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Înscriind o nouă și însemnată contribuție la întărirea

prieteniei și dezvoltarea colaborării multilaterale dintre

popoarele român și mongol, în interesul comun, al cauzei

socialismului și păcii, s-a încheiat vizitiî oficială de

prietenie a delegației de partid și de stat a R. P. Mongole

ADUNAREA POPULARĂ CONSACRATĂ PRIETENIEI ROMÂNO-MONGOLE
o puternică si însuflețită expresie o seniimeuleler de sliiuii, prețuire si respect reciproc dintre cele două popoare

Vizita oficială de prietenie pe 
care a întreprins-o in tara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Yumjaaghim Țedenbal, secretar 
general al Comitetului Centr-al 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole, 
în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, s-a încheiat 
vineri, la București, printr-o 
adunare populară consacrată 
prieteniei româno-mongole.

La sosire în Sala Palatului 
Republicii, care a găzduit adu
narea. cei doi conducători de 
partid și de stat au fost înțîm- 
pinați cu deosebită însuflețite, 
cu puternice aplauze și urăle. 
Miile de participant au dat ex
presie satisfacției depline cu 
care întreaga noastră națiune 
salută rezultatele rodnice ale 
noului dialog româno-mongol Ia 
nivel înalt, moment de mare 
importanță în dezvoltarea si în
tărirea continuă a colaborării 
dintre partidele. t-’rile. și po
poarele noastre. Totodată, ei au 
reafirmat sentimentele de pro- 
fi.-o’dă nrietenie si stimă ne ca^e 
p’oybrul nnsteu le nutrește față 
de' poporul mongol.

în aclamațiile asistenței. în 
prezidiu au. luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yumjaa- 
ghiin Țedenbal. tovarășele 
Elena Ceaușescu și Anastasia 
Țedenbal. tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc, Ludovic
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
au semnat Tratatul de prietenie și colaborare dintre

Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Yumjaaghiin Țedenbal, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, au semnat, vi
neri dimineața, in cadrul unei cere
monii care a avut loc la Palatul 
Consiliului de Stat, Tratatul de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Stimate tovarășe Țedenbal,
Stimați tovarăși din delegația de 

partid și de stat a Republicii Popu
lare Mongole,

Dragi tovarăși și prieteni,De la tribuna marii adunări populare consacrate prieteniei româno-mongole adresez, încă o dată, un salut prietenesc, tovară- , șui ui Yumjaaghjin Țedenbal, secretar general" al Comitetului Centrai ăl .Partidului Popular ^Revoluționar Mongol. președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, precum și celorlalți tovarăși din delegația de partid și de stat a Republicii Populare Mongole. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Folosesc, totodată, acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, pârtieipanților la această a- dunare populară, tuturor oamenilor muncii din capitala patriei noastre, un salut călduros și cele mai bune urări. (Aplauze puter
nice, prelungite).Delegația de partid și de stat a Republicii Populare Mongole, condusă de tovarășul Țedenbal, se află de patru zile în țara noastră — și se poate spune acum,, cînd vizita se apropie de sfirșit, că întreaga ei desfășurare, convorbirile purtate împreună și înțelegerile la care am ajuns au dat expre

prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă.

La ceremonie au participat tova
rășele Elena Ceaușescu și Anastasia 
Țedenbal.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Constantin Olteanu. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
llie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 

sie sentimentelor de prietenie și stimă ce și le nutresc popoarele țărilor noastre, hotărîrii comune de a întări și mai mult bunele relații româno-mongole. (Aplauze 
puternice, prelungite).în; dimineața acestei zile am semnat, împreună cu tovarășul Țedenbal, Tratatul de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă — care asigură un cadru larg și deschide noi perfective' de întărire și dezvoltare a bunelor relații româno-mongole, de intensificare a conlucrării politice, economice, tehnico-științifi- ce, culturale și în alte domenii de activitate, în interesul și spre binele ambelor noastre popoare, al desfășurării cu succes a construcției socialiste în cele două țări, precum și al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii în lume. (Aplauze puternice, prelungite).Raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă, dintre popoarele român și mongol au o bază trainică de dezvoltare — ele se întemeiază pe principiile socialismului, ale deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și

Andrei. Miu Dobrescu, Suzana 
Gâdea. loan Totu, Ion Ursu, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii D. Gombojav, C. Suren. Ț. 
Namsrai. Ț. Balhaajev. D. Saldan, 
D. Yondon. celelalte persoane ofi- 
ciale mongole.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Ulan Bator, Gheorghe Man
ta. și ambasadorul Mongoliei la 
București, N. Luvsanravdan.

După semnare, în aplauzele celor 

suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc, ale solidarității și întrajutorării tovărășești. Țin să subliniez, și în acest cadru, cu satisfacție, că. în ultimii ani aceste raporturi .au cunoscut o continuă dezvoltare, pe multiple planuri. Țările noastre conlucrează activ în domeniul economic, tehnico-științific și cultural, promovează largi contacte și schimburi de experiență pe linie de 'partid-1 și " de sfat,- precum șl'între organizațiile de masă și obștești, în cadrul convorbirilor purtate în timpul vizitei, ne-am înțeles să depunem, în continuare, toate e- forturile pentru a lărgi și mai mult cadrul colaborării și cooperării reciproc avantajoase româno-mongole.în timpul vizitei, al convorbirilor purtate cu delegația de partid și de stat a Republicii Populare Mongole, ne-am informat reciproc și am făcut un larg schimb de experiență cu privire la mersul construcției socialiste în țările noastre, la realizările și preocupările partidelor, țărilor și popoarelor noastre. Tovarășul Țedenbal ne-a prezentat realizările obținute de poporul mongol prieten în dezvoltarea economico-so-
(Continuare în pag. a IlI-a)

prezenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Yumjaaghiin Țedenbal și-au strîns 
mîinile călduros, s-au îmbrățișat cu 
prietenie.

In încheierea ceremoniei, s-a ridi
cat o cupă de șampanie pentru în
tărirea continuă a prieteniei româ
no-mongole. pentru amplificarea și 
dezvoltarea colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, in 
folosul și spre binele lor, al cauzei 
generale a socialismului și păcii 
in lume.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni,Permiteți-mi ca în numele delegației de partid și de stat a Republicii Populare Mongole să vă exprim dumneavoastră sincerele noastre mulțumiri pentru prieteneasca primire care ne-a fost acordată, pentru caldele cuvinte de salut și bunele urări exprimate aici de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

(Vii și puternice aplauze).îmi este-depsebit.de plăcut să .vă. țransmit. dumneavoastră,' reprezentanților oamenilor muncii ai orașului București, tuturor participanți- lor la această adunare și, prin dumneavoastră, poporului frate român, un salut călduros și. urări de bine din partea oamenilor muncii din Mongolia. (Aplauze puternice, 
prelungite).. Noi, solii poporului mongol, simțim, o mare satisfacție vizitînd frumoasa dumneavoastră țară. Am avut posibilitatea de a vizita Bucu- reștiul și alte orașe, întreprinderi industriale și unități agricole ;de producție moderne, de a cunoaște realizările Republicii Socialiste România în domeniile științei și culturii.O impresie de neuitat ne-au produs întîlnirile și discuțiile cu reprezentanții glorioasei clase muncitoare din România, cu lucrătorii

Plecarea din Capitala

Vineri după-amiază s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie întreprinsă 
în tara noastră la invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ■ secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 

din agricultură și cu oamenii de artă și cultură. Ne face plăcere să vedem că oamenii muncii din România, prin munca lor plină de abnegație, sporesc valorile materiale și spirituale ale patriei lor, asigurînd înaintarea țării în noua etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Poporul mongol se bucură sincer de realizările în muncă ale poporului frate român și îi urează din tot sufletul, noi și mari succese în, înfăptuirea/sarcinilor sociaLeco- nomice, trasate de către Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, în înflorirea continuă a României socialiste. (Aplauze pu
ternice).în timpul vizitei noastre în. țâra dumneavoastră am avut discuții și convorbiri prietenești cu mult stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu și cu alți conducători de partid și de stat din România. în discuțiile și convorbirile noastre, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost abordate problemele dezvoltării pe mai departe a relațiilor mongolo-române, precum și unele probleme actuale ale vieții internaționale contemporane. In cadrul convorbirilor ne-am informat reciproc despre mersul construcției socialiste din țările noastre, despre sarcinile ce urmează a fi rezolvate

România, de delegația de partid șî 
de stat a Republicii Populare Mon
gole. condusă de tovarășul Yumjaa
ghiin Țedenbal, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre

de către partidele și statele noastre într-un viitor apropiat.Schimbul de păreri asupra problemelor dezvoltării relațiilor mongolo-române a evidențiat faptul că extinderea și aprofundarea lor continuă corespund pe deplin intereselor edificării socialismului în cele două țări, intereselor întăririi unității statelor comunității socialiste, cauzei păcii și socialismului. (Vii aplauze).Acordăm o măre însemnătate dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și strinsă colaborare cu Republica Socialistă România și celelalte țări frățești pe principiile marxism-Ieni- nismului și internaționalismului socialist. Aceasta este linia principială a partidului și guvernului nostru, pe care o traducem neclintit și consecvent în viață.Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani s-au extins considerabil schimburile de delegații pe linie de partid ; o dezvoltare continuă au cunoscpt-o legăturile e- conomice, comerciale, culturale și colaborarea tehnico-științifică dintre țările noastre.Republica Socialistă România, împreună cu celelalte țări frățești, acordă Republicii Populare Mongole asistență tehnico-economică
(Continuare în pag. a IlI-a)

ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mon
gole.

Prin întreaga sa desfășurare, prin
(Continuare în pag. a Il-a)
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și de stat a R. P. Mongole, condusă de tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit cu tovarășul 

Yumjaaghiin Țedenbal și tovarășa Anastasia Țedenbal

Plecarea din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist. 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reint'ilnit. vineri di
mineața. la Palatul Consiliului de 
Stat cu tovarășul Yumjaaglțiin 
Țedenbal. secretar general al .Comi- 

! teiului Central;.al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, președinte
le Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole,

ADUNAREA POPULARĂ CONSACRATĂ PRIETENIEI
(Urmare din pag. I)

Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț. Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Miu Dobrescu, Suzana Gâdea, 
Ioan Totu, Ion Ursu, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
loan Florea. membru al C.C; al 
P.C.R.. ministrul industrializării 
lemnului și materialelor de construc
ții, Aurel Dumă, membru al C.C. 
ăl P.C.R.. ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Silviu Curticeanu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful secției Cancelarie a 
C.C. al P.C.R., Ion Teoreahu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., mi
nistrul educației și învățămîntului, 
Olimpia Solomonescu. membru . su
pleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cazan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. Gheorghe Manta, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Ulan Bator.

în prezidiu au luat loc, de aseme

și cu tovarășa Anastasia Țedenbal.
Cei doi conducători de partid și de 

stat și-au exprimat satisfacția față 
de rezultatele convorbirilor avute, 
față de înțelegerile la care s-a ajuns 
cu acest prilej, manifestîndu-și de
plina convingere că ele vor contribui 
ia. amplificarea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comu- ■ 
nist Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol, dintre Republica 
Socialistă România și Republica

nea, tovarășii D. Gombojav, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, C. Suren, membru al C.C. al 
P.P.R.M.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole, 
președintele părții mongole în Co
misia interguvernamentală mongolo- 
română de colaborare economică și 
tehnico-științifică, T. Namsrai. mem
bru al C.C, al P.P.R.M., membru al 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole, consilier al secre
tarului general al C.C. al P.P.R.M., 
șeful secției generale a C.C. al 
P.P.R.M., Z. Țedenbal, T. Balhaajev, 
membru al C.C. al P.P.R.M, șeful 
secției relațiilor externe a C.C. al 
P.P.R.M., D. Saldan, membru al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Comitetului 
de Stat al Relațiilor Economice Ex
terne al R P. Mongole.*  D. Yondon, 
membru al C.C. al P.P.R.M., prim 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. N. Luvsanravdan, membru al 
C.C. al P.P.R.M., ambasadorul R. P. 
Mongole la București. D. Ariumbold, 
secretar personal al secretarului ge
neral al C.C. al P.P.R.M.

în sală se aflau membri ai. C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 

Populară Mongolă, la extinderea 
cooperării economice, tehnico-științi- 
fice, culturale și in alte domenii, in 
folosul ambelor țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor. al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

A fost exprimată convingerea că. 
im spiritul celor convenite cu prilejul ;i 
vizitei. România și Mongolia vor 
dezvolta conlucrarea pe plan inter
național, aducîndu-și contribuția ac

Guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai vieții ști
ințifice și culturale, numeroși oa
meni ai muncii din Capitală.

Erau prezenți șefi de misiuni di- 
plomatice acreditați la București.

Pe fundalul scenei Sălii Palatului 
se aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal, sub care era 
înscrisă urarea „Să se dezvolte rela
țiile de prietenie și colaborare între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Mongol, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă". 
Erau arborate drapelele de stat ale 
celor două țări.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Mongole și Re
publicii Socialiste România.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, a spus : 
„Avem deosebita cinste să salutăm, 
cu adincă stimă și căldură, pe tova
rășul Yumjaaghiin Țedenbal, secre

tivă la soluționarea, constructivă a 
problemelor complexe ce cohfruntă 
omenirea, la cauza socialismului și 
păcii, a destinderii, și înțelegerii în
tre națiuni.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au reliefat necesitatea continuă

rii dialogului la nivel înalt româno- 
,piona?l,.;r;are are o. importantă deor 
SPbită ’p'ehtru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

tar general .al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, care împreună cu 
tovarășa Anastasia Țedenbal efec
tuează o vizită oficială de prietenie 
in țara noastră.

Salutăm, totodată, pe ceilalți mem
bri ai delegației de partid și de stat 
a Republicii Populare Mongole.

însuflețiți) de sentimentele de ne
mărginită dragoste, profundă recu
noștință și înalt respect pe care le 
nutrim față de cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, salutăm pre
zenta la adunarea noastră a secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresăm, cu profundă stimă, un 
călduros salut tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului prezenți la adunarea 
populară de astăzi.

(Urmare din pag. I)

documentele semnate de către cei 
doi conducători de partid' și de stat; 
vizita se înscrie ca un eveniment de 
deosebită însemnătate în cronica re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, dintre țările și popoarele noastre.

Rezultatele fructuoase ale întîlni- 
rii și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Yum
jaaghiin Țedenbal reprezintă o con
tribuție însemnată la promovarea 
unor raporturi tot mai strânse. între 
cele două partide și țări, la conlu
crarea tot mai rodnică, atit pe plan 
bilateral, cit și în domeniul vieții 
internaționale, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al colaborării 
intre toate țările.

Ceremonia pfecării a avut' loc pe 
Aeroportul internațional Otopeni. Pe 
frontispiciul . salonului oficial se 
aflau portretele tovarășului Nicolae

Ceaușescu și tovarășului Yumjaaghiin 
Țedenbal, încadrate de drapelele de 
stat ale României și Mongoliei. Pe 
mari pancarte se pot citi, în limbile 
română și mongolă urările : „Să se 
dezvolte continuu relațiile de priete
nie și colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popular 
Revoliiționar Mongol, dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară . Mongolă, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului, păcii și colaborării 
internaționale !“ și „Trăiască priete
nia și colaborarea frățească dintre 
țările socialiste, dintre toate popoare
le lumii !“.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Yumjaaghiin Țedenbal, tovarășele 
Elena Ceaușeșcu, Anastasia Țedenbal 
au sosit împreună la aeroport.

Numeroși bucureșteni prezenți . pe 
aeroport au salutat cu căldură pe cei 
doi conducători de partid’ și de stat. 
Ei au dat glas aprobării . poporului 
nostru, în legătură cu noul dialog la

ROMANO-MONGOLE
Vizita oficială de prietenie ' pe 

care o efectuează in țara noastră 
înalții soli ai poporului mongol, noua 
întîlnire și convorbirile desfășurate 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu Și 
tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
marchează un moment de o impor
tanță deosebită in procesul adîncirii 
și amplificării continue a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
mongole, dind expresie voinței țări
lor, partidelor și popoarelor noastre 
de a dezvolta și intări conlucrarea 
in toate domeniile, in folosul cauzei 
socialismului și păcii, de a-și aduce 
o contribuție activă la rezolvarea pe 
cale pașnică a marilor probleme ce 
confruntă lumea contemporană, pen
tru făurirea unei lumi mai bune Și 
mai drepte pe planeta noastră".

întâmpinați cu deosebită însufleți
re, cu îndelungi ovații, la adunarea 
populară consacrată prieteniei româ- 
no-mongole au luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul YUM
JAAGHIIN ȚEDENBAL, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar

Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole.

Cuivîntările rostite de cei doi con
ducători de partid și de stat au fost 
urmărite cu deosebită atenție și viu 
interes, fiind subliniate in repetate 
rinduri cu puternice aplauze.

în uralele și aclamațiile celor pre
zenți, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Yumjaaghiin Țedenbal s-au îmbră
țișat prietenește, au salutat cu căl
dură pe participanți.

Prin această manifestare vibrantă 
de stimă și respect față de cei doi 
conducători de partid și de stat, 
participanții la adunare au dat o 
înaltă apreciere contribuției hotărâ
toare ne care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Yumjaaghiin Țedenbal 
o aduc la dezvoltarea și aprofunda
rea raporturilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Mongolă, în folosul șl spre bi
nele popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume. 

nivel înalt româno-mongol. satisfac
ției față de rezultatele rodnice ale 
vizitei întreprinse în țara noastră de 
solii poporului mongol.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republicii 
Populare Mongole și Republicii So
cialiste România, în timp ce, în semn 
de salut, au fost trase '21 salve de 
artilerie.

Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au înclinat în fața Drapelului 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia și au trecut în revista garda de 
onoare.

Tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal 
și tovarășa A.I. Țedenbal și-âu luat 
rămas bun de la persoanele oficiale 
române venite la aeroport. Erau'pre
zenți tovarășii ..Constantin Dăscălpșcu. 
Iosif Banc. Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea,Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu; Ilie Verdet, 
Ștefan Andrei. Miu Lobreșcu. Suzana 
Gâdea, membri ai C.t. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat șiJlai guvernului, 
generali și ofițeri.

La ceremonia plecării 6e aflau de. 
față ambasadorul României la ț Ulan 
Bator și ambasadorul Mongoliei la 
București.

Pionieri români și mongoli, precum 
și copii ai membrilor Ambasadei R.P. 
Mongole la București au oferit tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și ytimjaa- 
ghiin Țedenbal, tovarășelor . Elena 
Ceaușescu și Anastasia Țedenbal 
frumoase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la membrii delegației 
de partid și de stat a R.P. Mongole 
— tovarășii D. Gombojav, C. Suren, 
Ț. Namsrai, Ț. Balhaajev, D. Saldan, 
D. Yondon.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la tovarășul Yumjaaghiin 
Țedenbal. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strins cu căl
dură mîinile, s-au îmbrățișat priete
nește.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adre
sat cuvinte de rămas bun tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
aceeași prietenie și cordialitate, și-a 
luat rămas bun de la tovarășa A.L 
Țedenbal.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Anastasia Țe- 
denbal și-au luat rămas bun, strîn- 
gîndu-și cu prietenie miinile.

La ora 13,30, aeronava cu care călă
toresc oaspeții mongoli a decolat.

Momerit din timpul adunării consacrate prieteniei româno-mongole
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ADUNAREA POPULARĂ CONSACRATĂ PRIETENIEI ROMÂNO-MONGOLE

CUVlNTAREA TO VARĂȘULUI CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

(Urmare din pag. I)cială a patriei sale, în înfăptuirea hotă- rîrilor, adoptate de Congresul al XVIII- lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Ne bucură aceste realizări si urăm poporului mongol prieten noi succese pe calea dezvoltării economico- sociale a patriei sale, a construcției societății socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).1 în zilele de cînd se află în țara noas- tră, tovarășul Țedenbal a vizitat obiecti- | ve economice și social-culturale importante din București și Pitești și a putut i cunoaște nemijlocit unele din realizările și preocupările poporului nostru, entuziasmul și hotârîrea cu care oamenii muncii acționează pentru înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru edificarea socialismului și comunismului în România.■ Am aniversat, zilele acestea, împlinirea a 35 de ani de la înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării mijloacelor de producție, care a constituit, de fapt, momentul lichidării orînd' Urii burghe- zo-rrușierești și trecerii la făurirea societății socialiste în patria noastră. în această perioadă, prin munca și eforturile întregului popor, puterea industrială a țării a crescut de peste 50 de ori, producția a- gricolă a sporit, în acești ani, de 3,5 ori, iar venitul național de circa ' 15 ori. Putem afirma, cu mîndrie, că viața a demonstrat cu putere forța creatoare a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, liber și stăpîn deplin pe decrinelesale, își făurește neabătut, sub- conducerea partid îlui nostru comunist, viitorul său de bunăstare și fericire. (Aplau

ze puternice).Conferința Națională a partidului din decembrie anul trecut a analizat pe larg stadiul actual al construcției socialiste din patria noastră și a adoptat, pe această bază, o serie de programe speciale menite să asigure înfăptuirea neabătută a hptărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Punem un accent deosebit pe lărgirea mai puternică a bazei energetice și de materii prime, pe înfăptuirea noii revoluții agrare, pe dezvoltarea intensivă a întregii economii naționale și gospodărirea cu maximă eficiență a tuturor resurselor materiale și umane ale țării.în primii doi ani ai actualului cincinal — cu toate greutățile create de criza economică mondială — am obținut o dezvoltare importantă a economiei naționale. Menționez, de asemenea, că și pe primele 5 luni ale acestui an s-au obținut rezultate superioare celor din aceeași perioadă a anului trecut — planul producției industriale fiind realizat cu o depășire de peste 5 miliarde de lei. Există toate condițiile să realizăm, pînă la sfîrșitul anului, o producție industrială suplimentară de circa 12 miliarde de lei.Pe baza rezultatelor de pînă acum, se poate aprecia că dispunem de tot ce este necesar pentru ca, printr-o bună organizare a muncii, acționînd cu pricepere’și hărnicie, să realizăm în bune condiții prevederile planului pe întregul cincinal, hotărârile adoptate de Conferința Națională a partidului, să asigurăm ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,în cadrul schimbului de păreri efectuat cu tovarășul Țedenbal, am abordat, împreună, o serie de probleme internaționale, de interes comun. Am constatat, cu îngrijorare, creșterea încordării pe arena mondială, pericolele grave pe care aceasta le creează pentru pacea și viața popoarelor.Viața internațională cunoaște astăzi o evoluție deosebit de complexă. Pe de o parte continuă să se manifeste politica imperialistă de'forță și dictat, se intensifică cursa înarmărilor, se înrăutățește situația economică mondială, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, se mențin și chiar se amplifică o serie de conflicte și stări de încordare, sporește pericolul extinderii și generalizării lor. Pe de altă parte se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a promova o politică nouă, de egalitate și respect al independenței naționale, de a se dezvolta libere, într-un climat de colaborare, securitate și pace. Sîntem convinși că, în înfruntarea dintre aceste două tendințe, viitorul aparține politicii de independență, colaborare și pace, voinței popoarelor de a făuri o lume mai bună și mai dreaptă, o lume a păcii și colaborării, fără arme și fără războaie. Dealtfel, acesta a fost întotdeauna țelul socialismului și comunismului !Asistăm la o intensificare fără pre

cedent a înarmărilor nucleare, lă creșterea pericolului de război. Nesocotindu-se cerințele cercurilor largi ale opiniei publice mondiale, ale • popoarelor, privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, se iau hotărîri pentru' instalarea, în acest an, a noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa. Se înmulțesc declarațiile privind, trecerea la producerea de. rachete și arme nucleare cu putere de distrugere tot mai mare. Se încearcă să se acrediteze teza falsă că noile armamente pot servi pacea și securitatea popoarelor. Trebuie să respingem cu toată hotărârea asemenea. încercări de ascundere ă realității ! Pacea nu se poate asigura prin noi armamente, ci prin reducerea' și distrugerea totală a armamentelor nucleare, prin trecerea lă dezarmare generală, sub un control

corespunzător internațional. Popoarele așteaptă nu noi rachete nucleare, ci măsuri pentru oprirea amplasării acestora, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru realizarea unui e- chilibru al forțelor, dar la un nivel tot mai scăzut al înarmărilor! Noi considerăm că încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, constituie problema centrală a epocii noastre — și vom face totul pentru a ne aduce întreaga .contribuție la soluționarea ei, la apărarea dreptului fundamental al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, Ia existență liberă și demnă ! (Aplauze puternice, 
prelungite).Acordăm o atenție deosebită situației din Europa. România militează consecvent pentru securitate și cooperare pe continent, pentru ca reuniunea de la Madrid să se încheie cit mai curînd cu un document acceptabil pentru toți. Dorim să se ajungă la convocarea unei conferințe pentru întărirea încrederii _ și pentru dezarmare în Europa, asigurîn- du-se dezvoltarea cooperării multilaterale dintre țările europene, în vederea realizării unei Europe unite, bazată pe respectarea orînduirilor sociale și a independenței fiecărei națiuni, dar și pe o conlucrare activă în vederea asigurării progresului economico-social al tuturor popoarelor europene — ca o condiție a unei păci trainice pe continentul nostim și în întreaga lume.în contextul eforturilor pentru o Europă a securității și păcii, ne pronunțăm și acționăm ferm' pentru întărirea colaborării și încrederii în Balcani, realizarea în zona noastră ă unei regiuni a colaborării pașnice, fără arme nucleare, fără baze militare străine. Sprijinim, totodată, preocupările țărilor din alte zone — din nordul Și centrul Europei — pentru realizarea unor , zone fără arme nucleare. ',Ținînd seama de numeroasele conflicte existente în lume, România militează cu hotărîre pentru încetarea oricăror confruntări militare și soluționarea tuturor problemelor dintre state numai și numai pe cale politică, prin tratative. Viața a demonstrat că oricît. de lungi și grele ar fi tratativele, ele .sînt incomparabil mai bune decît cele mai mici lupte, care provoacă distrugeri .materiale, fac să cadă victime, să moară oameni.Țara noastră s-a. pronunțat și se pronunță cu toată fermitatea pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru realizarea' unei păci globale, trainice și juste, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare _ inclusiv la crearea unui stat palestinian național propriu, independent — la asigurarea conviețuirii pașnice a tuturor statelor din zonă. Considerăm că este necesar să se facă totul pentru retragerea cît mai neîntîrziată a trupelor israeliene din Liban, pentru respectarea independenței, integrității teritoriale și suveranității acestei țări.România desfășoară o largă activitate în vederea lichidării subdezvoltării, a instaurării unei noi ordini economice mondiale. Acordăm o atenție deosebită problemelor economice, realizării unor înțelegeri între țările bogate și sărace cu 

privire la lichidarea subdezvoltării, la acordarea unui sprijin mai puternic țărilor slab dezvoltate, la asigurarea dezvoltării echilibrate a economiei mondiale și realizarea noii ordini economice mondiale, bazate pe relații de deplină egalitate și echitate. în acest sens, România a prezentat o serie de propuneri concrete la actuala reuniune a U.N.C.T.A.D. de la Belgrad — și acționează pentru ca această reuniune să deschidă calea soluționării juste a acestor probleme complexe, să asigure o perspectivă nouă, de progres și bunăstare tuturor națiunilor lumii.în activitatea noastră internațională acordăm o mare însemnătate dezvoltării continue a, relațiilor cu toate țările socialiste. Considerăm că întărirea unității și colaborării țărilor socialiste, depășirea divergențelor care mai există între unele dintre ele constituie o cerință de cea mai mare importanță pentru creșterea rolului lor în viața internațională, pentru sporirea forței și prestigiului socialismului în lume. Trebuie să se țină seama că între țările socialiste există deosebiri în ce privește nivelul lor de dezvoltare economică și socială, că fiecare din ele edifică noua orînduire în condiții specifice — și să se pornească întotdeauna de la ce este comun și de la ceea ce le unește, de la interesele lor comune în construcția socialismului, în apărarea păcii și colaborării internaționale. (A- 
plauze puternice). După cum se cunoaște, ne pregătim pentru o întâlnire la nivel înalt în cadrul C.A.E.R., în vederea discutării problemelor colaborării economice. . în abordarea acestor probleme, pornim de la necesitatea perfecționării colaborării în C.A.E.R., astfel încît să se asigure soluționarea într-o măsură mai mare, cu forțele proprii ale țărilor membre, a problemelor economice — de materii prime, de energie, de progres tehnico-științific și altele — în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare economico-socială al fiecărei țări și întăririi, pe ansamblu, a forței economice a statelor membre.în același timp, promovăm largi relații cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Așezăm ferm la baza relațiilor cu toate statele principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale^ neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Considerăm că este necesar să fie create condiții pentru ca toate țările, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială, să participe activ, în condiții de deplină egalitate, la soluționarea problemelor, la asigurarea păcii și independenței naționale. De asemenea, este necesară creșterea rolului O.N.U., al altor organisme mondiale în democratizarea vieții internaționale, în soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea.Pornind de la rolul tot mai important pe care partidele comuniste și muncitorești, forțele progresiste, revoluționare din întreaga lume îl au în viața internațională, în dezvoltarea progresistă a societății, facem totul pentru întărirea solidarității și colaborării cu toate aceste forțe, dezvoltăm continuu conlucrarea cu ele in lupta pentru progres social, securitate și pace, pentru o- lume mai bună și mai dreaptă. (Aplauze puternice, pre

lungite).

Dragi prieteni din Republica 'Populară 
Mongolă,Peste puțin timp veți părăsi țara noastră, întorcîndu-vă în patrie. Vă rugăm să duceți cu dumneavoastră sentimentele prietenești ale întregului nostru, popor, urările sale sincere de progres și prosperitate, de bunăstare și fericire. (Aplau
ze puternice, prelungite).îmi exprim, încă o dată, convingerea că vizita pe care ați făcut-o, convorbirile pe care le-am avut și documentele încheiate vor avea o importanță deosebită pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre partidele și țările noastre, în interesul ambelor popoare, al, cauzei socialismului, colaborării și păcii în lume 1 
(Aplauze puternice, îndelungate).— Trăiască prietenia și colaborarea româno-mongolă! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate).— Trăiască colaborarea și solidaritatea dintre țările socialiste, dintre toate forțele progresiste și antiimperialiste ! 
(Aplauze și urale puternice, prelungite).— Trăiască colaborarea între toate popoarele lumii ! Trăiască pacea și colaborarea internațională ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite. întreaga asistență 
ovaționează îndelung pentru colaborarea 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, pentru în
tărirea continuă a prieteniei dintre po
poarele român și mongol).

(Urmare din pag. I)în construirea unor . obiective, care au o importanță deosebită pentru e- co.nomia națională a țării noastre. Anul acesta va fi dat in exploatare un combinat de mobilă și mucava, pe șantierul căruia, alături de ingineri și muncitori mongoli, muncesc cu abnegație specialiști de înaltă calificare din România frățească. Noi adresăm prietenilor români sincera noastră recunoștință, pentru asistența frățească în realizarea .unor obiective de. mare importanță pentru economia națională, în pregătirea tinerilor și' tinerelor din Mongolia în instituțiile de învățământ superior din România. (Aplauze puternice, prelungite).Voința .și fermitatea comuniștilor și oamenilor muncii din arii bele țări de a

și Re- Socialistă semnat cu puțin

cimenta ș.i mai puternic prietenia și frăția, solidaritatea și colaborarea au găsit o elocventă ■întruchipare în Tratatul- de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mongolă ’ "' publica România, de noi timp mai înainte. După părerea noastră, acest document istoric nu numai că sintetizează experiențele, de mai mulți ani, ale colaborării noastre, ci și deschide perspective pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor tre cele două creîndu-le o ză politico-jur trainică.Avem ferma vingere că rel; mongolo-româr vor dezvolta și extinde și în continuare, atît pe plan bilateral, cît și în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în deplină concordanță cu cerințele construcției socialiste din țările noastre și cu legitățile obiective ale dezvoltării sistemului 
(Aplauze puternice).

din- țări, bădicacon- ițiil.e

socialist mondial.

Tovarăși,Popoarele țărilor noastre trăiesc și făuresc sub steagul marxism-leninismului și internaționalismului socialist.în mersul său ascendent al dezvoltării de la feudalism la socialism, poporul mongol a străbătut un îndelungat și extrem de greu drum de lupte și victorii.Privind realitatea socialistă de azi a țării noastre, nu chiar . fiecare este în stare să-și dea seama de acele enorme greutăți pe care le-a avut de învins poporul nostru, să înțeleagă, bine și să aprecieze toată complexitatea problemelor soCial-economice pe care le-a soluționat Mongolia în cei 62 de ani ai revoluției populare. Dacă la noi s-a terminat pentru totdeauna cu sărăcia și cu tot ce apăsa ca o povară grea pe umerii omului muncii, dacă au' fost create puternicele ' centre industriale și țara a fost transformată într-un stat socialist ce se dezvoltă intens, iar exemplul și experiența acestuia’ atrag atenția statelor eliberate de sub jugul colonial, toate acestea sînt rezultatul eforturilor pline de abnegație. ale poporului mongol și avangărzii sale militante — Partidul Popular Revoluționar Mongol. (Vii aplauze). Totodată, acestea sînt roadele strîn- sei colaborări,. ajutorului și sprijinului internaționalist ale țărilor socialiste frățești și< în primul rînd. ale Uniunii Sovietice. .în prezent, oamenii muncii drn Mongolia acționează cu deplină încredere și avînt pentru traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al XVIII-Iea Congres al P;P:R.M. și a sarcinilor de plan ale celui de-al VII-lea cincinal, realizarea cărora va marca încă o importantă etapă în înfăptuirea liniei strategice a partidului, de desăvârșire a construcției bazei tehnico- niateriale a socialismului în țara noastră.Accelerînd ritmurile de dezvoltare a economiei, partidul nostru se străduiește să rezolve într-un răstimp cît mai scurt posîbii principala problemă economică de transformare a Republicii Populare Mongole dintr-o țară agrar-industrială într-o țară industrial-agrară. Noi înțelegem că această sarcină nu este deloc ușoară. Rezolvarea ei va cere, fără îndoială, mari eforturi din partea partidului și întregului popor mongol, valorificarea deplină a resurselor materiale și de muncă ale țării. în acest cadru, noi acordăm o importanță destul de mare dezvoltării legăturilor economice externe ale țării și lărgirii colaborării multilaterale cu statele socialiste frățești.Republica Populară Mongolă își va intensifica și pe mai departe participarea la activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, Ia realizarea programului complex de integrare economică so

cialistă și a programelor speciale de colaborare pe termen lung, care permit țării, noastre să rezolve în mod efectiv sarcinile de făurire a complexului cu numeroase ramuri în economia națională, să se ridice la noi culmi în construcția socialistă.
Stimați tovarăși,Omenirea trăiește un moment de mare răspundere din istoria sa. O crescîndă neliniște și îngrijorare provoacă popoarelor agravarea serioasă a actualei situații internaționale, intensificarea uneltirilor agresive ale imperialismului. îri primul rînd ale imperialismului american.

