste de forță și dominație, pentru apărarea in
dependentei și libertății popoarelor.

în condițiile actuale, România consideră că problema 
centrală a vieții internaționale o reprezintă Încetarea 
cursei Înarmărilor, trecerea la dezarmare, in primul 
rînd la dezarmare nucleară. Totodată, România acordă 
o mare importanță lichidării subdezvoltării și a marilor 
decalaje dintre statele lumii, fără de care nu se pot 
asigura nici stabilitatea economică mondială și nici 
pacea lumii. După părerea noastră, lupta pentru dezar
mare este strîns legată de lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, realizarea de progrese efective 
pe calea dezarmării fiind de natură să creeze condi
țiile necesare eliberării unor importante resurse mate
riale și umane care ar putea fi folosite în scopul spri
jinirii eforturilor popoarelor din țările în curs de dez
voltare.

(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Proiect
LEGEprivind participarea, cu părți sociale, a oamenilor munciieconomice de stat Ia constituirea fondului de dezvoltare din unitățile economică

In conformitate cu Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 7—8 octom
brie a.c,, se supune dezbaterii publice proiectul Legii privind participarea, 
cu părți sociale, a oamenilor muncii din unitățile economice de stat la 
constituirea fondului de dezvoltare economică.

Propunerile și observațiile cetățenilor la acest proiect de lege vor 
fi adresate Marii Adunări Naționale.

Dezvoltarea proprietății socialiste, a 
autoconducerii muncitorești, ridicarea pe 
o treaptă superioară a calității oameni
lor muncii de proprietari ai mijloacelor 
de producție, de producători și benefi
ciari ai întregii avuții naționale impun 
ca aceștia să-și asume nemijlocit, într-un 
grad mai mare, răspunderea bunei gos
podăriri a părții din avuția națională ce 
le-a fost încredințată, să participe activ 
la administrarea cît mai eficientă a pa
trimoniului unității, la conducerea și dez
voltarea întregii activități economice.

în acest cadru, asigurarea unei le
gături mai strinse a fiecărui om al mun
cii cu unitatea în care lucrează și a 
cointeresării mai accentuate a persona
lului unităților în obținerea de rezultate 
economice superioare face necesară insti
tuirea dreptului oamenilor muncii de a 
contribui, în bani, sub formă de părți 
sociale, Ia dezvoltarea mijloacelor fixe

CAPITOLUL I

Principii
Art. 1 — Oamenii muncii din unită

țile economice de stat pot avea în pro
prietate o parte din valoarea mijloace
lor fixe aflate în administrarea acestor 
unități, ca parte socială.

în raport cu valoarea părții sociale 
deținute, oamenii muncii beneficiază, în 
condițiile prezentei legi, de venituri su
plimentare, în afara drepturilor de re
tribuire cuvenite pentru munca depusă.

Dreptul oamenilor muncii asupra păr
ții sociale este garantat prin lege.

Art. 2 — Partea socială aflată în pro
prietatea fiecărui om al muncii se con
stituie prin depunerea unei sume de bani 
la fondul de dezvoltare economică al uni
tății. 

productive și de a obține, în funcție de 
aport, un venit suplimentar din bene
ficii.

Contribuția oamenilor muncii la con
stituirea fondului de dezvoltare va con
duce la întărirea răspunderii acestora, în 
calitate de proprietari, pentru dezvol
tarea și apărarea avutului obștesc și 
utilizarea cu maximă eficiență a mijloa
celor de care dispun, la participarea mai 
activă a colectivelor de muncă la auto- 
conducerea și autogestiunea unității, 
creșterea rentabilității și a beneficiilor 
și, în mod corespunzător, a veniturilor 
personalului muncitor.

în scopul reglementării dreptului de 
participare a oamenilor muncii la con
stituirea fondului de dezvoltare a uni
tăților economice de stat,

Marea Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România adoptă prezenta 
lege.

de bază
Depunerile în bani ale oamenilor 

muncii la fondul de dezvoltare economică 
nu pot depăși, în total, 30 la sută din 
valoarea mijloacelor fixe ale unității.

Adunarea generală a oamenilor muncii 
stabilește anual volumul depunerilor pe 
ansamblul unității.

Art. 3 — Partea socială în proprietatea 
fiecărui om al muncii nu poate fi mai 
mare de 50 000 lei și mai mică de 10 000 
lei, pe întreaga perioadă de activitate a 
acestuia.

Art. 4 — Cadrele de conducere, celă
lalt personal muncitor din aparatul de 
stat, al organizațiilor politice și obștești, 
din unitățile de învățămînt și social-cul- 

turale pot depune, în condițiile prezentei 
legi, sume de bani cu titlu de părți so
ciale într-o unitate economică, benefici
ind, în raport cu valoarea părții sociale 
depuse, de venituri suplimentare, în 
aceleași condiții ca și oamenii muncii 
din unitatea economică respectivă.

Personalul muncitor din aparatul mi
nisterelor și celorlalte organe centrale și 
locale care au în subordine unități eco
nomice poate participa la constituirea de 
părți sociale într-o unitate din sectorul în 
care își desfășoară activitatea.

Personalul muncitor din celelalte mi
nistere și organe centrale sau locale, al 
organizațiilor politice și obștești și din 
unitățile de învățămînt și social-culturale 
poate participa la constituirea părții so
ciale într-o unitate economică din sec
toarele stabilite de Consiliul de Miniștri.

Oamenii muncii care depun sume de 
bani cu titlu de părți sociale la alte uni
tăți decît cele unde sînt încadrați au 
dreptul să participe la adunările genera
le ale oamenilor muncii, să sprijine acti
vitatea organelor de conducere colectivă 
și să facă propuneri în vederea creșterii 
eficienței economice a întregii activități.

CAPITOLUL II

Constituirea
Art. 7 — Depunerile fiecărui om al 

muncii pentru constituirea părții sociale 
se stabilesc în funcție de veniturile de
punătorului și de volumul depunerilor 
aprobate de adunarea generală pentru 
anul de plan.

Sumele reprezentînd contribuțiile la 
constituirea părții sociale se pot plăti în 
rate egale sau diferențiate, lunar sau la 
alte intervale ori integral, în raport de 
opțiunea depunătorului.

Art. 8 — Depunerile oamenilor muncii 
ca parte socială se fac pe o perioadă de 
cel puțin 5 ani. După această perioadă, 
la cererea depunătorului, partea socială 
se restituie integral sau în mod eșalonat, 
într-o perioadă de 2—5 ani, potrivit ho
tărîrii adunării generale a oamenilor

Art. 5 — Participarea oamenilor mun
cii la fondul de dezvoltare al unității, 
prin constituirea părții sociale, se face pe 
baza liberului consimțămînt al fiecăruia, 
exprimat în scris.

In cazul participării oamenilor muncii, 
potrivit art. 4, la constituirea de părți 
sociale în alte unități decît cele în care 
își desfășoară activitatea este necesară și 
aprobarea adunării generale a oamenilor 
muncii din unitatea economică respec
tivă.

Art. 6 — Sumele depuse de oamenii 
muncii, cu titlu de parte socială, la fon
dul de dezvoltare economică pot fi folo
site, pe baza hotărîrii adunării generale 
a oamenilor muncii, pentru efectuarea, 
în condițiile legii, de investiții productive 
cu efecte imediate în producție și în 
creșterea veniturilor și beneficiilor uni
tății.

In mod excepțional, cu aprobarea adu
nării generale, sumele depuse ca parte 
socială, în măsura în care sînt disponi
bile la fondul de dezvoltare, pot fi utili
zate pentru finanțarea mijloacelor cir
culante.

părții sociale
muncii, în funcție de posibilitățile eco
nomice ale unității. Restituirea integrală 
a depunerilor pentru constituirea părții 
sociale este garantată.

In cazul în care depunătorul își schim
bă locul de muncă într-o altă unitate 
economică, sumele reprezentînd partea 
sa socială se transferă, la cererea aces
tuia, la noul loc de muncă-

Pînă la transferarea părții sociale, 
drepturile și obligațiile depunătorului le
gate de participarea sa la fondul de dez
voltare se determină, în condițiile pre
zentei legi, la unitatea de la care a 
plecat.

Art. 9 — Adunarea generală a oameni
lor muncii va analiza, odată cu dezbate

rea pe bază de bilanț, a rezultatelor eco
nomice și financiare ale unității, modul 
de utilizare a sumelor depuse ca parte 
socială, stabilind măsuri pentru creșterea 
eficienței economice și a beneficiilor uni-

CAPITOLUL III

Participarea oamenilor muncii la beneficii, 
în raport cu părțile sociale depuse

Art. 10 — Pentru sumele depuse ca 
parte socială, oamenii muncii beneficia
ză, la finele fiecărui an, de un venit de
terminat în funcție de mărimea totală a 
depunerii existente la acea dată, care se 
plătește din beneficiile unității.

Venitul anual cuvenit oamenilor mun
cii este de 6 la sută calculat la mări
mea totală a depunerilor, în cazul reali
zării, de către unitate, a beneficiilor pla
nificate.

în cazul depășirii beneficiilor planifi
cate, venitul anual poate fi de pînă la 
8 la sută, în funcție de volumul benefi
ciilor și de rentabilitatea obținută, potri
vit hotărîrii adunării generale a oame
nilor muncii.

Art 11 — Veniturile cuvenite oame-

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale
Art. 14 — Sumele depuse de oamenii 

muncii ca parte socială nu pot fi cedate 
altor persoane și nu pot fi urmărite decît 
pentru recuperarea pagubelor aduse avu
tului obștesc prin infracțiuni.

Art. 15 — Depunătorii care își men
țin partea socială și după ieșirea la pen
sie beneficiază integral de veniturile cu
venite pentru sumele depuse potrivit pre
zentei legi.

Art. 16 — Depunerile făcute ca parte 
socială pot fi transmise prin moștenire, 
potrivit legii, în care caz moștenitorii 
vor putea solicita restituirea sumelor.

Art. 17 — Depunerile făcute ca parte 
socială și veniturile plătite se înscriu 

tății. în acest scop, consiliul oamenilor 
muncii este obligat să prezinte adunării 
generale rapoarte cu privire la depunerile 
făcute, sumele utilizate și rezultatele ob
ținute.

nilor muncii în raport cu partea socia
lă depusă se asigură din beneficiile ob
ținute înaintea oricăror alte repartizări 
prevăzute de lege.

Art. 12 — în situația nerealizării be
neficiului planificat al unității, se garan
tează oamenilor muncii un venit anual 
de 5 la sută, în raport cu sumele depuse 
ca parte socială, care se plătește la finele 
anului din beneficiile obținute sau din 
rezultatele financiare, după caz.

Art. 13 — Veniturile obținute de, :<.n- 
menii muncii în raport cu partea socială 
depusă nu sînt impozabile și nu se iau 
în calculul veniturilor în funcție de care 
se determină, potrivit legii, drepturile 
și obligațiile acestora.

într-un carnet individual de proprietar 
al părții sociale. Conținutul carnetului 
individual se stabilește de Ministerul Fi
nanțelor, împreună cu Ministerul Muncii 
și Uniunea (Senerală a Sindicatelor din 
România.

Unitățile economice sînt obligate să 
țină evidența tuturor elementelor pri
vind operațiile efectuate în carnetul de 
proprietar al părții sociale.

Sumele reprezentînd contribuția oame
nilor muncii la fondul de dezvoltare 
care nu au putut fi utilizate pînă la fi
nele anului se reportează pe anul urmă
tor, în care scop resursele avînd această 
proveniență se evidențiază separat.
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CAMPANIA

DE
TOAMNĂ

VASLUI

De calitatea lucrărilor depinde
nivelul viitoarei recolte

Pînă in seara zilei de 10 octombrie. 
In unitățile agricole ale județului 
Vaslui griul a fost semănat pe 88 la 
sută din suprafața planificată. A 
mai rămas de pus sămînța sub 
brazdă pe circa 11 700 hectare. Pre- 
zenți în mai multe unități agricole, 
ne-am convins, la fața locului, că se 
însămînțează in ritm susținut și se 
execută lucrări de bună calitate.

