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PROLETARI DIH TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Stimați tovarăși,

Sesiunea comună a organelor 
supreme de partid șl de stat a 
constituit o nouă și puternică ma
nifestare a unității partidului și 
întregului nostru popor, a voinței 
unanime de a înfăptui neabătut 
Programul elaborat de Congresul 
al XI-lea privind făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, înaintarea României spre co
munism, ridicarea bunăstării și 
fericirii întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice).

Dezbaterea în acest cadru larg 
— al organelor supreme de partid 
șt de stat reunite — a activității 
interne și externe a partidului și 
statului constituie o elocventă afir
mare a democrației orînduirii 
noastre, care se bazează pe consul
tarea largă a poporului, a repre
zentanților săi, In toate problemele 
ea privesc viața și bunăstarea na
țiunii noastre. A devenit, de altfel, 
o practică obișnuită ca toate hotă- 
rîrile și măsurile mal Importante 
să fie supuse dezbaterii largi a 
tuturor cetățenilor patriei și nu
mai după ce se aduc îmbunătăți
rile corespunzătoare, pe baza pro
punerilor făcute, acestea să fie 
prezentate organelor supreme de 
partid și de stat pentru a fi adop
tate. Aceasta constituie o formă 
nouă de democrație — unică în 
felul ei — care pornește de la fap
tul că întreaga putere aparține 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întregu
lui popor și, ca atare, întregul po
por trebuie să-și spună cuvîntul 
autorizat asupra dezvoltării socie
tății, asupra politicii interne și ex
terne a statului. In aceasta constau, 
de altfel, forța șl vitalitatea orîn
duirii noastre noi. (Vil aplauze 
prelungite).

Doresc să remarc cu multă satis
facție faptul că toți tovarășii care 
au luat cuvîntul au subliniat ho- 
tărîrea oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, de a face 
totul pentru refacerea cît mai 
grabnică a ceea ce a fost distrus 
sau avariat de cutremurul catastro
fal. De altfel, prin munca lor 
eroică desfășurată în cele 3 săp- 
tămîni care au trecut de la cutre
mur, oamenii muncii, întregul po
por au demonstrat în fapte hotă- 
rîrea de a asigura atît recuperarea 
rapidă a pagubelor materiale, cît 
și realizarea planului . cincinal, 
mersul ferm înainte al poporului 
nostru spre o viață demnă, spre 
bunăstare și fericire. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

în momentele grele prin care a 
trecut țara noastră s-au afirmat cu 
putere nobilele trăsături ale omu
lui nou, constructor al socialismu
lui. Cred că nici un fel de lucrări 
ale filozofilor, ale celor care se 
ocupă de caracterizarea omului 
nou nu ar fi putut pune în evi
dență cu atîta pregnanță aceste 
trăsături minunate pe care le-a 
demonstrat poporul nostru, omul 
nou stăpîn pe destinele sale, ho- 
tărît să înfrîngă orice greutăți, 
să-și făurească viitorul în mod li
ber, așa cum dorește el. (Aplauze 
îndelungi).

Nu încerc să dau o caracteri
zare, pentru că ar fi aproape impo
sibil, dar trebuie să subliniez că 
dîrzenia, tenacitatea, curajul, răs
punderea față de interesele genera
le ale națiunii, încrederea nestră
mutată în cauza socialismului, în 
viitorul luminos al patriei noastre 
sînt unele din caracteristicile con
structorilor socialismului din patria 
noastră, manifestate cu o forță de 
nebănuit în aceste zile grele.

Mulți ați putut vedea oameni 
care au pierdut totul, i-au pierdut 
pe cei apropiați. copii, rude, prie
teni, părinți ; toți erau dîrji, ho- 

, tărîți, exprimînd, prin privirea și 
atitudinea lor, hotărîrea de a face 
totul ca aceste pierderi — dintre 
care unele ireparabile — să nu dea 
cu nimic înapoi dezvoltarea pa
triei noastre. în aceasta se văd re
zultatele activității politice, edu
cative, la care și-au dat concursul 
toți cei ce au un anumit rol în

Ședința comună a ComiteM Central 
al Partidului Comunist Rumân si Consiliului 
Supren al Dezvoltării Economice si Sociale

Marți, 29 martie, după-amiază, a avut loc, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, șe
dința comună a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

Au participat, ca invitați, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, șefi și adjuncți de 
șefi de secție de la C.C. al P.C.R. care nu sînt 
membri ai Comitetului Central, cadre de condu
cere din ministere, instituții centrale și organiza
ții de masă, redactori-șefi ai presei centrale.

La ordinea de zi au fost :
1. — Raportul privind analiza pe bază de bi

lanț a rezultatelor economice și financiare obți
nute în anul 1976, precum și unele concluzii și 
măsuri pentru anul 1977.