•

Impetuoasa cursă a înarmărilor, calculele de a obține o superioritate militară asupra lumii socialismului, tentativele de a cuceri o poziție predominantă în rezolvarea problemelor mondiale, care au devenit un principal pivot al politicii S.U.A., pot duce întreaga omenire la o catastrofă ireparabilă.La ora actuală pe continentul european se creează, după opinia noastră, o situație periculoasă, ca urmare a planurilor de amplasare pe teritoriul unor state di.n Europa occidentală a sutelor de rachete nucleare americane, care reprezintă o armă cu caracter ofensiv și sînt destinate pentru executarea primei lovituri.Ne sînt apropiate și ușor de înțeles neliniștea și îngrijorarea popoarelor, care așteaptă de la tratativele de la Viena. Geneva și Madrid rezultate pozitive, care ar putea duce la o reducere radicală a armamentelor și forțelor armate pentru a crea condiții favorabile în vederea însănătoșirii situației în Europa și in întreaga lume.R. P. Mongolă împărtășește pe deplin punctul de vedere al statelor socialiste frățești că așa-numita „opțiune zero" sau „soluție intermediară14, propuse de către președintele american, nu vor putea urni, din punctul mort problema reducerii mijloacelor de distrugere în masă. Prin aceste trucuri se scontează pe perturbarea echilibrului militar creat la ora actuală între N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, pe dobîndirea de către statele occidentale a unui avantaj militar unilateral.Bineînțeles că în asemenea condiții cealaltă parte, adică Uniunea Sovietică, nu poate accepta dezarmarea unilaterală; fără a pune în pericol atît securitatea sa, cît și a aliaților săi. Tocmai aceste considerente stau la baza Declarației guvernului sovietic din 28 mai a.c., în care se exprimă hotărîrea fermă de a nu admite țărilor N.A.T.O. să obțină superioritate militară unilaterală și să deterioreze actualul echilibru de forțe.Guvernul R. P. Mongole consideră declarația guvernului sovietic drept un a- vertisment serios și oportun, adresat Occidentului. Totodată, ea exprimă disponibilitatea Uniunii Sovietice de a ajunge la o înțelegere în problema opririi cursei înarmărilor și dezarmării, în scopul izbăvirii popoarelor lumii de pericolul unui război nuclear.O reală dezarmare' poate fi înfăptuită nu pe calea escaladării cursei înarmărilor, ci numai pe baza întreprinderii unor măsuri efective de reducere reciprocă a armamentelor și forțelor armate existențe în prezent, așa cum propun țările socialiste.Ecoul puternic produs în mijlocul opiniei publice mondiale de inițiativele pașnice ale Uniunii Sovietice, avansate în

ultimul timp de tovarășul I. V. Andropov, secretar general al Comitetului Central al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., precum și de propunerile constructive incluse în Declarația politică de la Prâga a statelor participante la Tratatul de la Varșovia constituie, o bază trainică pentru tratativele în problema dezarmării.Republica Populară Mongolă aprobă și sprijină pe deplin aceste inițiative și propuneri istorice ale țărilor frățești- ale comunității., socialiste, considerîridu-le drept o mărturie elocventă a abordării rezonabile a problemelor dezarmării*  și o .reală. alternativă la catastrofa nucleară.

actuala situa- internațională, cercurile âgre- ale imperialis-

După părerea noastră, o importanță deosebită o are, de asemenea, inițiativa pașnică a țărilor socialiste de a încheia un tratat cu privire la nefo- losirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice între Statele participante la cele două grupări politico-milita- re — Organizația Tratatului de la Varșovia și N.A.T.O. încheierea unui a- semenea tratat ar însemna un mare pas înainte în instaurarea unei atmosfere de încredere și înțelegere mutuală între statele europene, precum și a îmbunătățirii climatului politic in întreaga lume.în ție cînd sive mului nu încetează încercările de a implica țările continentului asiatic î n orbita pregătirilor lor militare, problema asigurării securității în.. Asia capătă o aățuali-' tat'e1 deosebită/Numeroase zone ale Asiei și Oceanului Pacific continuă să rămînă focare de tensiune și conflicte, țeluri ale năzuințelor militariste și arene de lupte înverșunate pentru instaurarea sferelor de influență ale forțelor imperialiste și hegemonișțe. Cel mai fierbinte și periculos punct pe explozie continuă să rămînă Orientul Apropiat, a cărui situație continuă să otrăvească situația generală în lume.Republica Populară Mongolă, ca și înainte, se pronunță pentru lupta justp a popoarelor arabe pentru libertate și independență, impotriva agresorilor is- raelieni, care încalcă dreptul, poporului arab al Palestinei la autodeterminare și atentează la suveranitatea, independența și integritatea teritorială ale Libanului și altor țări din regiunea aceasta.Republica Populară Mongolă se pronunță pentru întărirea încrederii, înțelegerii reciproce și relațiilor de bună vecinătate între statele Asiei, pentru un amplu dialog politic între ele. Acestui scop îi corespunde propunerea înaintată de către cel de-al XVIII-lea Congres al partidului nostru de a încheia o convenție de neagresiune și nefolosire a forței în relațiile dintre statele Asiei și Oceanului Pacific. Această inițiativă este apreciată în mai multe țări asiatice precum și în important ale Asiei sprijin.Țara noastră este ferm hotărâtă să contribuie la realizarea inițiativelor pașnice constructive ale stațelor frățești socialiste îndreptate spre soluționarea problemelor litigioase și asigurarea stabilității în diferite zone ale continentului asiatic.Sîntem convinși că lupta comună a tuturor forțelor iubitoare de pace de pe planeta noastră poate să prevină un nou război mondial și să salvgardeze pacea in întreaga lume. (Vii aplauze, îndelun
gate).

alte părți ale lumii drept un pas dictat de realitățile de azi și suscită un ecou pozitiv și

Stimați tovarăși,Permiteți-mi în încheiere să adresez din nou mulțumirile noastre participan- ților la această adunare de prietenie a popoarelor Mongoliei și României și să urez din toată inima oamenilor muncii din România noi și mari succese în traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., în lupta pentru edificarea în țara dumneavoastră a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru pace și securitate în Europa și în lumea întreagă. (Aplauze înde
lungi).Trăiască prietenia frățească și colaborarea strînsă dintre popoarele mongol și român ! (Aplauze puternice și urale).Trăiască Republica Socialistă România ! (Vii aplauzeSă se întărească țărilor socialiste !Trăiască pacea 
(Aplauze prelungite. Cei prezenți ovațio
nează îndelung pentru prietenia și 
colaborarea româno-mongolă).

șî prelungite urale). unitatea și coeziuneaîn întreaga lume !
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ÎN AGRICULTURĂ ÎN INDUSTRIE

RECOLTAREA ORZULUI-în timpul 
cel mai scurt și fără pierderi!

CARAȘ-SEVERIN: Combinele au reintrat 

in lanurile zvintate
în după-amiaza zilei de vineri, 

secerișul orzului a fost reluat in
tr-un șir de unități agricole din ju
dețul ■ Caraș-Severin, unde lânurile 
s-au zvîntât- Ne referim la coope
rativele agricole Moldova Veche, 
Cimpia și Zlatita din consiliul agro
industrial Moldova Nouă ș.a. Pe an
samblul. județului, pînă - iii seara 
aceleiași zile producția de orz a 
fost strinsă de pe 60 la sută din su
prafețele cultivate.

Se cuvine să precizăm că prin măi 
buna amplasare a culturilor de orz, 
prin erbicidarea întregii suprafețe, 
se estimează obținerea unei produc
ții bune de orz. Ținînd seama de 
acest lucru, Încă din prima ; zi de 
seceriș s-a trecut la organizarea 
muncii în formații mici de meca
nizatori, care să poată intra opera
tiv in lanurile ajunse la maturitate, 
întreaga activitate 'se desfășoară în 
flux continuu. . După combine ur
mează presele de balotat paie, 
autocamioanele sau. tractoarele cu 
remorci pentru transportul recoltei 
și al paielor : pe măsură ce recolta 
este strinsă, se trece la pregătirea 
terenului si insămințarea culturi
lor duble.

La cooperativa agricolă din 
Bocșa, inginerul-șef. I. Ivașcu ne 
prezintă măsurile luate pentru buna 
desfășurare a secerișului. . între 
care de mare importanță este or
ganizarea asistenței tehnice direct 
în cîmp, in scopul de a se asigura 
buna funcționare a combinelor. Re
zultate bune la ' recoltare au și 
unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Berliște și Moldova 
Nouă. Mecanizatorii .și cooperatorii 
din aceste unități sînt hotărîti să 
strîngă și să pună la adăpost cît 
mai repede recolta, spre a se evita 
orice pierderi.

Pe lingă măsurile bune si ac
țiunile demne de laudă întreprinse 
in multe unități din județ, există 
însă și unele neajunsuri care frâ
nează realizarea unui ritm bun la 
seceriș. Bunăoară, pe terenurile 
unităților agricole din consiliile 
agroindustriale Bocșa și Berzovia 
am văzut multe combine care func
ționau fără a fi reglate corespun
zător, precum și multe prese de ba
lotat paie la care apăreau dese de
fecțiuni.

Nicolae CATANĂ
corespondentul „Scinteii"
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele de 
pe care recolta de orz a fost strinsă pînă în seara zilei de 16 
iunie in întreprinderile agricole de stat (sus) și în cooperativele 
agricole (jos). In județele notate cu o linie nu începuse secerișul

GALAȚI: Hotărîtoare pentru grăbirea

secerișului este
Pînă în seara zilei de joi. 16 iu

nie, in județul Galați orzul a fost 
strins de pe 7 777 hectare, repre- 
zentind 50 la sută din .suprafața 
cultivată. Ploile din ultimele zile, 
care au cuprins întreg județul, au 
determinat încetinirea ritmului de 
lucru și chiar oprirea secerișului in 
multe unități agricole. De vineri 
însă, soarele a apărut din noU și 
s-au creat condiții pentru reluarea 
recoltării. Dealtfel, în toate unită
țile agricole specialiștii urmăresc 
permanent starea lanurilor pentru 
a identifica operativ pe cele zvîn- 
tate, unde se poate lucra.

Printr-o bună organizare a mun
cii, în multe unități stadiul recol
tării este, superior mediei pe județ. 
Menționăm în-acest sens unitățile; 
agricole dinJjitibnsiJffl^VjâW'țJindte - 
triale Bereșfi, Pecheâ. Foiieșii, Su
ceveni, Tg. Bujor, Galați. Ghidigeni, 
Ivești și .altele, unde orzul a fost 
strins de pe 60—80 la sută din su
prafața cultivată. Sub media jude
țului, adică în proporție de 30—33 
la sută din suprafețele Cultivate, 
orzul a fost strins în consiliile.agro
industriale Tudor, Vladimi'rescu, 
Tecuci și altele. Așa după cum s-a 
stabilit la o recentă ședință a co
mandamentului județean neutru 
coordonarea lucrărilor agricole. în 
aceste zile obiectivul cel ,mai im
portant îl constituite urgentarea; re
coltării orzului, specialiștilor reve-

acum organizarea
nindu-le sarcina de a urmări solă 
cu solă starea lanurilor si de a 
impulsiona secerișul. în acest mod 
s-a lucrat la cooperativa agricolă 
din Pechea, unde printr-o bună 
organizare a muncii. secerișul s-a 
încheiat pe cele 250 hectare culti
vate. în alte unități — bunăoară 

. cele din consiliile agroindustriale
Foltești sau Berești — se acționea
ză cu toate forțele pentru evitarea 
oricăror pierderi de , recoltă prin

buna reglare a combinelor și con
trolarea lor permanentă pe par
cursul zilei. Imperativul de a nu 
se pierde nici un bob, de a fi adu
nat fiecare spic devine realitate și 
prin aportul locuitorilor, al elevi
lor' din comune. Zilnic, 2 000—3 000 
de, cetățeni — tineri și vîrstnici — 
acționează în lanuri in urma com
binelor sau cu secerile pentru a 
sprijini strângerea fără pierderi a 
întregii recolte. O grijă deosebită se 
acordă și adunării în întregime a 
plevei și paielor, care sînt transpor
tate cu. mijloacele hipo ale unită
ților în parcurile de furaje.

După cum ne-am convins pe te
ren și așa cum rezultă și din da
tele puse la dispoziție de trustul 
județean pentru mecanizarea agri

culturii, combinele funcționează în 
general bine, orice defecțiune care 
apare fiind operativ remediată 
direct în cîmp. Ploile căzute in ulti
mele zile, care nu au acoperit de
ficitul de umiditate resimțit acut 
in această primăvară și in județul 
Galați, au determinat o sporiță 
grijă pentru buna organizare a se
cerișului orzului, specialiștii urmă
rind folosirea fiecărei ore bune de 
lucru, astfel incit această lucrare să 
se încheie în cel mai scurt timp 
posibil. Concomitent cu aceasta, 
întreaga producție este transporta
tă în bazele de recepție.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

PRODUCȚIA FIZICĂ - realizată exemplar!
între cele mai noi unități indus

triale din județul Vîlcea se numără 
și întreprinderea de echipament 
Hidraulic, a cărei activitate produc
tivă a debutat cu doi ani în urmă. 
Și se poate afirma cu deplin temei 
că tinărul colectiv de aici a reușit 
să se consolideze și să acumuleze o 
bună experiență intr-un domeniu 
al industriei atît de pretențios cum 
este cel al mecanicii fine. Un argu
ment : rezultatele ■■ înregistrate pe 
primele cinci luni din acest an. cind 
la toți indicatorii planului s-au înre
gistrat importante 
la producția fizi
că, de exemplu, 
a fost îndeplinită 
in proporție de 
111,4 la sută, rea- 
lizîndu-se în de- 
vans numeroase 
repere și suban- 
samble contracta
te cu diferiți be
neficiari din tară. 
La produsele de 
bază ale între
prinderii. respec
tiv reperele pen
tru echipamente 
hidraulice, reali
zările reprezintă 
112 la sută față 
de plan, situînd colectivul, din acest 
punct de vedere, între fruntașii pe 
ramură.

— Sint rezultate care ne bucură 
mai ales prin faptul că au fost 
obținute în condițiile unei puternice 
înnoiri a producției — preciza de 
la bun început ing. Octavian Fota, 
directorul întreprinderii. Practic. 
86 la sută din structura actuală a 
producției o reprezintă sortimentele 
noi, de mare complexitate, introduse 
in fabricația de serie a acestui an, 
cind însăși producția va fi de șapte 
ori mai mare decît în anul prece
dent. ’

— înalta tehnicitate a noilor sor
timente presupune o temeinică pre
gătire atît a producției, cît și a celor 
ce o realizează. Cum au fost solu
ționate aceste importante probleme?

— Cele mai mari probleme au 
apărut în ceea ce privește asigura
rea operativă a sculelor și dispozi
tivelor. Astfel, activitatea atelieru
lui de proiectare a fost organizată 
pe două schimburi, el fiind coordo
nat de doi specialiști cu experiență, 
inginerii Gheorghe Casapu și Glieor- 
ghe Surlin. în flux continuu s-a 
desfășurat și se desfășoară activi
tatea și în atelierul de sculărie,

depășiri. Sarcina

tocmai pentru a urgenta executarea 
SDV-urilor de care avem absolută 
nevoie. După aceea, la realizarea 
noilor produse a concurat și măsura 
luată de consiliul oamenilor muncii 
de integrare pe fluxurile de fabri
cație „cheie" a muncitorilor cu ca
tegorii superioare de încadrare, aces
tora revenindu-le și sarcina de ' a-i 
îndruma și sprijini pe cei mai tineri 
lucrători.

Pentru a înțelege mai bine ce în
seamnă înnoirea producției in acest 
an se cuvine să mai subliniem incă 
un aspect. Conform planului — și

țară care nu numai că grevează 
cheltuielile de producție, dar nici nu 
este garantată asigurarea promptă a 
reperelor respective. No.i am găsit 
disponibilă o astfel de mașină la în
treprinderea mecanică Plopeni și ar 
fi bine dacă Centrala industrială de 
mecanică fină București ne-ar 
jini in preluarea utilajului.

— Cum stau lucrurile cu cel 
doilea prodits ?

— Deși produsul este foarte ... 
plex și am întîfziat puțin Omologa
rea. acum intrarea lui in producție 
nu ridică probleme. Am de- 

, vansat fabricația 
_ pompelor cu pini

oane și distribui- 
, toarelor, întrucît 

inițial erau pre
văzute a fi pro
curate

spri-
de-al
corn

ii

im- 
cum 

finele 
ne-am 
fabri- 

............... 10 000 
La întreprinderea de echipament hidraulic '

vom reuși să, asi
gurăm în con- 

________ ■ diții . corespunză
toare solicitările 
beneficiarilor.

Din discuțiile cu factori de condu
cere din această unitate economică 
s-a desprins și ideeaL că dăruirea, și 
responsabilitatea muncitorească — 
trăsături ce definesc personalitatea 
harnicului și tinărului cjleo, de 
aici — s-ar putea concretiza ’W re
zultate și mai bune dacă hu s-ar 
confrunta cu unele greutăți provoca
te' de anumiți beneficiari care, după 
terminarea fabricației produselor, iși 
anunță producătorul că nu mai -au 
nevoie de ele. De exemplu, între
prinderea de strunguri Tîrgoviște a 
lăsat în depozitui de produse finite al 
întreprinderii vilcene nu mai puțin 
de 1 500 dozatori volumetrici, in va
loare de aproape 800 000 lei. Același 
sistem de „colaborare" îl mai prac
tică și întreprinderea de ■ mașini- 
unelte Bacău, întreprinderea meca
nică Roman și incă altele cîteva. De
sigur, sînt situații cind întreprinde
rile beneficiare trebuie să-și modifice 
structura producției,, dar firesc ar fi 
ca de acest lucru. să fie încunoștiin- 
țată la vreme și unitatea colaboratoa
re. ca aceasta, la rîndul ei, să nu 
irosească inutil timp, muncă și ma
teriale.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scinteii*

a fabricației
din 

port. Or, 
pînă la 
anului " 
propus să 
căm cite

din > Rîmnicu Vîlcea

realizările de pînă acum, după cum 
s-a observat, urmăresc îndeaproape 
prevederile — în acest an se vor asi
mila și introduce în producția de 
serie 28 familii de produse în 142 
tipodimensiuni. Dintre acestea nu 
mai puțin de 39 sortimente repre
zintă premiere pentru economia na
țională.