Peste tot pe unde am trecut — coor 
perativele agricole Costești, Solești, 
Vulturești, Perieni, Zorleni, Deleni, 
Ferești, Vetrișoaia, Huși și între
prinderile agricole de stat Laza și 
Huși — ideea de calitate este materia
lizată in lucrări făcute ca la carte. 
La Vulturești discutăm cu tovarășul 
Gheorghe Tudorie, inginer-șef al 
cooperativei agricole. „De 45 de zile 
n-a plouat — ne spune el. Pă- 
mintul se lucrează foarte greu. Nu 
precupețim nici un efort pentru a face 
un bun pat germinativ. Acum, cînd 
însămînțăm ultimele suprafețe, trea
ba merge parcă mai anevoios. E și 
firesc. Lucrăm pe mai multe fronturi 
și trebuie să ne împărțim și să ne 
organizăm bine forțele".

Ne-am oprit și la cooperativa, 
agricolă Costești. Inginerul-șef al 
cooperativei, Gheorghe Dumitrescu, 
era îngrijorat : „Punem sămînța in 
pămint ca in sac. O ploaie ar fi 
acum aur curat. întrucît nu a plouat 
de mult, am luat măsuri pentru a 
avea și in aceste condiții garanția- 
realizării densității. Am sporit nor
ma de sămînță cu 10 la sută și am 
mărit adîncimea de semănat cu 1—2 
centimetri. In acest fel, sămința va 
intra mai repede în contact cu umi
ditatea din profunzimea solului. 
Procedăm astfel și pentru a prein- 
tîmpina unele necazuri apărute la 
desprimăvărare în acest an, cind pe 
solele unde griul a fost semănat mai 
la suprafață s-a produs fenomenul 
de descălțare. Plantele au înghețat 
și au pierit, diminuînd simțitor den
sitatea".

în alte locuri, specialiștii au ținut 
să menționeze că, in condițiile de 
secetă din această toamnă, tăvălugi- 
rea terenului după semănat devine 
o lucrare obligatorie. însă culmea, 
aceste unelte simple, tăvălugii ne
tezi și inelari, lipsesc din dotarea 
multor secții de mecanizare. Moti
vul ? Nu se mai produc de mult de 
către întreprinderile specializate și 
nici nu au fost înlocuite cu o altă

unealtă similară. „Dacă ar fi să 
respectăm întocmai tehnologia ceru
tă in condițiile acestei toamne, ar 
trebui să sancționăm pe mulți spe
cialiști, ne-a spus tovarășul Mihai 
Popescu, director cu producția vege
tală la direcția agricolă. Dar, ne în
treabă și ei, cu ce să execute această 
lucrare 1 Desigur, manifestăm o exi
gență fermă in ceea ce privește ca
litatea lucrărilor. Specialiștii direc
ției agrico.le urmăresc solă cu solă 
cum se respectă tehnologia și iau 
măsuri de refacere a lucrărilor acolo 
unde este cazul. Ce-i drept avem pu
ține asemenea situații. Iată însă un 
caz : la C.A.P. Epureni de Bîrlad am 
constatat că se semăna într-un teren 
bolovănos. Lucrarea a fost oprită și 
s-a dispus refacerea pregătirii, tere
nului pe întreaga suprafață de 
55 hectare. întrucit nu și-a făcut 
datoria și a admis lucrări necores
punzătoare, inginerul-șef, Ovidiu Pă
sărică, a fost sancționat cu reduce
rea retribuției cu 10 la sută pe timp' 
de două luni".

Este ora 22,00 cînd trecem pe lingă 
o solă aparținind I.A.S. Huși. Se lu
crează cu 10 tractoare la lumina fa
rurilor. Ion Neamțu, directorul în
treprinderii, explică : „Este o mă
sură suplimentară, impusă de nece
sitatea creării unui avans la pregă
tirea terenului. Semănatul nu-i o 
problemă. Totu-i să avem unde se
măna". De la Vasile Strungaru, di
rectorul Trustului județean I.A.S., 
aflăm că în toate unitățile agricole 
de stat din județ au fost organizate 
schimburi prelungite și chiar schim
bul II la pregătirea terenului, ceea 
ce a permis realizarea unor viteze 
bune la semănat de 5 500—6 000 hec
tare zilnic. Pentru menținerea aces
tui ritm pînă în final, este organi
zată o amplă acțiune de întrajuto
rare cu forțe la pregătirea terenului 
in unitățile din consiliile cu supra
fețe mari de grîu. De la secțiile de 
mecanizare ale cooperativelor agri
cole Bogdănești, Bozia, Bălteni, Fe
rești, Bogdana ș.a., care au terminat 
primele semănatul, peste 100 de 
tractoare au fost deplasate în uni
tățile vecine. Toate acestea dau ga
ranția că in județul Vaslui semăna
tul griului se va încheia in perioada 
optimă.

Aurel PAPADIUC 
Petru NECULA
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INSAMÎNTAREA GRIULUI - cît mai grabnic încheiată!
STRÎNGEREA RECOLTEI - intensificată la maximum!

I 
I 
ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț 
i 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
i 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
I 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț 

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

De DOta zece. EIev** din județul Olt își aduc contribuția la 
strîngerea roadelor toamnei. în livezile și viile ji.A.S. Sîmburești, de 
exemplu, peste 3 000 de elevi au recoltat 7 500 tone de fructe și mai 
mult de 1 500 tone de struguri. „Toți elevii și cadrele didactice au 
muncit cu hărnicie — ne spune inginerul Ioniță Nicolaescu. directorul 
întreprinderii. Merită nota 10 cu felicitări". (Emilian Rouă),

Studenții pe... tractor. Cont>nuîndu-Și activitatea dincolo de 
amfiteatrele facultăților, pe frontul campaniei agricole — în perioada 
afectată efectuării practicii — 100 de studenți de la Facultatea de me
canică agricolă din București muncesc alături de mecanizatorii din ju
dețul Teleorman. Pe ogoarele unităților agricole din consiliile agro
industriale Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Drăgănești Vlașca, Traian 
și Furculești, fiecare student-tractorist reușește să răstoarne brazdele 
P_e cite două și chiar trei hectare pe zi. Părăsind amfiteatrele facul
tății, ei vor păși in viață ca specialiști competenți. Și e bine așa. (Stan 
Ștefan),

Cu forțe proprii. Recoltă bogată de fructe în livezile I.A.S. 
Fălticeni. Se estimează o producție de peste 7 000 tone mere, cu mult 
peste prevederile planului. Zilnic, se recoltează aproape 500 tone de 
mere. Numai că, un timp, din lipsa lăzilor, livrarea a decurs anevoios. 
Soluția a fost găsită repede : confecționarea lăzilor cu forțe proprii. 
Acum, aproape întreaga cantitate care se recoltează într-o zi este 
livrată, in aceeași zi, beneficiarilor. Dacă pomii n-au avut gură să 
spună cit vor rodi! Poate la anul... (Sava Bejinariu).

Cine va ieși la pepeni ? Ferma legumicolă a cooperativei 
agricole Moșteni-Furculești, județul Teleorman, a livrat la fondul de 
stat peste 700 tone de tomate. însă, în grădină, la această oră, mai sînt 
încă 600 tone roșii. „C.L.F.-ul ne preia numai 10—12 tone pe zi — ne 
spune președintele cooperativei, Constantin Cătrună. In acest ritm 
ne-ar trebui circa două luni de zile pentru a livra întreaga producție. 
Pentru cine trebuie să ne audă oful precizăm că avem in cîmp și 100 
tone de pepeni cu miezul dulce ca zahărul". Luați-i, fraților ilefiști. 
Altfel, cine o să iasă la pepeni ? (Stan Ștefan).

Puii de moți au coborît din munți. Peste 2000 de elevi 
din Țara Moților participă la stringerea recoltei din podgoriile și lanu
rile de porumb ale unităților agricole din zona de șes a județului Alba. 
Puii de moți din Arieșeni, Horea, Scărișoara, Gîrda, Bistra, Albac, din 
Cimpeni, Abrud și Zlatna se întrec in hărnicie, adunind recolta la 
întreprinderile agricole de stat din Blaj, Jidvei. Petrești și stațiunea 
de cercetări viticole Blaj. Laudă silinței lor. (Ștefan Dinică).

Cine se scoală de dimineață... Terenurile cu porumb ale. 
cooperativelor agricole din comunele Flămînzi, Copălâu și Vorniceni, 
județul Botoșani, sînt situate la peste 29 kilometri de satele respective. 
Pentru a nu irosi timpul și a evita consumurile de carburanți, coope
ratorii din aceste localități, ce lucrează acum la depănușarea știuleților, 
au hotărît să rămînă în cîmp și peste noapte. Fiecare familie și-a im
provizat, din coceni, cite un adăpost, în care se simt ca în corturi au
tentice. Aflîr.du-se în cîmp, oamenii se scoală mai devreme și așa de
pănușarea se face cu spor. (Silvestri Ailenei).

InCUrCă lume Poarta liceului „Vasile Alecsandri" din Bacău 
stau zilnic sute de elevi — băieți și fete — așteptind autobuzele care 
să-i ducă la cules pe terenurile fermelor asociației legumicole din 
Hemeiuși. Vin dimineața la ora 7 și așteaptă pînă aproape de amiază. 
Sint zile cind abia ajung in grădină, că și fac cale întoarsă. Cauza : 
deficiențe in dirijarea mijloacelor de transport. (Gh. Baltă).

Un procent care putea fi mai mare. Deși cu 0 noapte 
înainta plouase, duminică. în multe unități agricole din județul Argeș 
Sya lucrat intens la semănatul griului. încă din zori, președintele con
siliului agroindustrial Topoloveni, Traian Băbircea, împreună cu spe
cialiștii din unități, a identificat solele zvîntate. Pină seara, la coope
rativa agricolă Călinești s-au însămînțat 20 ha cu griu. Alte trei semă
nători lucrau in perimetrul cooperativei agricole Bogați. Cu realizările 
de luni, cele două unități au încheiat semănatul griului. Dacă in toate 
unitățile agricole din județ s-ar fi procedat la fel, s-ar fi atins viteza 
zilnică prevăzută — și nu 79 la sută cit s-a realizat duminică. (Gheorghe 
Cirstea).
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AU ÎNCHEIAT 
ÎNSĂMÎNTAREA 

GRIULUI
Județul Hunedoara
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Hunedoara au încheiat, luni, însă- 
mințarea griului pe întreaga supra
față planificată. Raportind acest suc
ces, în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, de Comitetul 
județean Hunedoara al P.C.R., se a- 
rată :

Muncind cu abnegație și dăruire 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, țăranii coopera
tori. mecanizatorii și cadrele tehnice 
și-au concentrat eforturile în vede
rea încheierii grabnice a recoltării 
porumbului, legumelor și fructelor. 
Totodată, preocupindu-se cu întreaga 
răspundere de onorarea prevederilor 
la fondul de stat, de valorificarea 
superioară a întregii recolte și îmbu
nătățirea aprovizionării populației cu 
produse agroalimentare. forțele uma
ne și mijloacele mecanizate sînt, de 
asemenea, mobilizate să asigure în
făptuirea neabătută a măsurilor sta
bilite Ia plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
7—8 octombrie a.c. privind dezvolta
rea agriculturii pe anul 1983 și a 
prevederilor programului unitar de 
realizare în complex a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare.

In numele lucrătorilor ogoarelor 
hunedorene, se arată in încheierea 
telegramei, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
țăranii cooperatori, mecanizatorii, ca
drele tehnice, toți locuitorii județului 
nostru vor acționa cu fermitate pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului și întîm- 
pinarea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român cu re
zultate tot mai bune în muncă.

Județul Sibiu
Comuniștii, ceilalți oameni ai mun

cii din agricultura județului Sibiu 
au încheiat, luni, semănatul griului 
pe întreaga suprafață planificată.

In telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. 'al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul județean 
Sibiu al P.C.R. se spune :

Acum, sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, toate for
țele umane și mecanice din județ sînt 
concentrate la strîngerea și depozita
rea neintirziată a întregii recolte de 
porumb, a celorlalte produse agricole.

Desorinzînd concluziile și învăță
mintele necesare din experiența a- 
cestui an agricol, exprimindu-ne prin 
fapte de muncă recunoștința profun
dă pentru grija pe care o purtați oa
menilor muncii din agricultură, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
strădui să muncim mai mult, mai 
bine. într-un înalt spirit de ordine 
și disciplină, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin, pentru a întim- 
pina Conferința Națională a parti
dului cu noi si importante succese, 
contribuind astfel la înfăptuirea im
perativelor noii revoluții agrare in 
România, la dezvoltarea economico- 
socială a țării, la progresul ei multi
lateral.

DIN AGENDA TÎRGUUUI
INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI -1982

Ofertă diversificată de produse electronice 
românești

T.I.B. '82 oferă vizitatorilor, spe
cialiștilor, oamenilor de afaceri de 
peste hotare prilejul de a cunoaște 
direct cele mai noi realizări ale in
dustriei românești. Exponatele din 
domeniul aparaturii electronice, 
tehnicii de calcul și automatizărilor 
evidențiază progresul rapid al aces
tei ramuri, nivelul tehnic ridicat și 
competitivitatea produselor oferite 
la export. In standurile întreprin
derii de comerț exterior .,Electro
num" — specializate în exportul și 
importul produselor din domeniul 
electronicii — sint expuse o gamă 
largă de produse atit din domeniul 
electronicii industriale, cit și al 
aparaturii de uz casnic. De o 
mare atenție din partea spe
cialiștilor se bucură componente
le electronice aflate in progra
mul de fabricație al I.P.R.S. Bă- 
neasa, unitate distinsă cu „Trofeul 
calității" la Madrid pentru perfor
manțele ridicate ale produselor 
oferite la export.

In domeniul tehnicii de calcul,

„Electronum" prezintă, alături de 
noile minicalculatoare Coral-4001 A 
și Coral-1011 A, Felix M-18, Felix 
M-118 și Independent 102 F, fabri
cate la întreprinderea de calcula
toare electronice din București, 
sistemul grafic interactiv destinat 
proiectării asistate pe calculator, 
un subsistem de memorie pe bandă 
magnetică, cit și numeroase echi
pamente elaborate în laboratoarele 
Institutului pentru tehnică de 
calcul.

Multe noutăți sînt expuse și in 
domeniul aparaturii de automati
zare : centrale de alarmare cu in- 
fraroșii. automate programabile, 
echipamente pentru comanda ma- 
șinilor-unelte care realizează func
țiuni dintre cele mai complexe, cu 
precizii și viteze comparabile cu cele 
mai bune produse similare pe plan 
mondial. Oferta firmei „Electronum" 
este întregită de echipamente pen
tru telecomunicații, acționări elec
trice pentru diverse utilizări, ta
blouri de comandă ș.a, î”;

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
Gospodin Dobrev, directorul pa

vilionului Bulgariei : „Participarea 
noastră la T.I.B. ’82 capătă semni
ficații deosebite acum, in preaj
ma vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov. Această 
intîlnire va conduce la întărirea 
prieteniei frățești dintre țările și 
popoarele noastre, va determina o 
și mai strinsă colaborare și coope
rare intre România și Bulgaria.

Expoziția noastră la T.I.B.‘82 pre
zintă o imagine sintetică a ofertei 
de export in domeniul mașinilor- 
unelte. electronicii și electrotehni
cii, industriei alimentare, sectoare 
care dețin ponderea în schimburile 
noastre reciproce. Astfel, în aceste 
schimburi construcțiile de mașini 
iși vor spori in acest cincinal pon
derea de la 43 la 60 la sută. Spe
răm că participarea noastră la 
T.I.B. ’82 se va încheia cu un succes 
similar participării expozanților 
români la Tirgul de la Plovdiv, 
unde produsele prezentate s-au 
bucurat de un larg interes".

Wolfgang Eichmeyer, directorul 
pavilionului Austriei: „Participante 
tradiționale la Tîrgul Internațional 
de la București, firmele din Aus
tria expun o serie de produse din 
domeniul metalurgiei, construcții
lor de mașini-unelte. electronicii și 
automatizărilor, energeticii, elec
trotehnicii și bunurilor de larg con
sum. Oferta diversificată prezenta
tă de firmele din Austria este me
nită să ofere noi posibilități pentru 
angajarea unor acțiuni de colabo
rare și cooperare în producție cu 
firmele din țara gazdă a T.I.B. ’82. 
Economia mondială, confruntată cu 
o puternică recesiune, va putea 
progresa în continuare doar prin 
eforturile tuturor statelor, printr-un 
dialog deschis, sincer intre țările 
industrializate și cele în curs de 
dezvoltare. Austria dorește să dez
volte in continuare relațiile econo
mice cu România, căutînd posibili
tăți concrete în acest sens. Tirani 
internațional de la București, pri
lejuind un excelent mijloc de dis

cuții și tranzacții economice.
La rindul ei, și România este in

teresată în lărgirea schimburilor 
cu Austria, prezența firmelor româ
nești la Tirgul de la Viena fiind 
un. exemplu elocvent".

V. B. Chitalcar, directorul pavi
lionului Indiei : „Anul trecut am 
participat pentru prima dată la 
Tirgul internațional București și 
succesul intregistrat ne-a determi
nat să prezentăm la ediția din a- 
eest an a T.I.B. o ofertă și mai 
amplă partenerilor noștri români.

India și România au dezvoltat și 
dezvoltă o bună colaborare, in va
riate domenii de activitate. Aceasta 
se reflectă atit in cadrul schimbu
rilor comerciale, cit și în ceea ce 
privește cooperarea economică.

Consider că există perspective 
favorabile dezvoltării cooperării 
bilaterale prin realizarea. în comun, 
de obiective economice pe terțe 
piețe. Este o opinie împărtășită de 
oamenii de afaceri, dar și de auto
ritățile indiene. în acest cadru țin 
să subliniez că actuala ediție a T.I.B. 
oferă un bun prilej pentru identi
ficarea unor noi posibilități de 
colaborare economică româno-in- 
diană".

Raincr Kloth, director în concer
nul „Freudenberg" — R.F. Germa
nia : „Participăm de cîțiva ani la 
Tirgul internațional București și 
acest fapt a determinat de fiecare 
dată o amplificare a schimburilor 
cu întreprinderile românești. Sîn- 
tem convinși că în momentul de 
față, pentru a dezvolta schimburile 
reciproce, trebuie găsite forme cit 
mai diverse de comerț. Am venit 
la Rucurești cu intenția atît de a 
vinde, cît și a cumpăra, de a stabili 
colaborări si cooperări în produc
ție cu unitățile specializate româ
nești din industria chimică și con
strucțiile de mașini. Oferta țării- 
gazdă pe care am analizat-o cu 
atenție este competitivă și apreciez 
nrogresele mari, de la an la an. pe 
care le inregistrează industria 
României".

Dan CONSTANTIN
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Excelenței Sale Domnului HERNAN SILEZ ZUAZO
Președintele Republicii Bolivia

LA PAZ

Cu prilejul alegerii dumneavoastră tn Înalta funcție de președinte al 
Republicii Bolivia, Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări 
și cele mal bune urări de succes în îndeplinirea acestei Importante misiuni.

Totodată, doresc să exprim poporului bolivian prieten urările mele de 
prosperitate și progres, Împreună cu sentimentele de prietenie ale poporului 
român.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările șl popoarele noastre vor 
cunoaște în viitor o puternică dezvoltare și diversificare, In interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale comandant suprem SAMUEL K. DOE
Președintele Consiliului Popular de Salvare, 

Șeful statului Republicii Liberia
Afllnd cu tristețe de pierderile de vieți omenești șl pagubele materiale 

provocate de alunecările de teren in districtul Grand Cape Mount, vă ex
prim sentimentele mele de compasiune, iar familiilor Îndoliate sincere con
doleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

MESAJUL 
președintelui Nicolae Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România în drum spre Republica 
Arabă Siriană, pentru a efectua o vizită de stat, vă transmit dumneavoastră 
și poporului frate român cele mai cordiale salutări.

Aș dori să folosesc această ocazie pentru a adresa cele mai bune urări 
de noi succese în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în 
Republica Socialistă România.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Scumpi tovarăși,
Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre cele mal sincere pentru 

felicitările și urările calde pe care ni le-ați adresat cu prilejul aniversării 
a 38 de ani de la victoria revoluției socialiste in Bulgaria.

Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie și strinsă colaborare 
dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se vor dezvolta și adinei 
continuu spre binele popoarelor bulgar și român, în interesul cauzei păcii și 
socialismului în Balcani, în Europa și în lume.

Urăm poporului frate român noi și tot mai mari succese în înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general

al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

(Urmare din pag. I)
Participînd activ la viața Internațională, la rezolvarea 

marilor probleme care confruntă omenirea, România 
se pronunță ferm pentru Încetarea tuturor conflictelor 
militare, pentru soluționarea numai șl numai prin 
mijloace pașnice, prin tratative, a situațiilor de conflict 
din Orientul Mijlociu, Asia, Africa și din alte părți 
ale globului. Sîntem convinși că, oricît ar fi de anevo
ioasă, calea tratativelor este singura în măsură să 
conducă la soluții viabile, in Interesul popoarelor, al 
cauzei păcii și securității in întreaga lume.

în acest cadru, considerăm că în prezent este nece
sar să fie intensificate eforturile politico-diplomatice 
pentru realizarea unei reglementări globale, juste și 
durabile a situației din Orientul Mijlociu, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, a so
luționării problemei palestiniene, prin recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la autodeterminare și 
la constituirea unui stat propriu, independent, a asi
gurării Integrității, independenței și suveranității tutu
ror statelor din zonă. Doresc să exprim și cu această 
ocazie totala dezaprobare a poporului român față de 
acțiunile militare ale Israelului în Liban. Condamnăm 
cu tărie masacrele comise în taberele palestiniene din 
Beirutul de vest, cărora le-au căzut victime un număr 
mare de femei, de bătrîni, de copii. Totodată, ne pro
nunțăm cu toată fermitatea pentru retragerea urgentă 
a trupelor Israeliene din Liban, pentru o largă recon
ciliere a forțelor politice din această țară, pentru asi

gurarea independenței, suveranității, unității șl integri
tății teritoriale a Libanului.

în cadrul politicii sale generale, România acordă o 
atenție deosebită întăririi colaborării și solidarității cu 
țările continentului african. Sprijinim ferm lupta țări
lor africane pentru lichidarea totală a politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru consoli
darea independenței naționale, pentru progres economic 
și social de sine stătător. Ne manifestăm solidaritatea 
activă cu lupta poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru dobîndirea independenței naționale 
depline, milităm susținut pentru lichidarea politicii de 
apartheid și discriminare rasială din Africa de Sud, 
condamnăm actele de agresiune ale acesteia împotriva 
țărilor vecine.

Viața a demonstrat creșterea rolului forțelor progre
siste, al forțelor antiimperialiste, al popoarelor în viața 
internațională. Națiunile lumii, acționînd unite, dispun 
de forța necesară pentru a pune capăt războiului, pen
tru asigurarea dreptului fundamental al omenirii, al 
popoarelor la existență, la viață, la independență și 
pace.

îmi exprim convingerea că actuala sesiune a Prezi
diului O.S.P.A.A., sesiune jubiliară care marchează 25 
de ani de activitate rodnică a organizației dumnea
voastră, se va înscrie ca o nouă și importantă contri
buție la întărirea solidarității și unității popoarelor din 
Asia și Africa și de pe toate continentele, în lupta 
pentru cauza libertății și independenței naționale, 
a păcii.

Cu aceste gînduri și sentimente, urez succes deplin 
lucrărilor sesiunii dumneavoastră.

TELEGRAMĂ

PRIMIREA LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
tvȚ a participanților la Colocviul internațional

pe probleme ale securității și cooperării europene
(Urmare din pag. I)
Subliniind că în lume problemele 
subdezvoltării devin tot mai complexe 
și nu se poate vorbi de destindere, 
de colaborare și de pace reală fără 
soluționarea problemei subdezvoltă
rii, fără o nouă ordine economică in
ternațională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că Europa trebuie 
să-și aducă o contribuție activă la so
luționarea acestor probleme. „In ce o 
privește — a subliniat președintele 
țării noastre — România este hotărită 
să contribuie activ la schimbul de 
păreri, la discutarea oricăror proble
me privind politica de destindere, 
pace, dezarmare, de respect al inde
pendenței naționale.