La capătul unui flux urmărim un 
lot de cilindri hidraulici pregătiți 
spre a fi livrați întreprinderii „Se
mănătoarea" din Buourești, de a- 
ceastă operație deloc ușoară fiind 
însărcinat să se ocupe maistrul Ion 
Tătuț.

— Dacă în privința acestei largi 
familii de cilindri am reușit destul 
de repede să ne organizăm cores
punzător și să trecem la producția 
de serie — ne relatează maistrul 
Dumitru. Dumitrana — ne-am con
fruntat cu o seamă de greutăți in 
realizarea altor două produse foarte 
mult solicitate : pompa cu pinioa- 
ne de 150 bari presiune și cu un 
debit de 150 litri pe minut și, res
pectiv, distribuitorul Dn 32 mm. Pen
tru a fabrica primul produs ne lip
sește însă o mașină de rectificat 
pinioane și. din această'cauză. sintem 

« nevoiți să apelăm la colaborări în

După ploile din ultimele zile, acționați cu toate forțele 
și mijloacele pentru recoltarea in cel mat scurt timp -și fără 
pierderi a orzului! Identificați permanent lanurile sau porțiu
nile de lan zvîniate, pentru a folosi din pliu, la întreaga ca

ii
era în cîmp! De hărnicia și răspunderea cu rare acționați 
acum depind sfrîngerea și punerea cit mai repede la adăpost

FURAJELE—strinse mai repede, depozitate 
și păstrate cu grijă gospodărească!

dîmbovița , Chiar cind au in față exemple
bune, unii învață greu să fie gospodari

9

în județul Dîmbovița sînt în 
plină desfășurare recoltarea trifo- 
lienelor și a pajiștilor cultivate, 
transportul .și depozitarea finului, 
în Ultimele zile, comitetul județean 
de partid și organele agricole au 
inițiat ample acțiuni pentru înche
ierea acestor lucrări înainte de a 
se trece la secerișul griului. După 
cum ne informa tovarășul Ion 
Bucur, secretar al comitetului ju
dețean de partid, in prima etapă de 
recoltare a furajelor s-au depozi
tat zece mii tone de fîn și aproape 
30 000 tone de furaje însilozate. în 
vederea completării stocurilor de 
fîn, 16 cooperative agricole situatfe 
în sudul județului — între care 
cele din Șelaru, Bolovani. Vișina, 
Fierbinți și Tărtășești — vor tri
mite techipe de cosași pe fînețele. 
din zonele submontane. în poienile 
pădurilor și plantații pomicole. Pe 
această cale se vor. strânge cîteva 
mii de tone de fin.

Străbătind un traseu ce a cuprins 
zone de șes, culinare și montane 
ale județului, am constatat „pe viu" 
modul în care se acționează pentru 
strângerea furajelor și conservarea 
lor fără pierderi. La cooperativa 
agricolă Nucet, cooperatorii urmă
resc asigurarea furajelor pentru 
iarnă, cu un plus de 15—20 Ia sută 
față de prevederile balanței fura
jere. Președintele unității, tovarășul 
Ene Stan, ne spune că masa verde 
de pe cele 142 hectare de lucernă.

trifoi și ierburi perene se conservă 
sub formă de fîn. „Vrem șă ne 
creăm un important stoc de furaje. 
Avem rămase din anul trecut 1 500 
tone de nutrețuri însilozate. rezer
vă pe care o vom mări la două mii 
de tone" — adatugă președintele co
operativei.

Pentru grăbirea transportului’ fi
nului, în multe unități agricole, 
între ca-re cooperativele agricole din 

Tîrgoviște, Mănești, Potlogi și alte
le, se folosesc atît atelajele pro
prii, cit și cele aparținîndț gospo
dăriilor populației. Este .un efoit 
necesar pentru a se preveni pierde
rile de substanțe nutritive si a se 
crea condiții de dezvoltare a plan
telor pe terenurile recoltate.

Cîteva acțiuni de evidentă însem
nătate in unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Titu vizează 
înlăturarea deficitului de fin și di
versificarea sortimentelor de fu
raje. După cum ne spunea inginerul 
zootehnist-șef al consiliului. Hara- 
lambi.e Păduraru, specialiștii acordă 
prioritate unităților în care anul 
trecut balanța furajelor a fost de
ficitară. La complexul de creștere 
a vacilor din comuna Braniște, 
bunăoară, activitatea economică 
s-a încheiat cu pierderi din cauza 
insuficienței furajelor și cheltuie
lilor făcute pentru cumpărarea fi
nului de la munte. Trăgindu-se în
vățămintele necesare, aici s-a orga-

Stadiul realizării programului de depozitare a finului 
stabilit pentru lunile mai-iunie, în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din 20 de județe, la data de 12 iunie

PE LOCURI FRUNTAȘE..,
...Șl UNDE LUCRĂRILE 
TREBUIE URGENTATE

Județul
Procentul 

de 
realizare

Județul
Procentul 

de 
realizare

Bihor 
Satu Mare
Timiș
Arad
Bacău
Alba
Dolj
Sălaj 
Brăila 
Tulcea

89
89
88
74
72
66
64
61
57
55

Vrancea 
Brașov 
Gorj 
Suceava 
Botoșani 
Cluj 
Dîmbovița 
Vaslui 
Buzău 
Teleorman

14
17
18
21
23
25
27
30
33
38
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nizat o formație puternică de me
canizatori, care a însilozat 3 000 tone 
de masă verde , și a depozitat 2.00 
tone de fin. După recoltarea cultu
rilor de toamnă pentru masă ver
de, terenul a fost însămintat cu 
porumb siloz.

Asigurarea furajelor din resursele 
fiecărei unități agricole și prin ac
țiuni de întrajutorare preocupă or
ganele de partid și agricole din ju
deț. în acest sens, în consiliul agro
industrial Comișani s-a stabilit un

COOPERATORI, ZOOTEHNISTE SPECIALIȘ
OAMENI AI MUNCII DE 14 SATE I
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 onserva cit mai multe nutrețuri. mai ales sub formă de fiii,
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program care prevede ca la recol
tarea furajelor, alături de mijloa
cele mecanice — vindrovere. com
bine autopropulsate și cositori —‘ să 
participe și un mare număr de co
sași. Conducerile cooperativelor 
agricole Bucșani, Dărmănești și 
Vlădeni au organizat echipe de co
sași pentru a recolta 250 tone de fin 
din zonele colinare și montane.

Sînt însă și unele unități în care 
cantitățile de fin și nutrețuri însi
lozate sint foarte reduse. Ne refe
rim în primul rând la cooperativele 
agricole Gura Șuții și Mircea Vodă; 
cel puțin pină acum conducerile 
acestor unități nu au tras învăță
mintele cuvenite din neajunsurile 
care s-au manifestat in anii trecuți, 
cind animalele abia au fost scoase 
din iarnă. Cu ce vor fi hrănite ani
malele din moment ce deficitul pre
vizibil de fîn însumează cite 200 
de tone în fiecare din aceste coope
rative, iar măsurile pentru strîn- 
gerea furajelor întirzie ? Tocmai de 
aceea, acum, și nu mai tîrziu. este 
absolut necesar ca respectivele con
silii de conducere ale cooperativelor 
agricole să organizeze echipe per
manente de cosași, care să recol
teze toate resursele de masă verde 
atît de pe terenurile unităților in 
cauză, cît și din zona de munte.

C. BORDEIANU
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întreprinderea de țesături subțiri 
tip in „Integrata" din Botoșani și-a 
îndeplinit planul la export pe șase 
luni ale anului încă in ziua de 3 

. iunie. în avansul de timp cîștigat 
ee.. prelimina livrarea suplimentară 
către partenerii externi a unui vo
lum de produse în valoare de 
14 milioane lei. Configurăm acest 
succes adăugind alte cîteva ele
mente : sarcinile de export ale uni
tății au fost mai mari cu peste 
10, la sută în perioada care a trecut 
din acest an. față de realizările din 
perioada corespunzătoare a anului 
1982, ajungînd să dețină aproape 45. 
la sută din întreaga producție a în
treprinderii ; îndeplinirea înainte 
de termen a prevederilor la export 
reprezintă rodul exclusiv al creșterii 
cu 27,8 la sută 
muncii, spor ce a 
fel. substanțiale 
depășiri la toti 
ceilalți indicatori 
economico-finan- 

ciari» Pe de altă 
parte, după cum 
ne relata tova
rășa Simfora Mi- 
ronescu. director 
adjunct econo
mic. se estimea
ză că anul cu- 
renlt se va în
cheia cu o pro
ducție suplimen
tară livrată par
tenerilor de peste _____ ________
25—30 milioane lei. Care sînt teme
iurile bunelor rezultate în acest do
meniu ?

Ne-am propus să discutăm mai în- 
tîi cu directorul unității. „E ocupat, 
ni se spune. A 
comisiei pentru export !“ Nici nu 
se putea mai .. _ ..
Intrăm și ne alăturăm celor pre- 
zenți ; discuțiile continuă și reți
nem cîteva intervenții.: „Scaden
ta e foarte aproape, e adevărat. 
Nu cred totuși că nu ne țin pute
rile !“ (directorul) ; „.„Repet, fire și 
coloranți avem. în ce ne privește, 
am putea trece la lucru incă de azi" 
(inginerul-șef) ; .„„Eu zic să trecem 
la treabă. Cît despre oameni, vor
besc eu cu fiecare formație. Chiar 
îndată..." (secretarul comitetului de 
partid). Ceva mai tîrziu. ne lămurim 
despre. ce e vorba : o notă de co
mandă ce se primise în acea dimi
neață de la „Românoexport" propu
nea „Integratei" asimilarea a trei 
noi sortimente de țesături, fiecare 
în cîte trei modele. Discuțiile erau 
generate 
mentelor 
realizat, 
mostrele 
partenerului străin. întrucît nota de 
comandă se încheia astfel : „Vă ru
găm să faceți tot posibilul pentru 
reproducerea proiectelor pînă la 
sfîrșitul lunii". Cum, odată cu în
cheierea discuției. însușirea termenu
lui se și comunicase la „Românoex
port", ne-am adresat directorului 
întreprinderii, inginerul Mircea Cea- 
prazi :

a productivității 
determinat, dealt-

-< i>- rmo'JL;
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— Ce s-ar fi întîmplat. totuși, dacă 
ați fi refuzat oferta ?

— N-âm procedat așa niciodată — 
ne spune interlocutorul. Dimpotrivă, 
am preluat de citeva ori comenzile 
altor unități din centrala noastră. 
Și, spre satisfacția noastră, următoa
rele oferte n-au mai fost făcute celor 
ce le-au refuzat dintr-un motiv ori 
altul, ci nouă, direct. De către 
„Românoexport", se înțelege, dar la 
solicitarea clientului străin. Am în
vățat astfel, că acel care refuză o 
comandă, riscă să întrerupă defini
tiv relațiile cu un client.

Și directorul 
spusele cu date, 
de mulțumire de 
neri externi. Iată 
„Se afla la noi reprezentantul unei 
firme străine care ne-a oferit un 
contract suplimentar. Țesătura pe

își argumentează 
fapte, cu scrisori 
la diverși parte- 

un asemenea fapt:

Inițiative și acțiuni eficiente pentru livrarea
la timp a produselor contractate

La întreprinderea „Integrata”

hotare însumînd

convocat membrii
nimerit, gîndim.

însă nu de numărul sorti- 
sau de metrajul ce trebuia 
ci de termenul în cane 
urmau a fi prezentate

care o prefera intrase relativ recent 
în fabricație. Dar nu-i 
întru totul coloristica. A acceptat-o 
așa, cu defecțiunea respectivă, nu
mai să i-o livrăm în termenul soli
citat. Comanda însă, valorând cîteva 
sute de mii de dolari, ne-am ono
rat-o nu numai la timp, ci și în ex
celente condiții calitative. Partene
rul ne-a felicitat și am stabilit cu 
el o permanentă colaborare". Pără
sim biroul directorului împreună cu 
inginerul Gh. Corcodil, care tine să 
ne explice : „în unitatea noastră, 
orice contract nou declanșează o 
adevărată stare de alertă. Contractul 
de acum e poate cel mai presant : 
9 modele noi de țesături în numai 
18—20 de zile, cît s-a stabilit la ope
rativa de dimineață, este totuși un 
lucru foarte greu de realizat. Nor
mativele prevăd în asemenea sjtuații 
un termen de 45—60 zile. întîmplarea 
face că o parte din fire le avem fa
bricate. Unele chiar și vopsite. Acum 
merg in preparație să văd exact 
cum stau lucrurile. Vă invit mîine 
dimineață să vedeți cum am trecut 
la treabă".

Am venit, așa cum ni se propu
sese, a doua zi în secția țesătorie. 
Cu firele existente, cu ceea ce se 
mai realizase intre timp, urmau să 
se țeasă primele două modele din 
mostrele solicitate. Cum s-a proce
dat ? S-au scos articolele aflate in 
fabricație pe două războaie și s-au 
introdus firele noilor modele. întrea
ga operație a fost executată, timp 
de aproaoe 8 ore, direct de 
maiștrii Victor Chilău și Ilie 
sub supravegherea inginerei 
Prusac. Aceeași „formație" a

reușisem

către 
Pavel, 
Maria 
lucrat

Botoșani
ai

la 
ca 
se

apoi încă trei ore, plnă cind primii 
metri de țesătură s-au încadrat în 
parametrii calitativi stabiliți.

Două zile mai tîrziu, primele două 
modele, se aflau,deja pe biroul.ingi- 
nerului-șef Eufrosina Popa. „Vă veți 
înscrie în termen și cu celelalte 
șapte ?“, întrebăm. „Ați văzut cum 
se lucrează ! Continuăm, în ritmul 
celor două zile anterioare. încă vreo 
5—6 zile. După care vom reveni 
la Un ritm de lucru normal. Nici nu 
încape discuție că nu vom .ejjși 
să ■ ne respectăm angajamentul ;(su- 
mat". ne răspunde inginerul-șef.

„Cum reușiți, ca specialist, să im- 
puneți respectarea parametrilor ca
litativi ?“ — am întrebat succesiv pe 
doi șefi de secție. Iată răspunsurile 
primite :

Ing. Săndica Găină, de la sectorul 
de vopsitorie : „în primul rînd, 

fiind eu însămi 
_______________  tot timpul la cu

rent cu normele 
tehnice, ce le a- 
vem de aplicat, 
cu tehnologiile 
folosite. Apoi, de- 
terminînd . între
gul personal al 
secției să dețină 
aceleași cunoștin
țe. La noi acest 
lucru e mai ușor: 
marea majoritate 
a muncitorilor 
sînt absolvenți 

liceelor de specialitate.
Ing. Alexandru Dumitru, de 

sectorul de finisaj : „Inițiativa 
maiștrii și ajutorii de maiștri să
ocupe permanent și de controlul ca
lității produselor a pornit din secția 
noastră. De asemenea, a dat bune 
rezultate și măsura privind integra
rea activității lucrătorilor C.T.C. pe 
fluxul de fabricație — și nu doar la 
finalizarea acestuia. Acum, amîn- 
două inițiativele sint generalizate în 
întreaga întreprindere".

Adăugăm celor relatate anterior 
și un alt aspect, prezentat de tova
rășa Teodora Sandu, secretarul co
mitetului de partid : „în iulie, anul 
trecut. întreprinderea noastră a 
fost vizitată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Discuția . purtată , cu noi 
de secretarul general al partidului a 
vizat îndeosebi sporirea contribuției 
întreprinderii la export, indieîn- 
du-ne, între altele, să ne ocupăm 
mai mult de cunoașterea cerințelor 
pieței externe, înfăptuim această in
dicație atît printr-o informare per
manentă realizată prin intermediul 
publicațiilor de specialitate, cît și 
prin vizite de documentare în străi
nătate ale cadrelor de bază din în
treprindere. Mereu la curent cu ceea 
ce se cere pe piața externă, luind 
în discuție orice ofertă și onorin- 
du-ne contractele cel tîrziu la ter
menele stabilite, am reușit să obți
nem rezultatele pe care le cunoaș
teți".

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii

■

rească pentru îndeplinirea integrală a planuhfi la producția 
fizică și la export, la toți indicatorii canlilaiiri și calitativi!
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu delegația Partidului de Stingă-

Comuniștii din Suedia

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, delegația de-partid și 

de stat a Republicii Populare Mongole vă exprimă din nou dumneavoastră 
și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și oamenilor muncii din Republica Socialistă România 
sincere mulțumiri pentru primirea prietenească, pentru marea atenție și 
ospitalitatea cu care am fost înconjurați în timpul vizitei noastre în România.

Ne reîntoarcem în patrie ducînd in inimile noastre sentimentele de 
prieteni^. stimă și solidaritate internațională pe care poporul român le 
nutrește fată de poporul mongol.

Ne exprimăm profunda satisfacție in legătură cu rezultatele întâlnirilor 
și convorbirilor noastre și sîntem convinși că roadele acestei vizite vor servi 
dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească 
dintre țările noastre, în interesul popoarelor mongol și român, al triumfului 
cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim din inimă dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, și 
poporului frate român noi și mari succese în edificarea societății socialiste în 
România în lupta pentru pacea și securitatea popoarelor din Europa și 
din lume.

YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

TELEGRAMĂ

Tovarășul Nicolae - Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit cu 
delegația Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia, formată din to
varășii L;.,»s Werner, președintele 
partidului! și Bertil Mabrink. mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.S.C.S., deputat, membru în Comi
sia de politică externă a Parlamen
tului suedez, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La intilnire au participat tovarășii 
Ion Comun, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu un 
salut din partea conducerii parti
dului, împreună cu urări de sănă
tate și de succese în activitatea pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului nostru.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
conducerii Partidului de Stînga — 
Comuniștii din Suedia un călduros 
salut, urări de succes în întreaga 
activitate.

în cadrul întrevederii, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Partidului de 
Stînga — Comuniștii din Suedia ău 
procedat la o informare’ reciprocă 
asupra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale celor două partide 
și au avut un larg schimb de vederi 
asupra unor probleme internaționale 
și ale mișcării comuniste și munci
torești.

Au fost evocate cu satisfacție bu
nele relații de prietenie și colabo

Cronica
„Contribuții numismatice la isto

ria României" este genericul sub care 
a avut loc. vineri, la Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia. un colocviu național, cu parti
ciparea unor cercetători, cadre di
dactice Si muzeografi din Capitală 
și din tară. Lucrările colocviului, 
consacrate rezultatelor obținute de 
cercetările întreprinse în ultimul 
an, s-au desfășurat pe secțiunile : 
numismatică antică și bizantină, nu
mismatică medievală si modernă, 
medalistică, sigilografic si eliptică.

în deschiderea lucrărilor coloc
viului au rostit alocuțiuni Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
prof. dr. Florian Georgescu, direc
torul Muzeului de istorie al Repu
blicii Socialiste România, și dr. Con
stantin Preda, directorul Institutu
lui de arheologie și președintele So
cietății numismatice române, care 
au subliniat citeva dintre rezulta
tele deosebite și sarcinile actuale 
ale cercetării numismatice româ
nești.

Cu același prilej, la sediul muzeu
lui a fost deschisă expoziția „Co
lecții și colecționari numismați". pri
ma dintr-un întreg ciclu, care reu
nește citeva din importantele mo
nede donate Academiei Române și 
Muzeului Național de istorie de co
lecționarii Cezar Bolliac. Moreno 
Ascher. acad. Pericle Papahagi și 
dr. Rudolf Gassauer. Totodată, ex-
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® Viraj periculos : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30. •
@ Omul și umbra : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
® împușcat în spate : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
© B.D. intră in acțiune: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16: 18: 20.
• Domnul miliard : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14: 16; 18; 20, FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Carnaval : SCALA (11 03 72) — 9,15; 
13; 46,15; 19,15.
® Adio, dar rămîn cu tine : SALA 
MICA A PALATULUI - 17,15: 20.
• Tatăl reginei : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
© Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Presimțirea dragostei : CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20. 
© Vraciul : FFROVIAR '50 51 40) —
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11.30; 14; 16.45; 19.30.
© Trandafirul galben : LIRA (31 71 71)
— 16; 18,15; 20,15.
© Cecilia : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 18,30.
©•«Șatra: FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15: 15,30: 17,45; 20.
© Un american la Paris : PATRIA

rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și . Partidul de Stingă — Comu
niștii din Suedia și a fost exprimată 
hotărîrea de a dezvolta aceste ra
porturi, de a întări solidaritatea și 
conlucrarea dintre ele. S-a mani
festat, de asemenea, dorința de a 
se acționa pentru1 întărirea priete
niei și colaborării dintre România 
și Suedia pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, in in
teresul popoarelor român și suedez, 
al cauzei destinderii, păcii, securi
tății și cooperării în Europa și in 
întreaga lume.

în cadrul schimbului de vederi 
privind unele aspecte ale vieții in
ternaționale, s-a apreciat că situația 
mondială se menține încordată, da
torită nesoluționării unor probleme 
complexe, menținerii unor conflicte 
vechi și apariției unor noi stări de 
tensiune, escaladării cursei înarmă
rilor, accentuării crizei economice 
mondiale. A fost subliniat faptul că 
in aceste condiții se impune unirea 
eforturilor tuturor forțelor progre
siste și democratice, ale statelor și 
popoarelor pentru oprirea agravării 
situației internaționale, pentru re
luarea și continuarea politicii 
de pace, destindere. colaborare și 
respect al independentei naționale, 
pentru eliminarea forței sau a ame
nințării cu forța, pentru soluționarea 
tuturor conflictelor pe cale pașnică, 
prin tratative. în interesul păcii și 
înțelegerii între popoare.

De comun acord s-a arătat că pro
blema centrală a vieții politice in
ternaționale actuale o constituie o- 
prirea cursei înarmărilor, trecerea la 
măsuri hotărîte de reducere a chel
tuielilor' militare, a efectivelor și ar
mamentelor, inițierea unor acțiuni 
concrete și eficiente de dezarmare,

zilei
poziția prezintă o colecție de sigi
lii din secolele XIV—XX. mărturii 
documentare ale unor momente de 
seamă din istoria patriei.

★
La Iași s-au încheiat lucrările ce

lui de-al 11-lea simpozion național 
de genetică și ameliorare a plante
lor, manifestare științifică organiza
tă de Academia de științe agricole 
și silvice, împreună cu Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea și Stațiunea 
de cercetări agricole Podu Iloaie. 
Au participat peste 200 de cercetă
tori — geneticieni și amelioi'atori, 
cadre didactice . din învățămintul 
agricol superior din întreaga țară, 
specialiști din unități agricole pro
ductive și de la stațiuni experimen
tale.

*
Vineri dimineața, navele americane 

„Arthur W. Radford" și „Antrim", 
care au efectuat o vizită în portul 
Constanța, au părăsit apele terito
riale românești.

Pe timpul cît s-au aflat în țara 
noastră, membrii echipajelor celor 
două nave au vizitat monumente is
torice și obiective cultural-turistice 
din municipiul Constanța și de pe li
toralul românesc al Mării Negre.

Oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul Victoriei din 
Constanta. ■'

(Agerpres)

(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
MODERN (23 71 01) — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 21.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Zorro : BUCUREȘTI (15 61 54) -
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30, FAVORIT
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19.45, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19, la grădină — 21.
• în spațiu : VICTORIA (16 38 79) — 
9,30; 11,30; 13,30: 15,45; 18; 20.
@ Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,30; 12,15; 13,45; 
17,45.
• Bobby Deerfield : DOINA — 15,15;
19.15, POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15;
19.30.
• Zîzania : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
© Un comando pentru apa grea ; 
BUZEȘTI (50 43 58) — 9,30; 12.30; 15,30;
18.30.
© Iubire fără soare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA (35 04 66) — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
© Micul lord : PACEA (60 30 85) —
©’ Marei^șarpe:’FLOREASCA (33 29 71)

— 9; 11: 13; 15,30; 17,45; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină - 21,15.
© Aventură în Arabia : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30. GRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 21, ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Clinele : GRĂDINA ARTA — 21.
• Corleone : GRĂDINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 21.
© Ctnd dragostea se întoarce : GRĂ
DINA FESTIVAL (15 63 84) —• * *21.

BEIJING 17 — Trimisul Agerpres, 
Mircea S. Ionescu. transmite : întru
nită în ședinț^ plenară, sesiunea ce
lui de-al VI-lea Comitet Național al 
Conferinței Consultative Politice 
Populare (C.C.P.P.) a R. P. Chineze 
a ales vineri după-amiază președin
tele, cei 29 vicepreședinți și secreta
rul general al celui de-al VI-lea Co
mitet Național al C.C.P.P. Au fost 
aleși, de asemenea, cei 297 de mem 
bri ai Comitetului Permanent al Co
mitetului Național al C.C.P.P.

BERLIN 17 (Agerpres). — La 
Berlin s-au desfășurat lucrările celei 
de-a Vl-a Plenare a C.C. al P.Ș.U.G. 
— informează agenția A.D.N! Ra
portul Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. a trecut în "revistă princi
palele aspecte ale politicii interne și 
externe a R.D.G. în etapa actuală, 
în legătură cu relațiile inter- 
germane. în raport se subliniază : 
„Nu încaDe Îndoială că rezolvarea 
principalelor probleme ale contem
poraneității. asigurarea păcii și co
operării popoarelor nu pot fi rupte

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a organizat. Ia 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite, o ședință festivă consacrată 
„Zilei internaționale de solidaritate 
cu popoarele luptătoare din Africa 
australă — Ziua Soweto", marcată in 
întreaga lume în baza unei hotărîri 
a Adunării Generale a O.N.U., pen
tru comemorarea tragicelor eveni
mente de Ia 16 iunie 1976 de la So
weto — cartier al Johannesburgului
— cînd poliția regimului minoritar

*
PRETORIA 17 (Agerpres). — Pen

tru a comemora împlinirea a șapte ani 
de la represiunile sîngeroase ale po
litiei sud-africane împotriva parti- 
Cipanților la manifestațiile pașnice 
ale populației de culoare în cursul 
cărora și-au pierdut viata 700 de 
elevi de liceu și au fost rănite peste 
o mie de alte persoane in bantus
tanul Soweto, rezervație pentru

BONN 17 (Agerpres). — Vineri 
s-au deschis la Stuttgart lucrările 
Consiliului Comunității Economice 
(vest-) Europene, consacrate in prin
cipal — după cum transmit agen
țiile internaționale de presă — exa
minării divergentelor legate de pro
blema finanțării C.E.E. Pe agenda 
de lucru a șefilor de stat și de gu
vern ai „celor zece" figurează. între 
altele, conflictul determinat de ce
rerea Marii Britanii de a i se reduce 
contribuția la bugetul comunitar, 
precum și de poziția R.F.G. care în
cearcă să neutralizeze dezacordurile 
privind finanțarea comună a chel
tuielilor printr-o serie de măsuri de 

© Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
GRĂDINA PARC HOTEL (17 08 58) —
21.15,
© Visul de argint al alergătorului : 
GRĂDINA LIRA (31 71 71) — 20,45. 

și în primul rind de dezarmare nu
cleară. A fost relevată însemnătatea 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, a 
retragerii și distrugerii celor exis
tente.

S-a evidențiat. în același timp, uti
litatea deosebită a creării de zone 
denuclearizate în Nordul Europei, in 
Balcani, precum și în alte regiuni ale 
globului, care să favorizeze și alte 
măsuri de întărire a păcii și secu
rității.
« în cursul întrevederii a fost sub
liniată necesitatea încheierii cît mai 
grabnice și cu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Madrid, care să ducă 
la întărirea securității și dezvol
tarea neîngrădită a colaborării între 
statele europene, la convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării.

S-a relevat însemnătatea restructu
rării relațiilor economice dintre sta
te. a edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale. Totodată. a 
fost evidențiat rolul ce revine state
lor mici și mijlocii în rezolvarea pro
blemelor care confruntă omenirea, 
în determinarea unui nou curs, pozi
tiv. în relațiile internaționale. în în
tărirea păcii, securității și cooperării 
în lume.

Schimbul de vederi a relevat, tot
odată, însemnătatea întăririi solida
rității. prieteniei dintre partidele co
muniste și muncitorești, a realizării 
unei noi unități bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, pe respect ‘tfe- 
ciproc. pe neamestecuî îri”" treburiTs" 
interne, pe dreptul fiecărui partid de 
a-și hotărî singur linia politică, tac
tica și strategia de luptă, potrivit 
condițiilor specifice din fiecare țară.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă pri
etenie.

t V

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei. Un cîn- 

tec străbate istoria
11,25 Film serial : „Omul din Atlantis". 

Episodul 5
12,05 Ora de muzică
12.45 Noi, în anul 2000
13,00 La sfîrșit de săptămînă
17.35 Profil familial. Trăinicie
17.45 Săptămînă politică
18,00 Telesport. Fotbal. Transmisiuni 

directe alternative : © Dinamo — 
Universitatea Craiova ® Chimia 
Rîmnicu Vîlcea — Sportul studen-

19,50 1004 de seri
20,00 Telejurnal © Actualitatea în agri

cultură
20.15 Ritm și melodie — muzică popu

lară
20.45 Teleenciclopedia
21.15 Film serial: „Bulevardul Paulista". 

Episodul 10
22,05 Telejurnal >
22.15 Șlagăre în devenire. Emislune- 

concurs de muzică ușoară
23,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal © Actualitatea în agri

cultură
20.15 Desene animate : Woody — docă- 

nitoarea buclucașă
20.35 Portret muzical. Anatol Vieru
22,06 Telejurnal
22.15 Seară de muzică și umor. Antolo

gie muzical-umoristică
23,00 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !

© Locotenentul Bullit ; Urmărire la 
Amsterdam : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII (75 40 40) — 18.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Inocentul — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
susținut de orchestra de cameră. Di
rijor : Mircea Cristescu. Solist : Va
lentin Radu — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Re
zervația de pelicani — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19.30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19.30, (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19.
@ Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec —
18,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Mult zgomot pentru nimic — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între castani și smoking — 18,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Tigrișorul Petre — 17.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59, sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" — Schitu Măgureanu) : 
Angelina Bianchini — 16; Magie roșie 
— 19.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
primit o telegramă din partea can
celarului federal al Republicii Aus

Plecarea delegației parlamentare din Irak
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala, delegația parlamentară ira
kiană. condusă de Naeem Haddad, 
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, președintele A- 
dunării Naționale a Republicii Irak, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a făcut o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, loan Sălăjan, președintele 
Comisiei constituționale și juridice, 
Iuliu Fejes. secretar al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare e- 
conomică internațională ale Marii 
Adunări Naționale, de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezențl Dhiab M. Al- 
Algawi. ambasadorul Irakului la 
București, și membri ai ambasadei.

★
înainte de a părăsi Capitala, Naeem 

Haddad, conducătorul delegației par
lamentare din Republica Irak, s-a 
întîlnit cu ziariști de la Radiotelevi- 
ziune. Agerpres. de la ziare și reviste 
centrale, cărora le-a declarat : Ex
prim. în numele meu și al membri
lor delegației, cele mai calde mulțu
miri și întreaga noastră recunoștin
ță tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru întreve
derea pe care ne-a acordat-o și ama
bilitatea cu care Excelența Sa ne-a 
împărtășit opiniile 6ale asupra pro

A apărut : „MUNCA
în deschidere, revista . publică e- 

ditorialul „Spirit revoluționar în în
deplinirea noilor cerințe puse în fața 
industriei si agriculturii". La rubri
ca „Gîndirea revoluționară a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. funda
ment trainic al activității creatoa
re. constructive a partidului și po
porului". este inserat articolul „A- 
naliză științifică a realităților eco
nomice ale lumii contemporane". 
Sub genericul „înaltă răspundere, e- 
forturi unite, eustimute pentru în
făptuirea neabătută a orientărilor și 
Indicațiilor din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
Conferința Națională", sint grupate 
următoarele titluri : „Urmărirea pro
ducției pentru export". ..Conducerea 
unitară a agriculturii, la cotele de
zideratelor actuale". ..în centrul a- 
tentiei — dezvoltarea intensivă a 
zootehniei". „Exigențe noi în fața 
comuniștilor din fruntea organiza-

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

Ieri a început la Oradea

„Cupa Federației Române de baschet"
Municipiul Oradea, cunoscut pen- . 

tru dragostea lui fată de baschet, 
găzduiește începînd de ieri a 9-a 
ediție a competiției internaționale 
masculine, cunoscută sub numele de 
„Cupa Federației Române de bas
chet". Participă 4 selecționate na
ționale prietene — aceleași care cu 
exact o lună de zile în urmă s-au 
întrecut într-o altă competiție ami
cală din orașul ungar Gyor. clasîn- 
du-se atunci în următoarea ordine :

Azi, în divizia A de fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu etapa a 32-a. Pe 
stadionul „Dinamo" din Capitală se 
va disputa partida derby dintre 
echipele Dinamo București și Uni
versitatea Craiova, ocupantele pri
melor două locuri ale clasamentului.

Iată programul celorlalte opt me
ciuri : Steaua — Corvinul Hunedoa
ra (stadion „Steaua") ; Politehnica 
Timișoara — Jiul Petroșani ; F. C. 
Bihor Oradea — F. C. Olt ; Chimia 
Rm. Vîlcea — Sportul studențesc ;

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® în sala „Olimpia" din Timi

șoara, in prezența a peste 2 000 de 
spectatori, a început turneul interna
tional masculin de handbal „Cupa 
Politehnica". în meciul de deschi
dere echipa Politehnica Timișoara 
a întrecut cu scorul de 30—26 
(15—18) formația Ferencvaros Buda
pesta. în cel de-al doilea joc, selec
ționata României a cîștigat cu scorul 
de 35—17 (19—8) în fața echipei 
R.S.S. Gruzine.

® Campionatele republicane de ci
clism, desfășurate in cadrui competi
ției sportive naționale „Daciada", 
au programat ieri proba de semi- 
fond, disputată in circuit pe str. 
Maior Coravu. Titlul de campion 
a fost cucerit de alergătorul 
dinamovist Mircea Romașcanu, 
care, cu. citeva zile înainte, cîștigase 
și proba contracronometru individual.