Un important eveniment in viața social-politică a țării vremea
(Urmare din pag. I)
mocrațici și Unității Socialiste din 
rindul tuturor cetățenilor țării — 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități, membri și ne
membri de partid, bărbați și femei, 
tineri și vîrstnici, muncitori, ță
rani, intelectuali, oameni ai mun
cii din toate domeniile de activi
tate. Prestigiul, stima și încrederea 
de care se bucură în rîndul celor 
din jur pentru strădaniile de a 
pune mai presus de orice interesele 
colectivității, pentru spiritul de 
dreptate și echitate socială vor fi 
„cartea de vizită**  care să-i reco
mande, criteriul de a fi primiți în

merț exterior, președintele părții 
țării sale în comisie.

La lucrări participă Marin Argint, 
ambasadorul României în Venezuela, 
și Olga Lucila Carmona, ambasado
rul Venezuelei la București.

★
în Capitală, la sala „Arghezi**, s-a 

deschis luni expoziția „Artă decora-, 
tivă din R.P.D. Coreeană**. Organizată 
sub egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, în cadrul pro
gramului de schimburi culturale din
tre România și R.P.D. Coreeană, ex
poziția reunește tablouri și broderii 
pe mătase, creații recente ale unui 
mare număr de artiști, inspirate din 
Viața și munca poporului coreean, din 
frumusețile patriei, obiecte decorative 
din ceramică, porțelan și lemn, ce 
îmbină armonios tradiția milenară cu 
interpretarea modernă a formelor și 
culorilor.

Semnificația expoziției, în contextul 
extinderii și diversificării schimbu
rilor cultural-artistice româno-coree- 
ne, al adîncirii relațiilor de prietenie 
și colaborare rodnică dintre cele 
două țări și popoare, a fost relevată 
în alocuțiunile rostite de Ecaterina 
Teodorescu, decan al Facultății de 
arte decorative a Institutului de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu**, și de 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Sin In Ha.

La vernisaj au participat Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Uniunii artiștilor plas
tici, Asociației de prietenie româno- 
coreeană, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

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

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
luni după-amiază, în Capitală, o ma
nifestare culturală prilejuită de ani
versarea Zilei naționale a Spaniei. 
Prof. dr. Zoe Dumitrescu-Bușulenga 
a prezentat conferința „Spania — 
univers de sinteze**, după care a fost 
vizionat un film documentar realizat 
de studiourile de cinematografie spa
niole.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au luat parte Jose Maria Alvarez 
de Sotomayor y Castro, ambasadorul 
Spaniei la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

17.15 Reportaj pe glob — Barcelona, 
Granada, Valencia

17,40 Festivalul național „CIntarea 
României"

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică
20,35 Un vast program de activitate po- 

litico-ideologică
21,00 Teatru TV : „Chirița in provincie"
22,25 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20,20 Salonul TV al artelor plastice
21.15 Mic dicționar de operă și balet
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Sportivi români în întreceri internaționale
@ In orașul iugoslav Celje au avut 

loc întrecerile turneului final al 
„Cupei campionilor europeni**  la po
pice. Un remarcabil succes a repur
tat echipa feminină Voința Tg. Mu
reș, care a cucerit pentru a treia oară 
'‘.ernativ acest trofeu, totalizind

12 puncte. Pe locurile următoare 
.,u clasat echipele Rijeka (Iugosla

via) — 5 153 puncte și Spartak Pre- 
rov (Cehoslovacia) — 4 955 puncte. 
La masculin, echipa „Electromureș**  
Tg. Mureș s-a clasat pe locul secund.

• In meci retur pentru competiția 
internațională masculină de handbal 
„Cupa cupelor**,  echipa Dinamo 
București a întrecut cu scorul de 
27—12 (12—5) formația Maccabi Pe- 
tach Tikva (Israel). învingători și în 
prima partidă (37—22), handbaliștii 
de la Dinamo s-au calificat în opti
mile de finală ale competiției.
• în piscina olimpică „Venus" din 

băile „1 Mai“ — de lingă Oradea — 
s-au desfășurat întrecerile unei gru
pe preliminare contînd pentru „Cupa 
cupelor**  la polo pe apă. Iată rezul
tatele înregistrate în ultima zi : Par
tizan Belgrad — Crișul Oradea 6—6 ; 
Akademik Sofia — Polytehnik Lon
dra 7—6. Conform regulamentului, 
pentru faza finală a competiției s-au 
calificat echipele Partizan Belgrad și 
Crișul Oradea,

@ în sala sporturilor din Deva s-a 
disputat întîlnirea internațională fe

Ați declarat că dumneavoastră nu 
v-ați propus să înlocuiți munca di- 
plomaților. Desigur, diplomații, gu
vernele, șefii de stat au un mare rol 
și lor le revine răspunderea de a so
luționa nemijlocit problemele și de a 
ajunge Ia înțelegeri corespunzătoare. 
Dar eu consider că asemenea reu
niuni, care reprezintă părerea unor 
personalități de seamă din diferite do
menii, opinia publică, popoarele, au, 
de asemenea, un rol de importanță 
deosebită în soluționarea problemelor, 
în realizarea destinderii și colaboră
rii. Cred că asemenea reuniuni tre
buie să fie intensificate, dezvoltate. 
Reunind reprezentanți ai vieții știin
țifice, politice, sociale de diferite con
vingeri, ele exprimă opinia publică, 

rîndul candidaților. Și este firesc 
să fie așa, pentru ca alegătorii să 
poată învesti din plin cu mandatul 
încrederii lor pe cei care îndepli
nesc cu pasiune și spirit civic a- 
ceastă nobilă misiune de activist 
politic și obștesc.

în desfășurarea campaniei electo
rale, cetățenii vor fi solicitați să 
participe la o multitudine de ma
nifestări, pe prim-plan situîndu-se 
adunările pentru depunerea candi
daturilor și întilnirile dintre candi
dați și alegători. Este de așteptat ca 
toate aceste acțiuni să prilejuias- 
că dialoguri rodnice, concrete, in 
care accentul să fie pus pe conlu
crarea intre viitorii deputați și ce
tățeni, pe găsirea, cu forte unite.

minină amicală de gimnastică dintre 
echipele României și Angliei. Victo
ria a revenit sportivelor românce cu 
scorul de 385,20—371,75. La individual 
compus, primele trei locuri au fost 
ocupate de gimnastele românce La- 
vinia Agache — 78,70 puncte, Mihae- 
la Stănuleț — 77,10 puncte și Came
lia Renciu — 76,35 puncte,

• îh concursul special pe aparate 
din cadrul competiției internaționale 
de gimnastică de la Olsztyn (Polo
nia), dotată cu „Cupa Griinwald“, 
sportivii români s-au numărat printre 
protagoniști. Lenuța Rus a . ieșit în
vingătoare la sărituri, cu 19,50 punc
te ; Augustina Badea s-a clasat pe 
locul doi la sol, cu 18,70 puncte, și 
pe locul trei la paralele — 18.80 
puncte. în concursul masculin, Sorin 
Cepoi a obținut victoria la cal cu 
minere, cu 18,55 puncte, iar Adrian 
Căpățînă s-a situat pe primul loc la 
inele — 18,85 puncte. De asemenea, 
Sorin Cepoi s-a clasat pe poziția a 
doua Ia paralele, cu 18,20 puncte.

La individual compus, Lenuța Rus 
a fost a cincea, cu 37,10 puncte, în 
timp ce Sorin Cepoi s-a situat pe 
locul patru, cu 54,30 puncte.

• în mai multe orașe argentiniene 
au continuat meciurile din cadrul 
grupelor semifinale ale campionatu
lui mondial masculin de volei. Iată 
rezultatele înregistrate : Japonia — 
Coreea de Sud 3—0 ; Cuba — Ceho
slovacia 3—2 ; Brazilia — Bulgaria 

constituind o necesitate pentru des
fășurarea cu succes a luptei pentru 
destindere. Cred că asemenea reu
niuni, intensificarea luptei maselor 
populare, a popoarelor de pretutin
deni pot fi un puternic sprijin pen
tru guverne, pentru diplomați, pentru 
șefii de stat. Ele pot și trebuie să-i 
determine să țină scama de voința de 
pace a popoarelor, de independență, 
de o viață mai bună.

Iată de ce salut încă o dată această 
reuniune, rezultatele pe care le-ați 
obținut. Urez ca aceste rezultate să 
stimuleze desfășurarea de noi reu
niuni, să intensifice preocupările opi
niei publice, care — repet — consi
derăm că are un rol deosebit în 
actualele împrejurări internaționale.

a soluțiilor la diferitele probleme 
ce-i preocupă pe oamenii muncii, 
la stabilirea în comun a căilor de 
urmat pentru materializarea lor. 
Totul in vederea înfăptuirii sar
cinilor economico-sociale ce le re
vin din programele de dezvoltare 
în profil teritorial, a îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și viață ale 
întregii populații.

Sub semnul unității neabătute în 
jurul partidului, al secretarului său 
general și în spiritul unui profund 
patriotism, poporul nostru se pre
gătește pentru alegerile de la 21 no
iembrie ca pentru un eveniment cu 
ample rezonante, cu consecințe po
zitive în întreaga activitate econo
mică, politică și socială a țării.

3—1 ; R. P. Chineză — Canada 3—0 ; 
Argentina — R. D. Germană 3—2 ; 
U.R.S.S. — Polonia 3—1.

Rezultate înregistrate în turneul de 
consolare : România — Libia 3—0 
(15—3, 15—4, 15—1) ; Venezuela — 
Chile 3—2 ; S.U.A. — Irak 3—0 ; 
Tunisia — Australia 3—0 ; Mexic — 
Finlanda 3—0.

• In turneul international de șah 
de la Novi Sad. după trei runde con
duce Zoltan Ribli (Ungaria) cu 2.5 
puncte, urmat de Smejkal (Cehoslo
vacia) — 2 puncte. Florin Gheorghiu 
(România), Gligorici (Iugoslavia), Ra
zuvaev (U.R.S.S.) — 1,5 puncte. în 
runda a treia Florin Gheorghiu a re
mizat cu Razuvaev, egalitatea fiind 
consemnată, de asemenea. în parti
dele Ribli — Romanișin, Popovici — 
Gligorici. Smejkal a pierdut la 
Suetin.

Azi, meci internațional 
de fotbal

Astăzi, pe stadionul „23 August**  
din Capitală se va desfășura meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
prima reprezentativă a României și 
selecționata olimpică a Bulgariei. 
Partida, care va începe la ora 18,30, 
va fi precedată de întîlnirea dintre 
selecționatele ’70 și ’80, de la ora 
16,30.

Să facem totul pentru o politică 
de pace, de colaborare, bazată pe c- 
galitate, pe respectul independenței, 
pe neamestec in treburile interne 
ale altor state, pe renunțarea Ia for
ță și la amenințarea cu forța in via
ța internațională**.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus că România este 
gata să găzduiască orice alte reuni
uni — inclusiv alte reuniuni ale In
stitutului de studii în problemele se
curității Est-Vest — și a urat partici
panților succes in activitatea nobilă 
pe care o desfășoară pentru înțelege
re și colaborare, pentru dezarmare și 
pace I

Participant» au urmărit cu deo
sebit interes cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Timpul probabil pentru Intervalul 12 
octombrie, ora 20 — 15 octombrie, ora 
20. tn tară: Vreme răcoroasă la Început, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi izolate, în
deosebi în nordul și vestul tării. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 4 șl 14 grade, izolat mai 
coborlte În depresiuni, iar cele maxi
me între 12 și 22 de grade, local mal 
ridicate. Ceață locală. In București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi in În
călzire ușoară. Cerul va fl schimbător, 
favorabil ploii și burniței slabe. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 7 și 10 grade, iar cele 
maxime între 18 și 21 de grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

Preambul
Ia Balcaniada de tenis

Municipiul Timișoara găzduiește, 
în intervalul 12—16 octombrie, cam
pionatele balcanice de tenis la care 
participă echipele de seniori și se
nioare ale Bulgariei, Greciei, Iugosla
viei, Turciei și României. în legătură 
cu acest important eveniment spor
tiv, la clubul ziariștilor din Timișoa
ra a avut loc, zilele trecute, o con
ferință de presă în cadrul căreia se
cretarul federației române de tenis. 
Alexandru Lăzărescu, a informat des
pre organizarea și desfășurarea aces
tei competiții.