învingătorul a acoperit 52 km (40 
de ture) în timpul de lh 23’ 40”, rea-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18 

iunie, ora 21 — 21 iunie, ora 21. în 
țară ; Vremea va fi schimbătoare, ®cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, îndeosebi în cursul după-amie- 

tria. Fred Sinowatz. prin care îi 
mulțumește sincer pentru felicitări
le ce i-au fost adresate cu prilejul 
numirii sale în această funcție.

blemelor internaționale de actualita
te. Am constatat cu satisfacție că 
România și președintele său au de
pus și continuă să depună eforturi 
pentru a se ajunge la o soluționare 
pașnică a situației din zona arabă, 
a conflictului dintre Irak și Iran. Sîn
tem profund recunoscători președin
telui României pentru sprijinul ne 
care il acordă inițiativelor consacra
te instaurării păcii si destinderii în 
această zonă.

Cu deosebită satisfacție am putut 
remarca că evoluția raporturilor ro- 
mâno-irakiene în domeniile politic, 
economic, cultural si științific se 
bucură de tot sprijinul președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a spus Naeem 
Haddad. Doresc să exprim bucuria 
delegației noastre pentru faptul că 
România și Irakul acționează în ve
derea dezvoltării și diversificării. în 
continuare, ă conlucrării bilaterale, 
in interes reciproc, pentru progresul 
economico-social al celor două po
poare prietene, in folosul cauzei 
păcii.

în timpul vizitei, am avut posibili
tatea să cunoaștem nemijlocit aspec
te semnificative ale dezvoltării eco
nomice. mărturii ale bogatei istorii 
a României, prefacerile înnoitoare de 
astăzi pe drumul progresului econo
mic. social și cultural. Toate acestea 
ne-au produs sentimente de reală ad
mirație fată de munca rodnică a po
porului român și de stadiul înalt de 
dezvoltare economică a României, 
față de realizările obținute în creș
terea nivelului de trai, al oamenilor.

(Agerpres)

DE PARTID" nr. 6/1983
tiilor de masă și obștești", repre
zintă tema unei dezbateri organi
zate la Comitetul județean de partid 
Sălaj. Mar menționăm din su'mat'.t 
„Irigațiile, prioritatea priorităților a- 
cestor zile". „Participare activă la 
finalizarea obiectivelor de investi
ții". ..îndrumarea — domeniul prin
cipal al muncii de partid". „Biroul 
de coordonare, ne traiectoria umor 
preocupări rodnice". ..Cultivarea 
mindriei fată'de trecutul si prezen
tul glorios al patriei". în sprijinul 
celor care se pregătesc pentru con
vorbirile recapitulative în cadrul în- 
vătămîntului politico-ideologic sint 
publicate mai multe consultații 
printre care i „Creșterea rolului 
statului democrației muncitorești, 
revoluționare". „Necesitatea obiecti
vă a înlăturării contradicțiilor care 
se manifestă in diferite domenii". 
„Reglementări menite să fructifice 
rezervele agriculturii".

Bulgaria. România (la egalitate, de 
puncte). Austria, Ungaria.

Ieri. în prima zi : Ungaria — Bul
garia 63—61 (32—26) și România — 
Austria 93—68 (42—28).

Azi. vineri, programul baschetba- 
listic de la Sala sporturilor din O- 
radea începe la ora 15. pentru ca 
spectatorii să aibă timp să ajungă 
si la etapa de fotbal. Se joacă, în 
ordine, partidele Ungaria — Austria, 
și România — Bulgaria.

G. M.

Petrolul Ploiești — F. C. Constanța ; 
Politehnica Iași — F.C.M. Brașov ; 
S. C. Bacău — F. C. Argeș Pitești ; 
A.S.A. Tg. Mureș — C. S. Tîrgo- 
viște.

Jocurile vor începe la ora 18,00.
★

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
meciurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I, cu începere 
de la ora 17,55.

lizînd 66 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Costică Paraschiv
— 59 puncte, Ionel Gancea — 32 
puncte, Valentin Constantinescu — 
26 puncte.

® Cu trei runde înainte de în
cheierea turneului international fe
minin de șah de la Plovdiv. în cla
sament se menține lideră Kasoșvili 
(U.R.S.S) — cu 6,5 puncte (1). ur
mată de Savova (Bulgaria) — 6.5 
puncte, Ligia Jicman (România) si 
Măriei (Iugoslavia) — cite 5,5 
puncte si o partidă întreruptă fie
care.

în turneul balcanic de șah ..Cupa 
prietenia", ce se desfășoară în a- 
ceste zile la Pernik. după runda a 
7-a conduce Birkovici (Iugoslavia)
— cu 5 puncte, urmat de compa
triotul său Simici — 4,5 puncte (1) 
Grigorov (Bulgaria) — 4.5 puncte. 
Iuliu Armaș (România) se află pe 
locul 7. cu 3 puncte.(1).

zelor. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni, iar cele maxime vor oscila 
între 17 și 27 de grade, local mai ri
dicate la sfîrșitul intervalului. In zona 
de munte, la altitudinea de peste 1 800 
metri, izolat se va semnala lapoviță și 
ninsoare la începutul intervalului. în 
vestul țării, ceață slabă dimineața și 
seara.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR SOCIALIST MEXICAN

Cea de-a XXXV-a aniversare a creării Partidului Popular Socialist Me
xican ne oferă un prilej deosebit pentru ca. din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm dumneavoastră și întregului partid felicitări cordiale și Un cald 
salut frățesc.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea pe cane o 
desfășoară ’-'partidul dumneavoastră, consacrată realizării idealurilor de 
libertate, dreptate și progres ale poporului mexican.

Folosim sărbătorirea aniversării partidului dumneavoastră pentru a 
sublinia satisfacția noastră față de bunele raporturi de colaborare și 
solidaritate existente între Partidul Comunist Român și Partidul Popular 
Socialist Mexican și ne exprimăm convingerea că extinderea acestora pe mai 
departe va 61uji dezvoltării relațiilor de prietenie dintre popoarele român, 
și mexican, cauzei unității tuturor forțelor antiimperialiste, destinderii, păcii 
și securității Internationale. .

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAME EXTERNE

PARIS

Președintele Senatului Republicii Franceze 
a primit delegația parlamentară română
PARIS 17 — Trimisul Agerpres. 

D. Avram, transmite : Președintele 
Senatului Republicii Franceze, Alain 
Poher, a primit, vineri, delegația 
parlamentară română, condusă de 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președinte 
al Grupului de prietenie România- 
Franța din M.A.N. La primire a 
participat Lucien Gautier, președin
tele Grupului de prietenie Franța- 
România din Senatul francez. A fost 
prezent Dumitru Aninoiu, ambasa
dorul țării noastre la Paris.

Președintele Senatului Republicii 
Franceze a folosit acest prilej pentru 
a ruga pe conducătorul delega
ției parlamentare române să trans
mită președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, calde urări de sănătate 
și să-1 asigure de prietenia sa adîn- 
că. El a evocat cu multă plăcere în
tâlnirile și convorbirile pe care le-a 
avut cu șeful statului român, a re
levat admirația pe care o nutrește 
față de puternica sa personalitate, 
subliniind că dă o deosebită apre
ciere liniei de independentă si de 
largă deschidere internațională pe 
care a imprimat-o politicii externe 
a României.

în convorbirea cu deputății ro
mâni, Alain Poher și-a exprimat 
convingerea că relațiile dintre Fran
ța și România vor cunoaște în con
tinuare un curs ascendent și a sub
liniat necesitatea de a se depune 
eforturi comune pentru adîncirea și 
diversificarea acestora, îndeosebi in 
domeniul economic.

BEIJING

Sesiunea celui de-al VI-lea Comitet Național 
al Conferinței Consultative Politice Populare

PLENARA C. C. AL P. S. U. G.

----------5--------------------------------------------------------------------------- -

Aniversarea Zilei Soweto la sediul Națiunilor Unite

Probleme controversate
pe agenda reuniunii la nivel înalt a țărilor membre ale C.E.E.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, de cordialitate.

★
într-o declarație făcută trimisului 

Agerpres, președintele Senatului Re
publicii Franceze a arătat : „îmi este 
deosebit de plăcut să-mi amintesc 
de intîlnirea pe care am avut-o cu 
președintele Nicolae Ceaușescu aici, 
la Senat, cu prilejul vizitei sale in 
Franța. Ne-am întîlnit în cadrul 
unui mare și prietenesc dineu, la 
care au fost prezenți numeroși prie
teni români".

Arătînd apoi că a cunoscut și în 
trecut România, păstrînd amintirea 
unei prietenii sincere, firești dintre 
popoarele noastre, președintele Sena
tului francez a continuat : Arh 
regăsit România, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
foarte schimbată din punct de ve
dere economic și industrial. Totul în 
România este nou și plin de vigoare. 
Relațiile dintre țările noastre tre
buie să continue să se» dezvolte. 
Date fiind afinitățile excepționale 
de cultură și istorie, raporturile bi
laterale au toate condițiile să se 
dezvolte, în interesul celor două po
poare și al păcii în lume. Este bine 
ca reprezentanții noștri, care cu
nosc bine problemele din țările lor. 
să se întilnească— așa cum s-a în- 
tîmplat în aceste zile la Paris — 
pentru a discuta împreună, pentru a 
studia în profunzime problemele în 
scopul înțelegerii și cooperării. Noi, 
parlamentarii, trebuie să promovăm 
prietenia franco-română.

în funcția de președinte al Comi
tetului Național a fost aleasă tova
rășa Deng Yingchao. membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez.

Membrii Comitetului Permanent al 
celui de-al VI-lea Comitet Național 
al Conferinței Consultative Politice 
Populare a R, P. Chineze reprezint 
tă Partidul Comunist Chinez, parti
dele democratice, departamentele gu
vernului și alte organisme.

de necesitatea ca relațiile dintns 
cele două state germane să fie re
aduse treptat la normal, chiar și in 
noile condiții existente pe plan in
ternațional".

Comitetul Central a aprobat ra
portul Biroului Politic. S-a hotărit 
ca dările de seamă și alegerea noilor 
organe de conducere în organizațiile 
de bază ■ și organizațiile raionale și 
regionale ale partidului să se desfă
șoare în perioada 3 octombrie 1983— 
19 februarie 1984.

rasist de la Pretoria a (năbușit In 
singe o demonstrație pașnică a popu
lației de culoare sud-africane oare 
își revendica drepturile sale legiti
me. într-un mesaj adresat partici- 
pantilor la ședința festivă, secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a arătat. între altele, că 
este nevoie să se mențină o solidari
tate activă cu luipta popoarelor opri
mate din Africa australă, astfel incit 
acestea să fie în măsură să-și dobin- 
dească drepturile lor inalienabile Ia 
libertate și o viată demnă.

*

negri, au avut loc mari demonstra
ții în cursul cărora a fost condam
nată politica de apartheid și discri
minare rasială a regimului minoritar 
de la Pretoria, informează agențiile 
internaționale de presă.

Poliția sud-africană a intervenit 
folosind grenade cu gaze lacrimoge
ne pentru a-i împrăștia pe mani
festant!. Mai multe persoane au 
fost arestate.

economisire. De asemenea, sint 1-uats 
în discuție aspectele financiare ale 
politicii agricole, pentru subven
tionarea căreia se alocă două treimi 
din bugetul „celor zece".

Reuniunea ministerială pregătitoare 
a întilnirii la nivel înalt nu a putut 
soluționa aceste probleme, dosarele 
respective fiind transferate șefilor d« 
6tat și guvern.

Se așteaptă ca o altă problems 
majoră abordată la intîlnirea de la 
Stuttgart să o constituie șomajul, 
care afectează în prezent pesta 
12 000 000 de cetățeni din Piața co
mună. din care aproape 5 milioan® 
au sub 25 de ani.



BELGRAD - U.N.C.T.A.D.-VI

Se impun eforturi concrete, susținute pentru 
a asigura dezvoltarea economică a tuturor statelor

BELGRAD 17. — Trimisul Agerpres. Ilie Șerbănescu, transmite : 
La Centrul de conferințe Sava, din capitala Iugoslaviei, continuă dez
baterile generale ale celei de-a Vl-a sesiuni a U.N.C.T.A.D. în luările 
lor de cuvînt, șefii de delegații pun în evidență ideea că actuala 
reuniune are misiunea de înaltă răspundere de a adopta hotărîri care 
să contribuie la atenuarea și depășirea fenomenelor de criză din eco
nomia mondială — care se repercutează negativ asupra intereselor 
tuturor statelor, dar în primul rînd asupra situației economice și 
sociale a țărilor sărace — la angajarea unui dialog constructiv între 
statele dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, Ia sporirea asistenței 
în favoarea acestora din urmă, la edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră, în care fiecare popor să poată bene
ficia plenar de cuceririle și binefacerile civilizației moderne.

Ivan Romero Martinez, șeful de
legației Hondurasului, a apreciat că 
platforma de la Buenos Aires oferă 
o bază serioasă și realistă pentru 
negocierea de soluții probleme
lor aflate pe agenda sesiunii 
U.N.C.T.A.D.-VI. Criza mondială a 
paralizat creșterea economică și a 
amplificat inegalitățile și inechitățile 
care existau. El a exprimat necesi
tatea stabilirii unor mecanisme in
ternaționale pentru refinanțarea pe 
termen lung a creditelor de export 
acordate țărilor în curs de dezvolta
re. Actuala situație — a spus vorbi
torul — reclamă un răspuns urgent 
la întrebarea „încotro se îndreaptă 
lumea", impunînd voința politică 
pentru trecerea la acțiune în vede
rea evitării unei catastrofe.

în cuvîntul său, Ahmcd Mujutha- 
ba, ministrul transportului și navi
gației al Maldivelor, a evocat pro
blemele specifice cărora țara sa tre
buie să le facă față datorită poziției 
insulare izolate, lipsei infrastructu
rii, precum și populației reduse — 
probleme agravate insă considerabil 
de scăderea comerțului maritim 
mondial (ciștigurile țării sale pro
venind, îndeosebi, din tranzitul ma
ritim), de ridicarea unor bariere in 
călea puținelor produse pe care le 
exportă pe piețele internaționale. El 
a subliniat necesitatea imperioasă a 
ajutorării mult mai substanțiale, de 
către țările dezvoltate, a țărilor ce
lor mai sărace, exprimîndu-și regre
tul că primele țări nu acordă în
treaga atenție responsabilității lor in 
această privință. Sprijinul este justi
ficat — a spus el — nu numai pentru 
a permite .celor defavorizați și slabi 
să supraviețuiască, ci și pentru a re
duce gravele discrepanțe economice 
care le separă de cei bogați și pu
ternici.

în intervenția sa, Alberto Noguera, 
secretar pentru comerț al Argenti
nei, a arătat că țara sa este profund 
lovită de măsurile protecționiste pe 
care țările dezvoltate le-au introdus 
în ultimii arai în scopul de a bara 
calea produselor țărilor în curs de 
dezvoltare, atît industriale, cît și 
agricole. Argentina asigurîndu-și în
casările în devize în proporție de 
peste trei pătrimi din exporturile de 
produse agrare. El a spus că, în 
timp ce țările dezvoltate vorbesc de 
liberalizarea comerțului și de deschi
derea piețelor, in fapt îritensifică 
restricțiile și practicile discrimina
torii, recurgind chiar la sancțiuni 
economice ca mijloc de presiuni po
litice. Aceste practici, barierele pro- 
tecționiste, trebuie grabnic elimina
te pentru a oferi țărilor in curs de 
dezvoltare șansa unei redresări eco
nomice, a unei dezvoltări la care au 
dreptul. Pentru țările în curs de dez
voltare. cooperarea reciprocă este 
esențială. Deși nu ca un substitut 
pentru cooperarea Nord-Sud, schim
burile Sud-Sud trebuie să se inten
sifice, devenind o dimensiune de 
prim ordin a colaborării și dezvol
tării globale.

Șeful delegației Perului, Jose Car
los Mariategui, a respins părerea 
potrivit căreia problemele comercia
le trebuie dezbătute doar în cadrul 
G.A.T.T., iar cele financiare — doar 
în cadrul F.M.I. și B.I.R.D. Punând 
accenitu'l pe necesitatea făuririi unei 
noi ordini economice internaționale, 
Mariategui a spus că, în așteptarea 
unor măsuri pe tenmen lung, este 
nevoie de o serie de măsuri urgente 
pentru ajutorarea țărilor care au de 
suferit urmările celei mai profunde 
crize. Iar atenția trebuie îndreptată 
prioritar spre consolidarea economii
lor țărilor exportatoare de materii 
prime. în încheiere, delegatul pe
ruan a subliniat că platforma de la 
Buenos Aires a țărilor în curs de 
dezvoltare constituie o bază bună 
de negociere cu țările dezvoltate.

Nanadou Diop, secretar de stat 
pentru problemele economiei și fi
nanțelor al Gabonului, s-a pronun
țat în favoarea unor reforme struc
turale pe termen lung, ca o modali
tate de depășire a crizei economice. 
El și-a exprimat convingerea că ac
ceptarea poziției adoptate la Buenos 
Aires de către țările în curs de dez
voltare va reînnoi procesul dezvol
tării economice, iar activitatea eco
nomică mondială va înregistra o 
redresare. Ministrul gabonez a apre
ciat că actuala criză afectează serios

JERGEMȚIILE DE PRESĂ
- scurt

O DECLARAȚIE A PRIMULUI 
MINISTRU AL INDIEI. Aflată în 
vizită oficială în Austria, premierul 
indian Indira Gandhi a apreciat că 
omenirea nu folosește toate mijloa
cele de care dispune pentru a pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru a 
ajuta țările sărace și a evita dis
trugerea deliberată a mediului în
conjurător. Potrivit agenției Reu
ter, premierul indian a afirmat că, 
in prezent, umanitatea este con
fruntată cu probleme mult mai 
complexe decît în trecut, cărora 
însă le-ar putea face față, cu con
diția să se dea dovadă de voința 
politică necesară.

CAMPANIE, ÎMPOTRIVA A- 
NALFABETISMULUI. începind 
din 1984 va fi lansată o campa
nie regională de luptă împotri
va analfabetismului in 31 de sta
te africane, a anunțat directorul 
general al UNESCO. Amadou Mah- 
tar M’Bow. După cum informează 
agenția Taniug, directorul general 

țările lumii a treia, iar dintre aces
tea. continentul african resimte cel 
mai grav efectele negative ale rece
siunii economice.

Ministrul australian al muncii și 
relațiilor industriale, Ralph Willis, 
s-a pronunțat în favoarea unei coo
perări strînse între țările bogate și 
cele sărace în adoptarea deciziilor 
care implică alegerea modalităților 
de soluționare a problemelor inter
naționale. în contjnuare, el a subli
niat că eficiența economiei mondiale 
va fi mai mare dacă țări indivi
duale sau grupuri de țări se abțin 
de la adoptarea unor măsuri cu 
caracter protecționist. Ministrul 
australian a afirmat că este timpul 
ca țările în curs de dezvoltare 
să beneficieze de o mai mare coo
perare și de o asistență sporită din 
partea creditorilor, astfel incit să li

© Țările în curs de dezvol
tare — cel mai afectate 
de consecințele actualei 
crize economice

® Lipsa unui consens asu
pra reglementării proble
melor economiei mon
diale sporește tensiunile 
din lume

Robert Mugabe, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe, a spus în cu- 
vintul său că printre instituțiile in
ternaționale care se preocupă de 
problemele economice globale, 
U.N.C.T.A.D are o responsabilitate 
deosebită în supravegherea aspecte
lor comerțului și dezvoltării țărilor 
lumii a treia, cadrul pe care îl oferă 
prezentînd un mare avantaj, întrucit 
din U.N.C.T.A.D. fac parte toate gru
purile de țări, bogate și sărace, dez
voltate și în curs de dezvoltare, so
cialiste și capitaliste. Sistemul eco
nomic internațional, a arătat vor
bitorul. s-a dovedit inapt să facă 
fată problemelor dezvoltării globale 
ale unei lumi aflate într-o dinamică 
schimbare. Se plătește prea mult tri
but considerentelor pe termen scurt, 
inerente unei viziuni statice asupra 
lumii, viziune care prevalează in 
prezent în abordările țărilor dezvol
tate. acestea promovînd politici care 
lovesc în interesele țărilor în curs 
de dezvoltare. în timp ce. dacă s-ar 
privi pe termen lung, politicile ar 
trebui, dimpotrivă, orientate tocmai 
spre sprijinirea acestor țări. Eșecul 
celor două decenii ale dezvoltării 
derivă din concepțiile care ’ le-au 
ghidat, din regulile și mecanismele 
inechitabile care caracterizează ordi
nea economică actuală, efectul fiind 
că roadele dezvoltării au fost și 
sînt distribuite pe baza puterii și 
exploatării, și nu pe bazele echită
ții și justiției. Noi. cei din Sud — a 
declarat vorbitorul — nu trebuie să 
stăm, așteptind efectele incerte ale 
redresării economice a țărilor din 
Nord. Eliberarea noastră nu poate 
veni decît de la noi înșine. Ceea ce 
însă cerem Nordului dezvoltat este 
recunoașterea interdependentei, pe 
baza independentei, a suveranității 
și a instaurării unei ordini interna
ționale mai echitabile, capabilă să 
promoveze eforturile naționale de 
dezvoltare susținută ale tuturor po
poarelor.

Robert Mugabe a arătat că perse
verența cu care omenirea acumu
lează stocuri uriașe de armamente 
ar trebui transformată într-o dina
mică a păcii și dezvoltării, in _ care 
resursele irosite pentru înarmări să 
fie reorientate spre scopuri pașnice, 
pentru construirea unei lumi mai 
bune.

în intervenția sa, John Henry 
Okwanyo, ministrul comerțului al 
Kenyei, a subliniat că trebuie între
prinsă o acțiune concertată pentru 
depășirea crizei economice mondiale, 
care să se concentreze îndeosebi 
asupra stabilizării prețurilor la pro
dusele primare, asupra eliminării 
măsurilor protecționiste si asupra 
reorganizării sistemului monetar- 
financiar. Sînt, totodată, necesare ac
țiuni din partea țărilor dezvoltate in 
vederea extinderii și îmbunătățirii 
sistemului generalizat de preferințe 
pentru produsele manufacturate ex
portate de țările în curs de dezvol
tare, întrucit actualele practici pro
tecționiste împiedică transformările 
economico-industriale din țările lu
mii a treia. Aceste țări sînt. de ase
menea, profund lovite de dobînzile 
înalte impuse in ultimii ani la cre
ditele la care au fost nevoite să re
curgă, în condițiile prăbușirii înca
sărilor lor din exporturi. în prezent, 
țările în curs de dezvoltare sînt obli
gate să-și cheltuiască resursele mo
deste, și chiar să se împrumute și 
mai mult, pentru a face față plăților 
în contul datoriilor lor externe .supra
dimensionate. O asemenea situație 
nu poate să continue, impunîndu-se 
o abordare echitabilă în vederea so
luționării problemei datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare — a 
subliniat ministrul kenyan.

Ahmcd Abdulhamid El-Atrash, șe
ful delegației Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, a subliniat 
că o redresare economică în țările 
din Nordul dezvoltat nu ar putea să 
aibă loc fără o îmbunătățire a si
tuației economice a țărilor din sud. 
Măsurile pe care statele dezvoltate 
le adoptă in domeniul comercial și 
financiar au introdus un cerc vicios 
în economia mondială, intrucit ele 
reduc resursele țărilor in curs de 
dezvoltare, care, la rândul lor. nu 
mai pot oferi, astfel, piețe pentru 
produsele țărilor dezvoltate, ceea ce, 
împiedică relansarea întregii econo
mii mondiale. Problemele financiare 
actuale, a arătat vorbitorul, nu ar 
putea fi rezolvate fără o reformă 
profundă a sistemului monetar-fi- 
nanciar internațional. El a subliniat, 
de asemenea, că actuala cursă a înar
mărilor, sentimentul de teamă și 
instabilitatea pe care aceasta le. an
trenează sporesc periculos tensiunile 
politice in lume, grevează profund 
asupra speranțelor popoarelor în gă
sirea unor soluții reale pentru dra
maticele probleme economice ce con
fruntă omenirea.

Asociației „România", a ținut o 
conferință cu tema „Civilizația ro
mânească in istoria universală".

DECRET. Printr-un decret pre
zidențial publicat la Bagdad, ziua 
de 5 august a fost fixată ca dată 
a alegerilor pentru Consiliul le
gislativ din regiunea autonomă 
Kurdistan — informează agenția 
I.N.A.

DUPĂ manifestațiile din 
CHILE. Trei persoane au fost 
ucise. 20 rănite de gloanțele trase 
de forțele polițienești și alte 1 351 
arestate în urma manifestațiilor 
organizate cu prilejul „Zilei de 
protest național", desfășurată la 
14 iunie în Chile. După cum s-a 
anunțat, această . amplă acțiune la 
care a participat majoritatea cate
goriilor populației țării a avut drept 
obiectiv principal sublinierea nece
sității democratizării vieții social- 
politice chiliene.

MOSCOVA

Manifestare consacrată 
aniversării creării 

Comitetului Național
5

Antifascist- din România
MOSCOVA 17. — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu, transmite : La 
Institutul de slavistică și balcanisti
că din Moscova a avut loc o aduna
re consacrată aniversării a 50 de 
ani de la crearea Comitetului Na
țional Antifascist din România. Au 
luat cuvîntul M. D. Erescenko. cer
cetător, candidat în științe istorice, 
și I. Sbarnă, secretar I al Ambasadei 
României în U.R.S.S.

Vorbitorii au subliniat importanța 
evenimentului marcat pentru unirea 
eforturilor tuturor forțelor anti
fasciste și antirăzboinice din țara 
noastră, in organizarea și conducerea 
acțiunilor revoluționare cu caracter 
de masă, fiind relevat in context 
rolul conducător al Partidului Co
munist Român.

Au fost evidențiate în mod de
osebit participarea activă și rolul to
varășului Nicolae Ceaușescu în con
ducerea Comitetului Național Anti
fascist și Asociației tineretului anti
fascist din România.

Au participat D. F. Markov, di
rectorul institutului, A. G. Țukanova, 
prim-vicepreședinte al conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română, V. N. Vinogradov, 
director adjunct al institutului, cer
cetători. istorici.

A fost prezentată, cu acest prilej, 
o expoziție de fotografii despre 
lupta antifascistă din țara noastră.

MOSCOVA 

încheierea sesiunii 

Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 17 — Trimisul Ager

pres, I. Dumitrașcu. transmite : La 
Moscova s-a încheiat, vineri, sesiu
nea Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
ultima zi a lucrărilor, organul su
prem al puterii de stat al U.R.S.S. a 
aprobat legea „Cu privire la colecti
vele de muncă și creșterea rolului lor 
în conducerea intreorinderilor. insti
tuțiilor și organizațiilor", care ur
mează să intre în vigoare la 1 august.

Vizita delegației 
R. P. Bulgaria 
la Budapesta

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au încheiat convorbirile 
dintre delegația de partid și de stat 
a R. P. Ungare, condusă de Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și delegația de partid și 
de stat a R. P. Bulgaria, condusă 
de Todor Jivkov. secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.

Dună cum • relatează agențiile 
M.T.I. și B.T.A.. in cursul convorbi
rilor au fost discutate aspecte ale 
dezvoltării relațiilor bilaterale, pro
bleme internaționale actuale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Convorbiri la Varșovia
VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
P.A.P., Wojciech Jaruzelski, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, și Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat, au 
avut vineri, la Varșovia, convorbiri 
cu papa loan Paul al II-lea, care 
efectuează o vizită în Polonia.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 17 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția C.T.K., la 
Praga a avut loc plenara C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia consacrată in
troducerii . accelerate a realizărilor 
științei și ’ tehnicii in practică.

Plenara a adoptat o hotărire in a- 
ceastă problemă.

CENTRU INTERNATIONAL 
PENTRU CERCETĂRI TEHNOLO
GICE. în baza unui acord semnat 
la Paris, intre guvernul venezue- 
lean și UNESCO, la Caracas va 
fi Creat un Centru internațional 
pentru cercetări, tehnologice. Aici 
vor fi elaborate programe de cerce
tare științifică și de aplicare a lor 
în scopul dezvoltării — a precizat 
directorul general al UNESCO.

O NAVA INDONEZIANA cu 87 
de persoane la bord s-a scufundat 
în largul portului Kolaka, din sud- 
estul Insulei Sulawesi. în urma 
naufragiului 8 persoane si-au pier
dut viața, restul de 79 fiind date 
dispărute.

CAPTURAREA UNEI REȚELE 
DE TRAFICANȚI DE DROGURI. 
La Kuala Lumpur a fost anunțată 
descoperirea si confiscarea de către 
poliția malayeziană a 75 kilograme 
de heroină, valorind circa 160 mi
lioane dolari pe piața ilicită a dro
gurilor. S-a anunțat, totodată, că in 
cadrul amplei operații antidrog au 
fost arestate 33 de persoane făcind 
parte dintr-o rețea internațională 
de traficanți. Oficialitățile locale 
apreciază că această cantitate de 
heroină a fost introdusă în țară 
prin contrabandă, fiind destinată 
plasării pe piețele vest-europene 
ale drogurilor.

Cuvîntarea tovarășului luri Andropov 
la Plenara C.C. al P.C.U.S.

, MOSCOVA 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Plenara C.C. al P.C.U.S., 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, luri Andropov, a 
abordat în principal — relatează a- 
genția T.A.S.S. — problemele pre
gătirii unei noi redactări a Progra
mului P.C.U.S., care se elaborează 
în baza hotărîrii celui de-al XXVI- 
lea Congres. Prezentînd rațiunile 
care fac necesară elaborarea noului 
program al partidului, tovarășul I. 
Andropov a spus : „în cele două 
decenii și în viața societății sovieti
ce. în viața altor țări ale socialismu
lui. ba chiar și în dezvoltarea mon
dială în ansamblu au apărut schim
bări. Toate acestea reclamă o elabo
rare teoretică profundă și trebuie 
luate în considerare în stabilirea 
strategiei pe termen lung a partidu
lui în domeniul politicii interne și 
externe". în continuare, relevând că 
unele din prevederile principiale ale 
vechiului program au fost confirma
te de viață, vorta torul a arătat, tot
odată, că „unele ain prevederile sale
— și acest lucru trebuie spus deschis
— nu au rezistat pe deplin verificării 
timpului, întrucit unele din- elemen- 
»tele sale erau rupte de realitate" și
a subliniat că trebuie trase toate 
învățămintele din aceasta.

în partea de început a cuvântării 
sale, tovarășul I. Andropov s-a ocu
pat pe larg de problemele activității 
ideologice, subliniind că „munca 
ideologică este una din problemele 
fundamentale ale activității partidu
lui. una din cele mai importante 
părți componente ale construcției co
muniste". „Este necesar, a spus vorbi
torul, să ridicăm în mod ferm întreaga 
noastră muncă ideologică, educativă 
și de propagandă la nivelul acelor 
sarcini mari și complexe pe care le 
rezolvă partidul în procesul perfec
ționării socialismului dezvoltat. Co
mitetele de partid la toate niveluri
le. fiecare organizație de partid tre
buie să înțeleagă că. indiferent de 
întreaga importantă a altor proble
me de care trebuie să se ocupe, 
munca ideologică se situează tot mai 
mult pe primul plan".

în .context, secretarul general «al 
C.C. al P.C.U.S. a relevat sarcinile 
deosebite ce revin mijloacelor de 
instruire și educare, cerînd folosirea 
mai justă a tuturor acestor mijloa
ce : „Trebuie să pornim de la 
faptul că formarea conștiinței co
muniștilor și a tuturor cetățenilor 
societății noastre socialiste constituie 
nu numai o cauză a ideologilor- de 
profesie, a propagandiștilor și a lu
crătorilor din cadrul mijloacelor de 
informare în masă ; ea constituie o 
cauză a întregului partid". El a a- 
dăugat că trebuie asigurat un nivel 
nou. considerabil mai înalt al muncii 
teoretico-ideologice în domeniul ști
ințelor sociale și, în primul rînd. al 
celor economice, al activității insti
tuțiilor științifice și al fiecărui om 
de știință in parte.

I. Andropov a relevat apoi faptul 
că și.cea mai clară și interesantă 
propagandă, cea mai iscusită și in
teligentă lecție, arta cea mai desă
vârșită nu-și vor atinge scopurile 
dăeă hu (ibr fi pătruMse de idei 
profunde, strîns legate de realitatea 
vieții cotidiene și care să arate 
drumul spre progres.

„In întreaga muncă educativă și 
de propagandă, a arătat vorbitorul, 
trebuie să se țină permanent seama 
de specificul perioadei istorice^ prin 
care trece omenirea. Iar această pe
rioadă este marcată de o confrunta
re fără precedent în întreaga perioa
dă postbelică — ca intensitate și as
cuțime — intre cele două concepții 
despre lume diametral opuse, între 
cele două orientări politice — so
cialismul și imperialismul".

„O analiză realistă a situației e- 
xistente și direcții clare pentru vii
tor. care să îmbine experiența de 
viată cu obiectivele finale ale parti
dului nostru comunist — iată ce am 
dori să vedem în noua redactare a 
Programului P.C.U.S.", a spus el.

„Pentru înțelegerea justă a per- 
spectivelor — și în economic, și în 
politică, și în ideologie — a relevat 
I. Andropov, trebuie in primul rind 
să înțelegem limpede caracterul e- 
tapei dezvoltării sociale in care ne 
aflăm în prezent. Partidul a defi
nit-o ca etaipă a socialismului dez
voltat".

După ce a menționat rezultatele 
obținute de societatea sovietică în 
crearea bazei economice, a structu
rii sociale, a sistemului politic, co
respunzătoare prin.cipiilor_ socialiste, 
precum și faptul că există încă nu
meroase greutăți obiective, neajun
suri determinate de cauze subiecti
ve, vorbitorul a arătat : „Programul 
partidului trebuie să fie, în condi
țiile actuale, în primul rind un pro
gram a! perfecționării planice și 
multilaterale a socialismului dezvol
tat, prin urmare și al înaintării con
tinue spre comunism".

Relevînd că profilul fiecărei_ so
cietăți este determinat în ultimă in
stanță de nivelul de dezvoltare a 
forțelor ei de producție, de carac
terul și starea relațiilor de produc
ție, vorbitorul a spus că problema 
fundamentală, in domeniul econo
mic. o constituie creșterea radicală 
a productivității muncii. „Trebuie 
a spus el — in primul rind să pu
nem ordine in ceea ce avem, să a- 
sigurăm folosirea in modul cel mai 
rational a potențialului productiv și 
tehnico-știinițific al t&rii și. totoda
tă. să depășim rămînerea în urmă 
a unor ramuri ca agricultura, trans
porturile și serviciile". „Asigurarea 
unei activități armonioase si neîn
trerupte a întregului mecanism eco
nomic constituie și o cerință a zi
lei de astăzi, și o sarcină progra
matică pentru viitor. Aceasta este 
o parte componentă a procesului ge
neral de perfecționare a orînduirii 
noastre sociale".

„Principala cale spre o mutație ca
litativă în cadrul forțelor de produc
ție o constituie trecerea la o dezvol
tare intensivă, îmbinarea în practică 
a avantajelor orînduirii socialiste 
cu realizările revoluției tehnico-ști- 
ințifice, și anume ale ultimei sale 
etape, care anunță o cotitură teh
nologică radicală în multe sfere ale 
producției, iar această direcție de 
activitate a partidului și poporului 
trebuie să fie reflectată in mod cu
venit în n.oua redactare a Progra
mului partidului".