Pentru ediția din acest an, condu
cerea tehnică a federației noastre a 
stabilit următoarea componență a 
echipelor : Florin Segărceanu, Andrei 
Dîrzu, Liviu Mancaș, Cristinel Ștefă- 
nescu (antrenor Alexe Bardan), și 
Lucia Romanov, Maria Romanov, Da
niela Moise, Alice Dănilă (antrenoa- 
re Ecaterina Roșianu).

întrecerile sint găzduite de terenu
rile cu zgură ale asociației sportive 
„Electrica**  (locul de desfășurare a 
recentelor campionate naționale), la 
dispoziția participanților fiind puse, 
de asemenea, pentru antrenamen
te terenurile asociațiilor sportive 
I.A.E.M. și Dacia-Service.

în ziua de 14 octombrie va avea 
Ioc, tot la Timișoara, conferința fe
derațiilor de tenis din țările balca
nice. (Cezar Ioana).

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă primului ministru al Re
gatului Suediei, Olof Palme, prin 
care îi adresează felicitări cordiale, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și succes cu prilejul desem

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

In conformitate cu Înțelegerea Inter
venită, în a doua jumătate a lunii 
octombrie a.c. va avea loc la Moscova

Cronica
Tovarășul Nicolae Constantin, mi

nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a 
avut, luni, o întrevedere cu tovarășul 
B. E. Saul, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Estone.

în timpul convorbirii au fost rele
vate cu satisfacție raporturile bi
laterale de rodnică colaborare pe 
plan economic, tehnico-științific și in 
alte domenii, evidențiindu-se că a- 
cestea se înscriu în ansamblul re
lațiilor multilaterale dintre Româ
nia și U.R.S.S. în același timp, s-a 
apreciat că intensificarea conlucrării 
româno-sovietice va contribui la dez
voltarea prieteniei tradiționale din
tre țările și popoarele noastre, ser
vește cauzei, generale a păcii și so
cialismului.

★
La 11 octombrie, Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, a avut o 
întîlnire cu Sebastian Alegrett, pre
ședintele Institutului de comerț exte
rior din Venezuela, președintele păr
ții venezuelene în Comisia mixtă de 
cooperare economică româno-vene- 
zueleană. Cu acest prilej au fost abor
date probleme ale cooperării dintre 
cele două țări și aspecte ale situației 
internaționale.

La întîlnire au participat Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului indus
triei chimice. Au fost de față amba
sadorul României în Venezuela și 
ambasadorul Venezuelei în țara 
noastră. *

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitala Saadun Shaker Mahmoud, mi
nistrul de interne al Republicii Irak, 
care, la invitația ministrului de in
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, face o vizită oficială, în fruntea 
unei delegații, in țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost întîm- 
pinat de tovarășul George Homoștean, 
ministru de interne.

★
La București au început, luni, lu

crările celei de-a IlI-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-venezuelene.

Sesiunea va examina stadiul cola
borării economice și va conveni mă
suri pentru dezvoltarea pe mai de
parte a raporturilor bilaterale în do
meniul economic, tehnico-științific 
și în alte sfere de activitate.

Delegația română este condusă de 
Adrian Stoica, adjunct al ministru
lui industriei chimice, președintele 
părții române în comisia mixtă, iar 
cea venezueleană de Sebastian Ale
grett, președintele Institutului de co-
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11,00 Telex
11,05 Școala satului — școală pentru sat
11,25 Teatru In serial : „Anton Pann" 

— partea I
12,05 Toamna muzicală clujeană — re

portaj
12,35 Călătorie prin țara mea
16,00 Telex
16,05 Viața școlii
16,30 Clubul tineretului 

nării sale în această funcție, expri- 
mîndu-și, totodată, convingerea că 
relațiile de prietenie româno-suedeze 
vor înregistra în continuare o dez
voltare ascendentă, în folosul popoa
relor român și suedez, spre binele 
păcii și colaborării în Europa și in 
lume.

ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

zilei

cinema
■ Pădurea nebună: SCALA (11 03 72) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Femeia din Ursa Mare : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
B Program de desene animate — 9; 
10,30; 14,15; 16; Astă-seară dansăm în 
familie — 12,15; 17,30; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).
H Un saltimbanc Ia Polul Nord: GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
G Retrospectivă Roberto Roselinl. 
„Roma oraș deschis", spectacol de 
gală : STUDIO (59 53 15) — 19.
H Nea Mărin miliardar : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Așteptînd un tren: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Cine iubește și lasă: COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Păcală: AURORA (35 04 66) — »; 
12; 16; 19.
El Zestrea domniței Baiu : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
H Ali-Baba și cei 40 de hoți: DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
B Valentina: VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 17,30; 19,30.
E Comoara din Iacul de argint — 9; 
11,30: Minorii — 13,15; 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
B Curcubeul celor șapte speranțe : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Cavalerii teutoni : PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,15; 15,45; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 12,15; 15,45; 19.
B Infernul din zgîrie nori: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
Si La noapte va muri orașul: CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. : t
B Antonlu șl Cleopatra t FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 16; 19.
B Piedone africanul: SALA MICA A 
PALATULUI — 14; 17; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
B Star: VICTORIA (16 28 79) — 9; 12; 
16; 19.
B Bunul meu vecin Sam: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12; 16; 19.
B I se spunea „buldozerul" : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
El Salutări profesorului: CULTURAL 
(83 50 13) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
S3 Gozlan: LIRA (317171) — 15,30; 
17.45; 20.
E3 Atac împotriva Iul Rommel : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
E Cursa infernală : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
S Colosul din Rhodos: MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19.

S3 O fată fericită: FLORE ASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

teatre
□ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român»: Recital de 
orgă FRANZ METZ — 19,30.
B A.R.i.A. (la Palatul Sporturilor șl 
Culturii, 75 77 20): Concert extraordi-' 
nar de muzică rock cu formația 
„BOOMTOWN RATS" (Anglia) — 17; 
20.
B Opera Română (13 18 57): Fidelio 
— 18.
B Teatrul de operetă (13 98 48): Prin
țesa circului — 19,30.
S Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gin Rummy — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Barbul Văcărescul 
și Occisio Gregorii — 19,30.
El Teatrul Mic (14 70 81) 
sionării — 19,30.

: înaintea pen-

0 Teatrul 
iala — 20.

Foarte Mic (14 09 05) : Mlrl-

B Teatrul de comedie 
toarea — 19,30.

(16 64 60): Pcțl-

S Teatrul „Nottara* * (59 31 03, sala
Magheru) ; Idioata — 19,30; (sala
Studio): Cinci romane de amor — 19. 
B Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Nu ne naștem toți la aceeași 
vîrstă — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzlcal „Const. 
Tănase" (sala Victoria, 50 58 65): 
Funcționarul de la Domenii — 19,30. 
S Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Relaxați-vă la revistă — 19,30.
Ei Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Vremea dragostei — 19,30.
B Circul București (11 01 20): Zoo-clrc 
- 19,30.
B Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 17; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu"): Punguța cu 
doi bani — 10.

• PLANTELE Șl ALI
MENTAȚIA. Revista „British 
Farming" reproduce părerile bo
tanistului Donald Boulter de 
la Universitatea Durham, din 
nordul Angliei, care afirmă că, 
pînă la sfîrșitul secolului nostru, 
omenirea va trebui neapărat să 
introducă în cultură noi plante 
pentru a satisface cerințele de 
hrană ale populației mereu în 
creștere. Botanistul susține că 
numai unu la sută din totalul 
mondial de 300 000 de specii de 
plante au fost folosite in mod 
serios ca alimente și subliniază 
că circa 70 la sută din hrana 
mondială este de fapt asigurată 
de o duzină de plante de cultu
ră, singura introdusă de la pri
ma revoluție agricolă din neolitic 
fiind sfecla de zahăr.

• TRACTORUL... AU
TOCAMION. Pe poligonul 
uzinelor de tractoare din Harkov 
a început testarea unui nou tip 
de tractor de 800 CP care este 
înzestrat și cu roți și cu șenile, 
amplasate într-o manieră care 
permite mașinii să se deplaseze 
în toate cele patru direcții. Pe 
roți tractorul se poate deplasa 
cu viteza unui autocamion. 
Principala sa calitate constă 
însă în faptul că uriașa sa for
ță de tracțiune îi permite exe
cutarea arăturilor cu pluguri 
avînd lățimea de cuprindere de 
32 de metri. Datorită unor unel
te suspendate care intră în se
tul mașinii, tractorul poate exe
cuta numeroase lucrări agricole. 
Pentru a nu deteriora solul din 
cauza greutății proprii mari, șe

nilele Iul sînt mai late decît 
cele obișnuite. Printre noutăți 
se numără și sistemul automat 
de conducere, care permite 
menținerea exactă a traseului în 
timpul executării lucrărilor.

• COMPETIȚIA INTE
LIGENȚEI.
Shrank, care 
colul trecut, 
de ani din

Matematicianul
a trăit în se- 

și-a petrecut 35 
viață pentru a

calcula valoarea numărului Pi,
cu 707 zecimale. La sfîrși
tul anilor ’40, primele calcu
latoare electronice refăceau
munca matematicianului amin
tit în treizeci de minute. Calcu
latoarele de astăzi execută a- 
ceeași muncă intr-o fracțiune de 
secundă... „O dezvoltare explo-

O
pretutindeni

zivă la scara umanității", apre
ciază francezul Albert Ducrocq, 
reproducînd aceste fapte in car
tea sa „Istoria pămintului".

• COARDE VOCALE 
ARTIFICIALE. în sprijinul 
celor lipsiți de posibilitatea de a 
vorbi, ca urmare a îndepărtării 
coardelor vocale atinse de anu
mite maladii, doi specialiști a- 
mericani au elaborat recent o 
proteză originală ce se implan
tează în organism pe cale' chi
rurgicală. Coardele vocale arti
ficiale, după cum afirmă creato
rii lor, funcționează cu succes în

88—92 la sută din cazuri. Ele 
sint preferabile aparatului elec
tronic cu aceeași destinație, care 
este voluminos, scump și pro
duce o voce mecanică neplăcută.

• TERMOMETRU UL
TRARAPID. Un termometru 
electronic, conceput și realizat 
în Finlanda, impresionează prin 
precizia cu care, în numai 10 se
cunde, stabilește nivelul oricărei 
temperaturi cuprinse între 35°C 
și 42°C. Alimentat cu baterii, 
noul model de termometru poa
te efectua circa 40 000 de măsu

rări ale temperaturii, cu o eroare 
de maximum O.PC.

© NOI APLICAȚII ALE 
JETULUI DE APĂ. Un nou 
procedeu, conceput în Austria, 
este susceptibil să ofere rezul
tate de natură să revoluționeze 
tehnologiile de tăiere a materia
lelor sintetice întărite cu fibre, 
cum ar fi cauciucul, azbestul, 
celuloza, textilele etc. Principiul 
de funcționare se bazează pe di
rijarea unui jet de apă sub pre
siune, a cărui grosime nu depă
șește 0,2 mm, pe materialul ce 
trebuie decupat, jet cu o viteză 
dublă față de cea a sunetului. 
Pe lingă modul de tăiere deose
bit de rentabil, se remarcă a- 
vantajul deloc neglijabil al lip
sei particulelor de praf, acestea 
fiind luate de ape.

• MALADIA „KAWA
SAKI". Numărul locuitorilor 
japonezi care suferă de așa-nu- 
mita „boală Kawasaki" — o a- 
fecțiune gravă a sistemului res
pirator, datorată poluării me
diului înconjurător cu reziduuri 
industriale — a ajuns la 13 000 
— relatează presa niponă. După 
cum s-a precizat, în ultimii doi 
ani numărul persoanelor afec
tate de această maladie s-a du
blat.

• FLAUT GIGANT. 
Vest-germanul Heinz Resler și-a 
ciștigat un anumit renume prin
tre creatorii de instrumente mu
zicale. Și aceasta deoarece el 
este realizatorul unui flaut gi
gant, care măsoară nu mai puțin 
de 2,10 m în lungime. Acesta

este considerat, cel puțin pînă 
în prezent, ca fiind cel mai 
mare din lume... între semenii 
săi. Instrumentul este confec
ționat din trei fragmente și poa
te produce sunete cu o octavă 
mai jos decît un flaut-bas obiș
nuit.

• BANCĂ DE SEMIN
ȚE. Aceasta este principala pre
ocupare a Institutului științific 
de cercetare și îmbunătățire a 
producției agricole din zona Del
tei Mekong. Banca dispune 
de semințe din 300 de soiuri 
de soia, peste 5 000 de soiuri de 
orez, multe din ele de înaltă 
productivitate, lesne aplicabile 
diferitelor terenuri și condiții de 
climă.



■

„Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu
Întîlnirea ministerială a țărilor 
nealiniate și-a încheiat lucrările
Viitoarea conferință la nivel înalt va avea loc Ia Delhi

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SPANIEI

așteptată cu viu interes
și caldă prietenie de poporul bulgar“

La Sofia sau la Plovdiv, la, Vrața 
sau la Ruse, vizitatorul este puter
nic impresionat de ritmurile dezvol
tării Bulgariei- socialiste, vecine și 
prietene. Despre aceste progrese 
vorbesc sugestiv unitățile indus
triale. moderne, combinatele chi
mice și metalurgice, dar și, car
tierele în întregime noi ce s-au 
construit în toate orașele bulgare, 
modernizarea rețelei comerciale și 
de transport. O imagine concludentă 
a succeselor remarcabile dobîndite 
de industria bulgară — ramură care 
produce circa 50 la sută din venitul 
național — a oferit recentul tîrg de 
la Plovdiv, unde pavilioanele, țării 
gazdă consacrate în mod deosebit 
producției electronice și electroteh
nice, producției de mașini și meta
lurgiei au trezit Un mare interes 
printre vizitatori și specialiști, ele . 
atestînd posibilitățile sporite ale 
Bulgariei de a participa la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori mațe- 
riâle și spirituale.

In discuțiile avute la tîrg cu per- ' 
sonalități ale vieții politice și eco
nomice bulgare, în diferite unități 
și localități bulgare am avut satis
facția să auzim numele României 
evocat cu respect și prețuire, să. no
tăm calde aprecieri la adresa nive
lului tehnic al produselor industriale 
românești, voința de. a intensifica și 
extinde colaborarea dintre țările 
noastre în opera ■ de construcție 
socialistă. Opinii care, în contextul 
apropiatei vizite oficiale de priete
nie în Bulgaria a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, capătă o semni
ficație aparte, ele ilustrînd dorința 
— reciproc împărtășită — de. a ■ 
amplifica și diversifica relațiile de 
conlucrare, de a valorifica din plin 
posibilitățile pe care le oferă eco
nomiile aflate în. plin avînt, ale ce
lor' două ’țării

„Colaborarea ■■ economică bulgaro- 
română ' — rie spUnea. Peter 
Russev, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a R.P. Bul
garia — se desfășoară. în contextul , 
relațiilor prietenești dintre partidele 
și popoarele noastre. Sîntem po
poare vecine, pe care ne apropie, 
un trecut istoric de luptă pentru . 
independență și libertate. Dezvol
tarea economică rapidă a celor două 
țări a sporit nu numai posibilitățile 
de cooperare, ci a creat de acum 
domenii tradiționale ale colaborării".

Intr-adevăr, este semnificativ că . 
industria reprezintă unul din prin
cipalele domenii ■ ale colaborării . 
româno-bulgare, volumul schimbu- . 
rilor dublîndu-se în cincinalul țre- . 
cut; iar cel prezent urmînd să cu
noască o creștere și. mai înaltă. în 
convorbirile avute . s-a evidențiat 
adesea faptul că în ultimul; timp 
s-au afirmat forme superioare^ ale.. 
colaborării economice' dintre, țările . 
noastre, grăitoare în. acest sens 
fiind. .creșterea .ponderii, cooperării 
și specializării în producție. Marile 
obiective ce se realizează-sau se vor 
realiza în comun — intre care în
treprinderea de mașini și: utilaje 
grele Giurgiu-Ruse — precum și 
colaborarea in construirea și ex
ploatarea instalațiilor pentru trans
portul energiei electrice din U.R.S.S. 
reprezintă forme noi de colabora
re. oferă mari avantaje reciproce, 

^contribuind, totodată, la întărirea

cele două țări șiprieteniei dintre 
popoare.

„Noi, a continuat interlocutorul, 
avem programe ambițioase și pen
tru viitor în direcția dezvoltării co
laborării și sperăm că apropiata vi
zită a președintelui României va 
contribui la transpunerea în viață 
a acestor programe. Poporul nostru 
este bucuros de vizita înalților oas
peți români și este pregătit să-i în- 

■ timpine cu căldură și ospitalitate".
Intr-o convorbire purtată la Mi

nisterul Comerțului Exterior, Ev- 
gheni Petrov, director, care multă 
vreme s-a ocupat de probleme ale 
relațiilor economice bulgaro-româ- 
ne, ne-a conturat un tablou al pro
greselor în cooperarea pe multiple 
planuri dintre • cele două țări. In 
fiecare domeniu economic, relațiile 
de colaborare au -înregistrat semni
ficativi pași înainte — sublinia 
interlocutorul nostru. De pildă,

Corespondență 
din Sofia

In domeniul construcțiilor de ma
șini de transport există o strînsă 
colaborare. Bulgaria exportă în 
România mașini de ridicat și 
transportat echipamente și achi
ziționează, în schimb, autobas
culante, tractoare.'în domeniul ma- 
șinilor-unelțe, avem o . bună co
laborare in ce privește diferitele 
componente electronice, aparate si 
elemente de automatizare etc. în 
același timp, în domeniul chimiei, 
al schimburilor de produse de larg 
consum, volumul mărfurilor a cres
cut an de an.

„Și totuși, precizează interlocuto
rul, posibilitățile pe care le oferi 
potențialul economic al celor două 
țări nu sint încă integral folosite. 
Colaborarea între ministere și uzi
ne, intre județe . poate fi conside
rabil sporită. Ministerul nostru are 
un program amplu mai ales in do
meniul .mașinilor agricole, al mași
nilor de ridicat și transportat etc. 
de a dezvolta colaborarea cu Româ
nia și sperăm că apropiata vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile cu tovarășul Tbdor Jivkov 
vor marca progrese considerabile^ In 
transpunerea în fapt a posibilități
lor existente de extindere a co
laborării". t

. Ca țări vecine, prietene, care con
struiesc o orînduire socială su
perioară, în mod firesc România și 
Bulgaria’ sînt preocupate de extin
derea schimburilor de experiență 
acumulată intr-un domeniu sau 
altul. „Cunosc bine economia româ
nească, arăta Evghenii Petrov, și 
consider că România dispune de 
experiențe bune în multe sectoare. 
Eu cred că este necesar ca în ca
drul acestei colaborări să facem și 
un util schimb de opinii în ceea, ce 
privește experiența acumulată intr-o 
serie de domenii de virf ale teh
nicii, în probleme de organizare, de 
specializare etc.".

Au revenit adesea in discuțiile 
purtate cuvintele „eficiență", „avan
taj reciproc", interlocutorii eviden
țiind că apropierea geografică oferă

mari posibilități de cooperare, a că
ror maximă valorificare, este în in
teresul ambelor popoare. Despărțite 
pe cea mai mare parte a graniței de 
o .cale de navigație dintre cele mai 
ieftine — cursul fluvial al Dunării 
— România și Bulgaria dispun în 
acest sens de posibilitatea de a efec
tua între ele schimburi deosebit de 
avantajoase. „Se știe că transportul 
produselor metalurgice costă destul 
de scump, preciza Todor Kasabov, 
director în Ministerul Metalurgiei. 
Or, noi trebuie să profităm de dis
tanțele foarte mici pentru a ampli
fica cît mai mult relațiile și în do
meniul metalurgiei. Comparativ cu 
1960, volumul producției de metale 
feroase a crescut în Bulgaria consi
derabil. Din cite știm, și la dumnea
voastră sint creșteri spectaculoase 
și am putea diversifica schimburile. 
Ne putem concentra atenția pe vii
tor în egală măsură și în domeniul 
metalurgiei, întrucît în țările noas
tre se depun susținute eforturi 
pentru creșterea producției de ne
feroase și .cooperarea nu poate de- 
cit să ușureze atingerea acestui 
obiectiv".

Pentru reporterul român aflat în 
țara prietenă constituie motiv de 
legitimă bucurie de a nota cuvinte 
de stimă la adresa poporului român 
și a președintelui României, odată 
cu dorința clar exprimată ca rela
țiile dintre cele două popoare să se 
diversifice, să se îmbogățească per
manent. Un itinerar prin Bulgaria 
socialistă devine. pentru români un 
itinerar ăl prieteniei. Eram in 
vizită ’ la ■ întreprinderea de echi
pamente electronice din Plovdiv, 
împreună cu un grup de zia
riști străini. Sîntem prezentați 
directorului unității, inginerului Pe
ter Nochev. La auzul numelui 
României, interlocutorul nu-și poa
te reține exclamația : „România ? 
Avem relații bune cu. țara dumnea
voastră. Sperăm, să' le extindem". 
în hale, muncitorii, la auzul nume
lui țării noastre, rostesc cuvintele 
„Ceaușescu-Jivkov" și ne string 
munile, pentru a arăta că între po
poarele noastre sint relații priete
nești, relații strînse.

La Praveț, localitatea în care s-a 
născut tovarășul Todor Jivkov, 
Vasili Bocev, secretar cu problemele 
organizatorice și ideologice al co
mitetului orășenesc de partid, ne 
■vorbește de multe locuri din Româ
nia, despre mulți prieteni din țara 
noastră.

• „Cînd mă gîndesc la relațiile 
dintre popoarele noastre, ne spune 
el, îmi vin în minte cuvintele me
morabile ale unui mare fiu al 
■Bulgariei. Este vorba de Hristo 
Botev : «Prietenie de secole și pen
tru secole-*.  O prietenie de secole, 
-iată' ce credem că a caracterizat 
relațiile dintre popoarele noastre. O 
prietenie pentru secole, iată ce do
rim noi acestor relații. Apropiatele 
convorbiri dintre cei doi iluștri 
conducători ai țărilor noastre con
stituie o nouă treaptă, un nou mo
ment care va contribui cu siguranță 
la întărirea acestei prietenii și co
laborări cu luminoase tradiții. Oas
peții români 
pământul 
de seamă 
prieten de

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Comunicatul publicat la sfirșitul 
reuniunii ministeriale a țărilor nea
liniate, desfășurată la sediul O.N.U. 
din New York, relevă că cea de-a 
7-a Conferință la nivel înalt a aces
tor state va avea loc la Delhi, în pe
rioada 7—11 martie 1983, transmite 
agenția Taniug. Participanții la dez
bateri cheamă țările nealiniate ca. în 
condițiile încordării actuale pe plan

MOSCOVA 11 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu. transmite : La 
Tașkent s-au deschis lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Prezidiului Or
ganizației de solidaritate a popoare
lor afro-asiatice, sesiune jubiliară 
care marchează 25 de ani de existen
ță a O.S.P.A.A.

vor fi primiți pe 
bulgar ca reprezentanții 
ai unui popor vecin și 
nădejde".

Paul DOBRESCU

internațional, să adere cu strictețe la 
principiile și la telurile mișcării de 
nealiniere. De asemenea, se lansează 
un apel la întărirea rolului și eficien
ței O.N.U. în soluționarea probleme
lor existente.