Vorbitorul a arătat apoi că o im
portanță hotărîtoare are, în prezent, 
politica tehnico-științifică unică, so
cietatea sovietică urmînd să înfăp
tuiască automatizarea producției, 
larga aplicare a computerelor și ro
boților. introducerea unei tehnolo
gii flexibile, folosirea celor mai noi 
reactoare atomice, iar în per
spectivă rezolvarea practică a pro
blemei sintezei termonucleare diri

jate. „Trebuie elaborat — a spus 
I. Andropov — un asemenea sistem 
de măsuri organizatorice, economi
ce și morale care să-i cointereseze 
în înnoirea tehnicii și pe conducă
tori, și pe muncitori, și, desigur, și 
Pe oamenii de știință, si pe con
structori. un sistem care să facă ne- 
renltabilă activitatea după vechile 
metode". „De introducerea tehnicii 
noi ține sarcina lichidării deosebiri
lor substanțiale dintre munca fizică 
și cea intelectuală".

Abordînd problema perfecționării 
relațiilor de producție, vorbitorul a 
spus : „Baza lor o constituie pro
prietatea obștească asupra mijloa
celor de producție. La noi aceasta 
are, după cum 6e știe, o dublă for
mă : proprietatea de stat și pro
prietatea cooperatist-colectivistă. Noi 
vedem perspectiva in contopirea a- 
cestor două forme în una singură, 
a întregului popor. Se înțelege, nu 
pe calea transformării mecanice a 
colhozurilor în sovhozuri. Practica 
demonstrează că există și alte căi. 
de exemplu, integrarea agroindus
trială. dezvoltarea uniunilor inter- 
colhoznice și colhoznico-sovhoznice. 
Programul trebuie să - trateze în 
profunzime si in mod precis întrea
gă această problemă".

Vorbitorul a arătat în continuare 
că perfecționarea relațiilor de pro
ducție necesită, de asemenea, -per
fecționarea prihcipiului repartiției 
după muncă, relevînd că „orice ce
tățean are dreptul numai la acele 
bunuri materiale care corespund 
cantității și calității muncii sale u- 
tile societății". El s-a referit apoi 
la necesitatea îmbunătățirii radica
le a planificării și conducerii, a- 
preciind că. deși a foist acumulată 
o anumită experiență prin elabora
rea Programului alimentar si a Pro
gramului energetic; înfăptuirea a- 
cestor programe necesită o intensă 
activitate din partea partidului, sta
tului și a întregului popor.

Referindu-se la noile exigente pri
vind organizarea întrecerii socialiste, 
vorbitorul a spus că principala aten
ție trebuie acum să fie acordată unor 
asemenea obiective ale întrecerii cum 
sînt creșterea calității producției, 
îmbunătățirea folosirii capacităților 
de producție, a materiilor prime, 
energiei, timpului de muncă, econo
misirii raționale în toate domeniile.

Subliniind necesitatea asigurării 
unei strînse legături între politica 
economică și cea socială, el a relevat 
necesitatea de a se ține seama, la 
elaborarea planurilor economice, sub 
toate aspectele, de cei mai impor
tanți factori ai dezvoltării societății 
'— sociali, naționali, demografici.

Punând în discuție noțiunea, „creș
terea nivelului de viață", vorbitorul 
a arătat că. „în realitate, noțiunea 
de nivel de viață include, desigur, 
creșterea veniturilor populației și a 
producției de obiecte de consum, dar 
și creșterea permanentă a conștiinței 
si culturii oamenilor, inclusiv modul 
de viată, comportamentul civilizat și 
cultura consumului rațional, preci- 
zind : este vorba și de ordinea pu
blică exemplară, de sănătate, de ali
mentația, rațională și de nivelul, ca
litativ superior al deservirii < popu
lației. folosirea valoroasă din punct 
de vedere moral și estetic a timpului 
liber : intr-un cuvînt. de tot ceea 
ce merită 6ă se numească civilizație 
socialistă".

„Soluționarea tuturor acestor mari 
sarcini în domeniul politicii interne 
a partidului va însemna un progres 
remarcabil spre omogenizarea socia
lă a societății". „Partidul, a arătat 
I. Andropov, pornește de la faiptul 
că anii și deceniile următoare vor 
aduce schimbări importante și in su
prastructura politică și ideologică, în 
viata spirituală a societății".

Referindu-se la dezvoltarea siste
mului politic, la perfecționarea orân
duirii de stat sovietice, la lărgirea 
democrației socialiste, el a arătat că 
în acest domeniu s-au realizat multe 
lucruri, dar există posibilități de de
mocratizare în continuare a vieții de 
stat și sociale. ,Am în vedere — a 
spus el — dezbaterea tot mai largă 
a proiectelor unor asemenea hotărîri 
în colectivele de muncă, luarea in 
mod obligatoriu în considerare — în 
cazurile respective — a concluziilor 
sindicatelor. Comsomolului. ale or
ganizațiilor de femei, abordarea cu 
maximum de atenție a propunerilor 
oamenilor muncii. Și oare la apro
pierea activității organelor de partid 
și de stat de nevoile și interesele 
poporului nu pot contribui larga pu
blicitate asupra activității, rapor
tarea cu regularitate de către lucră
torii cu funcții de conducere în fata 
populației ?“.

Vorbitorul a arătat că în noua re
dactare a Programului partidului tre
buie să ocupe un loc important țema 
dezvoltării în continuare a principii
lor democratice în conducerea pro
ducției.

Amintind că sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. va examina pro
iectul legii cu privire la colectivele 
de muncă. I. Andropov a subliniat că 
acesta este un act de o mare impor
tanță politică. „Este just și bine, a 
continuat el. că legea se adoptă după 
o dezbatere amănunțită, cu adevărat 
a întregului popor, și este foarte im
portant ca ea să fie aplicată integral 
în viață. Desfășurarea normală a 
dezvoltării noastre sociale este de 
neconceput fără respectarea cea mai 
riguroasă a legilor care protejează 
interesele societății și drepturile ce
tățenilor. Este necesar în- special să 
punem capăt definitiv unor aseme
nea fenomene cum sint cazurile de 
folosire abuzivă a avutului statului 
și a avutului obștesc și abuzul de 
funcție în scopul îmbogățirii perso
nale. Dacă ne gîndim bine, aceasta 
nu este altceva decît subminarea 
esenței înseși a orînduirii noastre. In 
acest caz, legea trebuie să fie intran
sigentă. iar aplicarea ei — inelucta
bilă. Apărarea intereselor poporului 
constituie una din bazele democrației 
noastre socialiste".

„Ca perspectivă mai îndepărtată, a 
relevat I. Andropov, noi, comuniștii, 
vedem transformarea treptată a 
orînduirii de stat sovietice într-un 
sistem de autoconducere obștească. 
Și aceasta, după cum apreciem noi, 
va avea loc pe calea dezvoltării în 
continuare a statului întregului po
por, a atragerii mai largi a maselor 
la conducerea treburilor societății".

Noua redactare a Programului 
P.C.U.S. va situa la locul corespun
zător problemele politicii naționale 
a partidului, a spus, în continuare, 
vorbitorul, relevînd că perfecționarea 
socialismului dezvoltat trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu o poli
tică națională bine concepută, știin
țific fundamentată, la baza acesteia 
aflîndu-se principiile deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor națiunilor 
și naționalităților țării, dezvoltarea 

lor liberă în cadrul uniunii frățești 
și orientarea neabătută spre apro
pierea între ele.

în continuare, arătind că perfec
ționarea socialismului dezvoltat este 
de neconceput fără o largă activitate 
pe linia dezvoltării spirituale a oa
menilor, I.- Andropov s-a ocupat de 
problemele invățămîntului și în ge
neral ale activității de instruire și 
educație. El a relevat necesitatea îm
binării invățămîntului cu munca pro
ductivă. „Trebuie — a subliniat vor
bitorul — să urmăm în mod ferm 
linia de a educa la elev deprinderea 
Și dragostea de a efectua o muncă 
utilă. Aceasta poate fi o muncă fi
zică .sau una intelectuală, dar neapă
rat o muncă autentică — producti
vă, necesară societății". în acest 
sens, el a apreciat că apare evidentă 
necesitatea unei reforme a școlii so
vietice, inclusiv a sistemului învăță
mântului tehnico-profesional.

Referindu-se la rolul științei în 
soluționarea problemelor practice și 
arătind că viața ridică noi proble
me de care este legat progresul so
cietății, vorbitorul a insistat asu
pra faptului că în noua redactare a 
Programului P.C.U.S. este obligatoriu 
să se acorde atenție rolului științe
lor sociale în condițiile actuale, „a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît acum 
dispunem și de experiența dezvol
tării socialiste a altor țări, ceea ce 
necesită un studiu, aprecieri și o 
generalizare atentă".

„Partidul sprijină tot ceea ce îm
bogățește știința și cultura, ajută la 
educarea oamenilor muncii în spiri
tul noianelor și principiilor socialis
mului dezvoltat. Partidul ocrotește 
și respectă talentele, căutările crea
toare ale artistului, fără a se ames
teca în formele și stilul muncii sale. 
Dar partidul nu poate să fie indi
ferent la conținutul de ifegi al artei" 
— ă declarat I. Androtyf Ș, adăugind 
Că metoda principală de' influențare 
a Creației artistice trebuie să fie cri
tica activă, atentă și. totodată, in
transigentă față de operele străine 
ideologiei marxist-leniniste și slabe 
sub aspect profesional.

Abordînd aspecte ale situației in
ternaționale. secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a subliniat :

„S-a schimbat substanțial raportul 
de forțe pe arena mondială. A avut ' 
loc o ascuțire fără precedent a lup
tei dintre cele două sisteme sociale 
mondiale. Dar încercarea de a rezol
va disputa istorică dintre aceste sis
teme printr-o confruntare militară ar 
fi funestă pentru omenire. Caracte
rul dezvoltării în continuare a ra- , 
porturilor dintre ele, adică în fond 
problema menținerii păcii pe pământ, 
este și în prezent și în viitorul pre- ’ 
vizibil problema principală a politi- ' 
cil externe a partidului nostru".

Subliniind ca un factor de im/por- ; 
tanță uriașă în asigurarea unei păci i 
durabile pe . pămînt îl constituie ; 
țările socialismului, vorbitorul a 
arătat că întărirea colaborării și uni
tății acestor țări reprezintă orientarea 
primordială a activității internaționa- 

a P'.C.U.S. și a statului sovietic.
.„Referindu-se la diversitatea condi- 

.Jn cal'e are loc construcția so
cialista în diferite țări, luri Andro
pov a apreciat că ultimele două de- ' 
cenii au demonstrat mai elocvent cit 
de variată și complexă este ' lumea 
socialismului. „Intre diferitele țări 
socialiste — a spus el — există mari 
deosebiri in ce privește economia, 
cultura, caile și metodele de rezol
vare a sarcinilor dezvoltării socia- 
~?s Acest lucru este firesc1, chiar 
dacă ni s-a părut cindva că ea va 
fi mai uniformă".

în legătură cu aceasta,, -rbitorul a 
reliefat necesitatea atit a Respectării 
necondiționate a drepturilor suvera
ne ale fiecărei țări, cît și a sprijinului 
tovărășesc reciproc, a ajutorului re
ciproc. Este foarte important, fireș
te, ca deosebirile existente să nu îm
piedice dezvoltarea colaborării. înda
torirea sfintă a comuniștilor, a parti
delor comuniste de guvernământ este 
de a asigura aceasta. La urma urme
lor, ceea ce ne poate diviza este in
finit mai puțin decit ceea ce avem 
comun in calitate de constructori ai 
societății noi. Sintem pentru priete
nia cu toate țările socialismului".

I. Andropov a evidențiat că una 
din trăsăturile fundamentale ale lu
mii contemporane care trebuie să-și 
găsească oglindire in noua redactare 
a Programului este rolul crescind al 
țarilor Asiei. Africii, Americii La
tine care s-au eliberat de dependența 
colonială sau semicolonială. Procesele 
care au loc in aceste țâri sint com
plexe^ și diferite și este important ca 
ele să fie înțelese în mod just.

„Comuniștii sint convinși că viito
rul este de partea socialisnfului a 
arătat luri Andropov. Acesta este 
mersuj istoriei. Dar aceasta nu în
seamnă deloc că intenționam să ne 
ocupăm de „exportul revoluției" de 
amestec în treburile altor țări. Ex
portul de revoluție" este în general 
imposibil. Socialismul crește numai 
pe terenul cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale din fiecare țară. 
Credem cu fermitate că socialismul 
iși va demonstra în ultimă instanță 
avantajele tocmai în condițiile între
cerii. pașnice cu capitalismul".

Abordind problemele dezarmării, 
vorbitorul a spus, printre altele : 
„Dacă s-ar reuși reducerea nivelul’ii 
armamentelor și a cheltuielilor mi
litare de ambele părți, dacă s-ar 
trece la dezarmare, țelul spre care 
tindem în mod activ, aceasta ar fi o 
măre binefacere pentru toate țările 
și popoarele". „Țelul nostru — a sub
liniat el — nu este pur și simplu 
prevenirea războaielor. Năzuim spre 
însănătoșirea radicală a-relațiilor in
ternaționale. spre consolidarea și 
dezvoltarea tuturor inițiativelor bune 
din aceste relații. Vom încerca să ob
ținem respectarea drepturilor suve
rane ale statelor și popoarelor, res
pectarea strictă a principiilor dreptu
lui internațional, pe care imperialis
mul încearcă tot mai des să le res
pingă și să Ie calce în picioare".

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., arătind că soluțio
narea sarcinilor uriașe care se află în 
fața țării reclamă ridicarea continuă 
a rolului conducător al partidului, 
dezvoltarea continuă a democrației 
interne âe partid, creșterea activității 
creatoare, a inițiativei și răspunderii 
comuniștilor, a subliniat : Noua re
dactare a Programului partidului 
este chemată să ne ajute nouă tutu
ror să ne concentrăm eforturile în 
direcția soluționării sarcinilor princi
pale care se află în fața partidului 
și poporului. Dacă vom face bine 
față acestor sarcini, aceasta va con
stitui un pas uriaș în dezvoltarea tă
rii, în îmbunătățirea vieții poporului. 
Și atunci orânduirea noastră socia
listă va demonstra și mai convingă
tor întregii lumi avantajele ei. forța 
sa de atracție.
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sa creeze condiții pentru adaptarea 
și dezvoltarea economiilor lor.

Ministrul de stat în Ministerul de 
Externe al Luxemburgului, Paul Hel- 
minger, a susținut în discursul său 
punctul de vedere, exprimat de ne
numărate ori la sesiunea de la Bel
grad, potrivit căruia actuala criză 
economică mondială afectează . in 
modul cel mai grav țările cel mai 
puțin dezvoltate ale lumii. In con
text, vorbitorul s-a pronunțat pen
tru ratificarea cit mai urgentă a 
programului integrat și a fondului 
comun pentru materii prime, care să 
se soldeze cu stabilizarea prețurilor 
la aceste produse. în continuare, de
legatul luxemburghez ..s-a. referit. la 
rolul Fondului Monetar Internațional 
în acțiunile de promovare a progre
sului economic al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Uniunea Interparlamentară sprijină 
ideea indivizibilității economice a lu
mii și a relațiilor economice inter
naționale bazate pe egalitate — a 
declarat secretarul general al aces
tei organizații, Pio Carlo Terenzio. 
Uniunea Interparlamentară a oferit 
deja sprijin Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), în problemele produ
selor de schimb, comerțului mondial, 
chestiunilor financiare și monetare 
care afectează țările în curs de dez
voltare și in privința programului de 
acțiune pentru țările cel mai puțin 
dezvoltate. Această organizație — a 
adăugat el — a sprijinit, de aseme
nea, inițiativa legată de înființarea 
fondului comun pentru materiile pri
me și „a recomandat statelor sale 
membre să-1 semneze și să-1 ratifice 
fără intirziere.

Un eventual eșec al reuniunii de 
la Belgrad in încercarea de a găsi 
o sdluție la problema bunăstării 
omenirii întregi va afecta și mai 
grav țările sărace și va spori și mai 
mult tensiunile in lume — a declarat 
reprezentantul Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Ben Amathila. El a exprimat grati
tudinea față de U.N.C.T.A.D. pentru 
pregătirea unui studiu asupra pro
blemei Namibiei și a deplorat fap
tul că mișcărilor de eliberare nu li 
s-a oferit posibilitatea să se facă 
auzite in cac^-ul altor foruri inter
naționale.

Reprezentantul S.W.A.P.O. s-a pro
nunțat pentru încetarea agresiunii 
sabotajelor și presiunilor economice 
cărora le sînt victimă statele „din 
prima linie" din partea regimului 
rasist sud-african, ca urmare a fap
tului că acestea au recunoscut drep
tul legitim al poporului namibian la 
autodeterminare.

al UNESCO a arătat că se preconi
zează organizarea unei reuniuni a 
oficialităților din statele africane 
pentru a examina programul res
pectiv și progresele înregistrate 
după cea de-a Vl-a conferință a 
miniștrilor africani ai educației care 
a avut loc la Harare, in iulie 1982.

CONVORBIRI. La Belgrad a 
avut loc o primă .rundă de convor
biri între Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Federal 
al Iugoslaviei, și primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe. Au fost abordate stadiul 
și perspectivele dezvoltării coope
rării dintre cele două țări și pro
bleme internaționale actuale.

LA BIBLIOTECA ROMÂNA DIN 
NEW YORK. Cu prilejul împlinirii 
a 135 ani de la Revoluția de la 1848 
din Țările Române, la Biblioteca 
română din New York a avut loc o 
seară culturală, in cadrul căreia 
prof. dr. Virgil Cândea, secretarul