Avînd în vedere dificultățile cres- 
cînde din America Latină — se ara
tă în comunicat —s-a convenit orga
nizarea, la Managua, în ianuarie, a 
unei reuniuni speciale a țărilor nea
liniate, la nivel ministerial.

Participă delegații din 60 de țări, 
reprezentanți ai unui număr de 15 
organizații internaționale și regiona
le. Este prezentă o delegație a Ligii 
române de prietenie cu, popoarele din 
Asia și Africa.

Apel al Egiptului în vederea reglementării 
situației din Orientul Mijlociu

CAIRO 11 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul egiptean al afa
cerilor externe, Kamal Hassan Aii, a 
lansat un apel la instaurarea, unui 
echilibru militar între Egipt și Israel 
în cadrul unei reglementări a înar- 

'mărilor în Orientul Mijlociu, infor
mează agenția M.E.N. Vorbind Ia 
Academia militară egipteană, Hassan 
Aii a declarat : „Egiptul poate accep
ta doar un echilibru militar cu Israe
lul, ca parte a unor acorduri cuprin
zătoare asupra reglementării înar
mărilor In Orientul Mijlociu, ca un 
întreg". Asemenea .acorduri, a adăii- 
•gat Kamal Hassan Aii, ar contribui la 
o soluționare justă, și cuprinzătoare a 
problemelor din regiune. El a preci
zat că „Egiptul nu poate coexista, 
sub nici o formă, cu un vecin care 
seamănă teroarea prin violență și 
forță", ceea ce înseamnă indepărta-

unei păci reale,rea de la concepția 
adaugă agenția.

Agenția Reuter 
referindu-se indirect 
către S.U.A. a superiorității militare 
israeliene în regiune. Kamal Hassan 
Aii a relevat : „O cursă a înarmărilor 
între Israel și toate statele arabe 
luate laolaltă nu ar duce, după pă
rerea noastră, la o pace trainică". A- 
cuzînd Israelul că profită de pacea 
cu Egiptul, Hassan Aii a adăugat : 
„Este o greșeală dacă cineva, în spe
cial Israelul, a ajuns la concluzia că 
tratatul de pace egipteano-israelian 
a făcut să dispară perspectivele de 
confruntare și explozie în Orientul 
Mijlociu. Lucrurile nu pot rămîne așa 
multă vreme", a afirmat el, adăugind 
că o pace separată este fragilă și in
stabilă, menționează Reuter.

menționează că, 
la sprijinirea de

Festivitatea instalării noului
președinte

(Agerpres)..— Pre- 
al Boliviei. Hernăn 

. .. fost investit oficial ca 
președinte al țării.' pentru un man
dat de patru ani, transmit agențiile 
internaționale de presă. Ceremonia 
depunerii jurămîntului s-a desfășu
rat în clădirea Congresului Național, 
în prezența membrilor parlamentu
lui și a numeroși oaspeți de peste 
hotare.

Din partea guvernului Republicii 
Socialiste România, la ceremonie a 

- participat o delegație condusă de Ipn 
Ciucu, ambasadorul țării noastre in 
Peru.

în cadrul aceleiași festivități a 
prestat jurămintul și vicepreședintele 
republicii, Jaime Paz Zamora.

După ceremonia 
președintele Hernăn Sites Zuazo 
prezentat lista noului guvern, alcă
tuit din 18 miniștri, reprezentanți ai 
Mișcării Naționaliste Revoluționare 
de Stingă (M.N.R.I.). Mișcării Stin
gi! Revoluționare ‘ (M.I.R.) și Parti
dului Comunist — principalele for
mațiuni politice din alianța Unita
tea Democratică și Populari (U.D.P), 
informează agenția France Presse.

Miniștri ai relațiilor externe și a- 
părării naționale au fost desemnați 
reprezentanții M.N.R.I., Mario Ve
larde Dorado și Jose Ortiz Mer
cado. Portofoliile ministerelor Mun
cii și al Minelor și Metalurgiei au 
revenit reprezentanților Partidului

al Boliviei
LA PAZ 11 

ședințele ales 
Siles Zuazo, a

de învestitură, 
a

Comunist — Roberto Anez Villarroel 
și Carlos Barragan. Celelalte funcții 
ministeriale au fost atribuite repre
zentanților M.N.R.I. și Mlî.R.

Instaurarea cogestiunii - muncito
rești in sectorul economiei de stat 
va fi primul act al noului guvern, 
a declarat președintele- în discursul 
de învestitură. Adresînd- un apel Ta 
unitate națională, pentru a fi de
pășite actualele dificultăți ale țării, 
el a promis „extinderea justiției so
ciale". '„în opera de reconstrucție na
țională nu putem cere sacrificii în 
plus de la cei care au suferit atît de 
mult. Trebuie, să punem capăt pri
vilegiilor și mizeriei", a declarat vor
bitorul. Președintele a cerut „sprijinul 
muncitorilor, țăranilor, studenților și 
forțelor armate pentru a realiza d- 
pera de reconstrucție națională", a- 
firmînd că guvernul său va fi „un 
guvern al tuturor bolivienilor și pen
tru toți bolivienii".

Dezvoltarea raporturilor cu toate 
țările lumii, fără deosebire de sis
tem social-politic, și participarea la 
toate eforturile privind extinderea 
colaborării și cooperării intre state
le latino-americane constituie cele 
două linii directoare esențiale ale 
politicii externe a Boliviei, a decla
rat noul ministru bolivian al re
lațiilor externe. El a menționat că 
tara sa se pronunță pentru respec
tarea principiilor autodeterminării 
popoarelor și neintervenției în tre
burile interne.

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Cu prilejul Zilei naționale a Spaniei, am plăcerea să vă adresez, In nu

mele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări. împreună cu 
cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul spaniol.

Exprim încrederea în continua dezvoltare pe multiple planuri a relații
lor dintre România și Spania, in folosul celor două națiuni, al înțelegerii și 
păcii în Europa și în lume.

Poporul spaniol marchează astăzi 
„Ziua Hispanității", sărbătoarea na
țională.

Cu o economie atingînd para
metrii statelor dezvoltate indus
trial, Spania se numără printre 
țările vest-europene preocupate să 
asigure atenuarea consecințelor cri
zei economice mondiale. In acest 
scop, in vederea stimulării activită
ții productive, a fost elaborat un 
program de investiții publice pînă 
în anul 1984. Sint luate în conside
rare siderurgia — una dintre prin
cipalele ramuri ale economiei na
ționale — construcțiile navale, in
dustria textilă, a hîrtiei, echipa
mentelor electrice și componentelor 
electronice etc. Pentru agricultură 
a fost elaborat un program vizînd 
extinderea irigațiilor și moderniza
rea producției. O atenție deosebită 
se acordă aplicării Programului e- 
nergetic național, ale cărui obiec
tive esențiale sint reducerea depen
denței față de petrolul importat, 
creșterea utilizării energiei atomice, 
a cărbunelui și gâzelor naturale.

Poporul român urmărește cu in
teres evoluțiile politice și economi
ce care au loc in Spania, nutrind 
sentimente de caldă simpatie fată 
de poporul spaniol, de aspirațiile 
sale de progres pe calea democra
ției. Deși situate in spații geogra
fice diferite, ,1a cele două extremi
tăți ale continentului, popoarele 
român și spaniol au păstrat nume
roase trăsături comune, decurgînd 
din aceeași origine, din profundele 
afinități de limbă și cultură, trăsă
turi care le-au apropiat și le-au în
lesnit raporturi de stimă reciprocă 
și colaborare.

Patrimoniul trecutului de priete
nie și colaborare s-a îmbogățit in 
ultimii ani, dezvoltîndu-se în con

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

cordantă cu noile condiții economi
ce și sociale în care trăiesc cele 
două țări și popoare, în acest cadru 
este de relevat evoluția mereu as
cendentă pe care o cunosc relațiile 
economice, prin sporirea și extin
derea pe care au înregistrat-o 
schimburile comerciale, atit pe plan 
bilateral, cit și pe terțe piețe, pre
cum și prin acțiunile de cooperare 
în producție. S-a amplificat, de 
asemenea, colaborarea cultural-ști- 
ințifică și în domeniul turismului 
și sportului.

în același timp, România și Spa
nia au conlucrat și conlucrează pe 
plan internațional, alături de alte 
state, pentru promovarea unui cli
mat de încredere, bună vecinătate 
și înțelegere intre țările lumii, 
acordind o atenție prioritară înfăp
tuirii securității și cooperării pe 
continentul european. O expresie 
elocventă a acestei colaborări o 
constituie buna conlucrare djrlțije . 
țările noastre pentru încheierea ’’ 
rezultate pozitive a reuniunii f 4 
neral-europene de la Madrid.

O contribuție de cea mai mare 
însemnătate pentru extinderea pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
cele două țări și popoare au adus 
convorbirile la nivelul cel mai înalt, 
care au avut loc. cu prilejul vizitei 
oficiale întreprinse în Spania de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la invitația re
gelui Juan Carlos I. Declarația co
mună, înțelegerile încheiate au 
creat condiții favorabile pentru dez
voltarea și diversificarea relațiilor 
politice, a schimburilor comerciale, 
cooperării în producție, -raporturilor 
culturale și tehnico-științifice. în 
deplin acord cu interesele celor 
două țări și popoare, ale păcii, coo
perării și progresului.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția P.A.P., 
la Varșovia s-au desfășurat lucră
rile sesiunii Seimului R. P. Polone.

Seimul a adoptat legi privind sin
dicatele și organizațiile 
fesionale ale țăranilor. A fost pre- 

. zentat. de asemenea, proiectul de 
lege privind consiliile populare și 
autoconducerea teritorială, 
legislativ suprem creînd o

. specială _________” 2 ' ... __
proiect de lege. în cadrul sesiunii 
au fost 
dificăfi
mentar și la legea cu privire, la com
baterea speculei.

Seimul a revocat pe Zbigniew Ma- 
dej, vicepreședinte al Consiliului de. 
Miniștri, din funcția de președinte al 
Comisiei de Planificare, iar pe An
drzej Jedynak din funcția de vice
președinte al Consiliului de Miniștri. 
După cum precizează agenția P.A.P., 
Zbigniew Szalajda a fost numit in 
funcția de vicepreședinte al Consi- 

organul. liului de Miniștri, iar Janusz Obo- 
comisie 

penlru analizarea . acestui

social-pro-

adoptate, de asemenea, mo- 
la legea privind fondul ali-

dowski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost numit președinte 
al Comisiei de Planificare. Au fost 
efectuate, de asemenea, și alte mo
dificări in componența guvernului.

W. Jaruzelski, președintele Consi
liului de Miniștri, a rostit o cuvintare.

Acțiuni și luări de poziție în favoarea păcii și dezarmării
Pentru denuclearizarea 

nordului Europei
STOCKHOLM. — Crearea unei 

zone denuclearizate in nordul Eu
ropei va constitui tema principală 
a intîlnirii reprezentanților tinere
tului din țările nordice ce se 
va desfășura în. perioada 26—28 no
iembrie in capitala suedeză. Vot 
participa reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret de diverse orien- 
țări politice din Danemarca. Fin
landa, Islanda, Norvegia și Suedia.

„Cursa înarmărilor pune în pericol securitatea 
întregii omeniri"

LISABONA. — Lu- 
ind cuvîntul la un mi
ting prilejuit de vizita 
in 
a 
P.
ro

capitala portugheză 
unei delegații a 

C. Finlandez. Alva- 
Cunhal. secretar ge

gliez, s-a pronunțat 
împotriva intensificării 
cursei inurmărilor, 
pentru eliminarea fo
carelor de încordare 
care pun în pericol 
securitatea și pacea in 
lume,*  Vorbitorul a a- 
preciat că lupta im-

potriva cursei înarmă
rilor, împotriva am
plasării in Europa de 
noi rachete nucleare, 
pentru destindere șl 
colaborare constituie 
sarcina centrală a tu
turor popoarelor.

R. F. GERMANIA C.C.

Rezultatele definitive ale alegerilor din landul Bavaria
— Potrivit 

ale alegeri- 
care s-au desfășurat, duminică, 
landul vest-german Bavaria, 

Uniunea Creștin-Socială 
condus de Franz Josef 
(aripa bavareză a Uniunii 

și-a menținut 
absolută în parlamen- 

local, obținind 58,3 la sută din

BONN 11 (Agerpres). 
rezultatelor definitive 
lor 
în 
partidul
(U.C.S.), 
Strauss 
Creștin-Democrate) 
majoritatea 
tul 
voturile exprimate și 133 de man-

înghețarea arsenalelor 
atomice - o necesitate 

stringentă
WASHINGTON. — Mișcarea îm

potriva armelor nucleare ia o tot 
mai mare amploare în Statele Unir 
te ale Americii. Potrivit ziarului 
„Los Angeles Times", 276 de muni
cipalități, 56 de consilii regionale, 
adunările legislative din 17 state, 
predum și electoratul statului Wis
consin s-au, pronunțat, pînă în pre
zent, pentru interzicerea proiectă
rii. producerii, experimentării și di
seminării a noi tipuri de arme nu
cleare. Ziarul citat precizează că 
problema înghețării armelor atomi
ce va constitui tema centrală a 
dezbaterilor în vederea alegeriloii 
legislative ce vor avea loc la 2 no
iembrie.1

neral al P. C. Uortu-

■Aspect de la o mare demonstrație a partizanilor păcii din R.F. Germania, 
desfășurată în orașul Dusseldorf

întrunire în problema relansării 
dialogului Nord-Sud

OSLO 11 (Agerpres). — La Oslo 
s-au încheiat lucrările unei reuniuni 
neoficiale a reprezentanților țărilor 
in curs de dezvoltare și industriali
zate. consacrată analizării posibilită
ților de relansare a dialogului Nord- 
Sud. După cum transmite agenția 
A.P., care citează surse oficiale nor
vegiene, în cadrul reuniunii — la 
care au participat delegați din partea, 
a 21 de state, precum și reprezentanți 
ai O.N.U„ Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.) și ai Con
ferinței O.N.U. pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) — s-a sub
liniat că divergențele existente pot 
fi depășite și că sînt necesare eforturi 
pentru începerea unor negocieri glo
bale.

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

date, informează agenția D.P.A. 
Partidul Social-Democrat a totalizat 
31,9 la sută din sufragii (31,4 la sută 
in alegerile din 1978) și 71 locuri în 
parlamentul de land. Partidul Liber 
Democrat, condus de Hans-Dietrich 
Genscher, a înregistrat o severă în- 
fringere, nereușind să acumuleze 
minimumul de cinci la sută din su
fragii pentru a putea fi reprezentat 
în parlamentul regional.

PHENIAN 11 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o adunare prile
juită de împlinirea a doi ani de la 
prezentarea, la Congresul al VI-lea 
al Partidului Muncii din Coreea, de 
către Kim Ir Sen, secretar general al 

al P.M.C., președintele R.P.D.
Coreene, a propunerilor privind în
temeierea Republicii Confederale De
mocrate Koryo și a programului in 
zece puncte privind statul confederal 
— informează agenția A.C.T.C. în 
raportul prezentat la adunare de 
Chong Jun Gi, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, s-a subliniat caracterul realist 
și rațional al acestui program de re- 
unificare a Coreei, conform cu condi
țiile specifice ale țării și aspirațiile

treburile inter-

convocarea cît 
unei conferințe

națiunii. Pentru transpunerea în viață 
a acestor propuneri — s-a arătat in 
raport — este imperativ, înainte de 
toate, ca Statele. Unite să-și retragă 
trupele din Coreea de Sud și să pună 
capăt amestecului in 
ne ale Coreei.

Propunem din nou 
mai curind posibil a
pentru promovarea reunificării națio
nale, la care să participe reprezen
tanții tuturor partidelor și grupărilor 
din Nord și din Sud și personalități 
coreene care doresc reuni ficarea și 
trăiesc peste hotare, excluzînd grupul 
Chun Du Hwan, ca și a unei confe
rințe comune a unui număr de 100 de 
oameni politici de frunte din țară și 
de peste hotare, subliniat
raport.

Probleme mondiale ale alimentației in
Conferinței regionale F. A. 0. pentru Europa

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R. ÎN R.P. CHINEZA. 
Qiao Shi. membru supleant al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Secției pentru relații externe 
a C.C. al P.C.C.. a primit la Beijing 
delegația de activiști ai P.C.R.. con
dusă de Nicolae Ștefan, secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R. La întîlnire a participat Li 
Shuzhcng. adjunct al șefului Secției 
pentru relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez.

tamentului pentru construcții în 
străinătate. Ion Stănescu, aflat in 
Algeria in legătură cu aplicarea 
Acordului româno-algerian de', coo
perare in domeniul construcțiilor, 
s-a intîlnit cu conducători ai orga
nismelor centrale și ai regiunilor 
administrative din Algeria in care 
țara noastră participă la realizarea 
unor programe de construcții. în 
cadrul vizitei, ministrul român s-a 
întilnit, de asemenea, cu miniștrii 
comerțului exterior, muncii și sănă
tății. cu care a discutat probleme 
de cooperare care 
România și Algeria.

CAMPANIE MONDIALA VI
ZIND OCROTIREA PĂDURILOR 
TROPICALE. Circa 500 de specia
liști in studiul pădurii tropicale, 
reuniți 
III-lea Congres mondial privind 
parcurile naționale, care are loc la 
Bali, au adresat un apel pentru 
protejarea acestor regiuni. Apelul 
marchează începutul unei campanii 
mondiale pentru a se pune capăt 
acțiunilor de defrișare a pădurii 
tropicale, acțiuni estimate anual la 
o suprafață de trei ori mai mare 
decit cea a Elveției.

cu prilejul celui de-al

DECES. A încetat din viață lor
dul Noel-Baker, laureat al Premiu
lui Nobel pentru pace. Fost minis
tru laburist, el și-a dedicat cea 
mai mare parte a vieții (a trăit 92 
de ani) ca militant pentru dezar
mare și pace ; de asemenea, a acti
vat pentru constituirea Societății 
Națiunilor. Un aspect mai puțin cu
noscut al activității sale : Noel-Ba- 
ker a fost cindva atlet de perfor
manță, medaliat cu argint la Jocu
rile Olimpice din 1920.

PREMIUL NOBEL PENTRU MEDICIN A. Institutul „Karolinska" din 
Stockholm a anunțat luni numele laureaților din acest an ai Premiului 
Nobel pentru medicină. Astfel, prestigioasa distincție a fost acordată unui 
grup de trei cercetători — suedezii Sune Bergstroem și Bengt Samuels- 
son și britanicul John Vane — pentru descoperirea substanțelor care 
formează un nou sistem biologic, relevă agenția Reuter. Sune Bergstroem 
s-a născut la Stockholm in 1916, iar Bengt Samuelsson la Halmstad in 
1934. Britanicul John Vane este in virstă de 55 de ani și s-a născut la 
Worchestershire.

CONVORBIRI ECONOMICE RO-
MANO-ALGERIENE. Șeful Depar-

interesează

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

Una din problemele majore ale lu
mii contemporane care își așteaptă 
soluționarea este, după cum se știe, 
aceea a agriculturii și alimentației, a 
identificării posibilităților și modali
tăților concrete pentru eradicarea 
foametei și subnutriției cărora trebu e 
să le facă față în condiții deosebit 
de dramatice sute de milioane de 
oameni, in marea lor majoritate din 
țările în curs de dezvoltare. Prezen- 
tind o deosebită acuitate pentru ță
rile respective, aceste probleme preo
cupă in același timp și celelalte sta
te, așa cum se poate constata și din 
agenda unor importante reuniuni re
gionale sau internaționale.

Un exemplu elocvent in această 
privință îl constituie și cea de-a 
XIII-a Conferință regională pentru 
Europa a Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și agricul
tură (F.A.O.), ale cărei lucrări s-au 
desfășurat săptămina trecută la So
fia. După conferințele regionale care 
au avut loc la București, Lisabona și 
Atena și după reuniunea generală a 
F.A.O. de anul trecut de la Roma, 
forumul din capitala țării vecine a 
evidențiat, o dată mai mult, rolul și 
contribuția deosebită pe care țările 
europene in ansamblul lor pot și tre
buie să le aibă în cadrul eforturilor 
vizind dezvoltarea agriculturii în ge
neral, recunoscute fiind potențialul 
și experiența pe care continentul eu
ropean le deține în acest domeniu.

Conferința 
așa cum era 
prim ordin 
agricultura continentului, de activită
țile prioritare de cooperare ce ur
mează să fie întreprinse în Europa 
în următorii ani. atit de către țările 
membre, cit și de organizație însăși, 
în acest context, au fost discutate

de la Sofia a acordat, 
și firesc, o atenție de 
problemelor legate de

chestiuni privind dezvoltarea agri
culturii în Europa in lumina reco
mandărilor adoptate de către F.A.O. 
în legătură cu creșterea producției 
agricole, perfecționarea tehnologiilor, 
îmbunătățirea calității produselor și 
reducerea cheltuielilor de producție, 
noi surse energetice pentru agricul
tură, programul de lucru al F.A.O. 
pentru regiunea europeană pe anii 
1982—1983.

Documentele pregătite pentru con
ferință și în special raportul referi
tor la activitățile desfășurate de că
tre organizație în Europa în ultimii 
doi. ani. ca și dezbaterile purtate pe 
marginea acestora au relevat efortu
rile întreprinse pentru transpunerea 
in viață a principalelor recomandări 
ale precedentelor conferințe regiona
le. progresele înregistrate in domenii 
cum sint planificarea și utilizarea te
renurilor, mediul înconjurător, ener
gia și transportul etc.

Așa cum a recomandat conferința 
de la Atena, rețelele de cercetare eu
ropeană in agricultură , (ESCORENA) 
au intrat acum intr-o nouă fază de 
dezvoltare, institutele cooperante care 
erau in număr de 200 în 1980 alun
gind în prezent la 350 în 50 de țări, 
dintre care 20 țări in curs de dezvol
tare, din afara continentului, ceea ce 
ilustrează interesul deosebit manifes
tat pentru acest gen de cooperare. 
Pornind de la rezultatele pozitive ob
ținute, programele viitoare de activi
tate ale organizației prevăd, printre 
altele, potrivit interesului '.i.mifestat 
in cursul dezbaterilor de marea ma
joritate a statelor participante, ac
țiuni și măsuri îndreptate spre asi
gurarea unor soiuri de hibrizi de 
înaltă productivitate, organizarea de 
ferme zootehnice specializate, orga-

nizarea activității de proiectare, exe
cuție și întreținere a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, pregătirea și 
perfecționarea de cadre pentru agri
cultură și industria alimentară etc.

Una din problemele importante 
aflate pe ordinea de zi a conferinței 
a fost cea referitoare la sursele noi 
de energie și regenerabile pentru 
agricultură și dezvoltare rurală. Pe 
baza recomandărilor conferinței re
gionale din 1980, F.A.O. a trecut, așa 
cum este știut, la crearea unei rețeie 
de cooperare europeană privind ener
giile noi care vizează realizarea unor 
obiective cum sint : economisirea de 
energie (directă și indirectă), produ
cerea biomasei ca sursă de energie, 
tehnologii pentru producerea de ener
gii noi și regenerabile (solară, eolia
nă, geotermălă, reziduală etc.). De 
avantajele pe care le va oferi această 
rețea, cu atit mai importante in con
dițiile actualei crize de energie, ur
mează să beneficieze, așa cum s-a 
subliniat și în cadrul reuniunii de ia 
Sofia, nu numai țările membre, ci și 
cele în curs de dezvoltare de pe alte 
continente, prin intermediul transfe
rului de tehnologie.

In spiritul politicii sale externe de 
pace și largă cooperare internațio
nală. al atașamentului său fată de 
obiectivele F.A.O., România, la fel ca 
și alte țări, a subliniat și la actuala 
conferință de la Sofia că soluționa
rea problemei alimentației, ca și a 
celorlalte probleme ce confruntă lu
mea de astăzi, este posibilă numai 
prin acțiunea unită a popoarelor, 
presupunînd eforturi sporite pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

Radu BOGDAN
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