2. — Raportul cu privire la efectivul, compo
ziția și structura organizatorică a partidului, la 
data de 31 decembrie 1976.

3. — Raportul cu privire la activitatea desfă
șurată în 1976 de către organele de partid, de 
stat și organizațiile de masă pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului.

4. — Informarea cu privire la activitatea in
ternațională a C.C. al P.C.R. în 1976.

5. — Cu privire la abaterile săvîrșite de Jescu 
Ion.

6. — Probleme organizatorice.
— Documentele prezentate au fost aprobate 

în unanimitate, adoptîndu-se hotărîri corespun
zătoare.

— Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît ca, pentru 
abateri grave în comportarea morală și în înde
plinirea sarcinilor încredințate, Jescu Ion să fie 
exclus din rîndurile membrilor supleanți ai C.C. 
al P.C.R.

— C.C. al P.C.R. a aprobat următoarele mă
suri organizatorice :

alegerea tovarășului Ion Stănescu în 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R. ;

eliberarea tovarășului Mihai Dalea din 
funcția de președinte al Colegiului Central de 
Partid, în legătură cu alegerea sa în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste ;

alegerea tovarășului Petre Lupu în func
ția de președinte al Colegiului Central de Partid.

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

această privință, începînd desigur 
cu activitatea de producție — 
factorul esențial al educației. în 
aceasta se vede rolul activității 
politico-educative a partidului, al 
creației literar-artistice, a tuturor 
celor care prin scrisul lor, prin 
munca lor au contribuit și contri
buie la formarea trăsăturilor mi
nunate ale omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului, 
la cultivarea umanismului nou, 
care pune pe primul plan omul, 
bunăstarea, libertatea, fericirea, sa. 
(Aplauze vii, puternice, îndelun
gate).

A fost adoptată în unanimitate 
hotărîrea cu privire la problemele 
dezbătute în cadrul acestei reuniuni 
comune, precum și cu privire la ac
tivitatea noastră de viitor. Acum 
este necesar să trecem, fiecare la 
locul său de muncă, la unirea e-1 
forturilor tuturor oamenilor mun
cii, ale întregului nostfu popor în- 
tr-o direcție unică — asigurarea 
înfăptuirii neabătute a Programu
lui elaborat de Congresul al XI-lea.

Organele de partid și de stat vor 
trebui să manifeste permanent o 
preocupare tot mai mare, o atenție 
sporită pentru soluționarea proble
melor multiple de viață ale mase
lor largi populare. Trebuie să înțe
legem cu toții că în activitatea or
ganelor de partid și de stat trebuie 
să se manifeste, trecînd ca un fir 
roșu, spiritul și orientările progra
matice ale partidului cu privire la 
întărirea continuă a legăturilor cu 
masele largi populare, la sprijini
rea, în toate și întotdeauna, pe 
masele largi populare. Fieca
re comitet de partid, fiecare 
consiliu popular, fiecare activist 
trebuie să înțeleagă și mai bine că 
realizarea cu succes a marilor sar
cini ce ne stau în față nu se poate 
asigura decît într-o strînsă legătu
ră cu masele largi populare, prin- 
tr-o preocupare permanentă pen
tru fiecare om al muncii. în a- 
ceasta constă esența politicii noas
tre, acest obiectiv trebuie să stea 
permanent în centrul activității 
fiecărui organ de partid și de stat, 
a fiecărui activist de partid și de 
stat, a fiecărui comunist. (Vii 
aplauze).

Spiritul de omenie, umanismul 
caracteristic partidului nostru tre
buie să se manifeste nu numai în 
adunări, nu numai în articole, nu 
doar la zile mari. Aceasta trebuie 
să fie caracteristica de zi cu zi, de 
ceas cu ceas a activității concrete 
a organelor de partid și de stat, 
în toate sectoarele vieții sociale.

Am cîștigat o mare experiență 
în aceste împrejurări grele. S-a 
demonstrat cu ce mare încredere 
privește și urmează poporul nostru 
partidul, politica sa. Să facem totul 
pentru a întări necontenit această 
încredere, pentru a perfecționa 
continuu activitatea organizatorică 
a tuturor organelor și organizații
lor de partid, pentru a spori rolul 
conducător al partidului nostru în 
toate domeniile de activitate, în 
întreaga operă de edificare a so
cialismului și comunismului. Să 
acționăm astfel încît să asigurăm 
o unitate de monolit a partidului 
și a poporului în jurul partidului. 
Numai strîns unită, națiunea noas
tră, toți oamenii muncii, indiferent 
de naționalitate, reprezintă forța 
capabilă să asigure triumful comu
nismului, să asigure sporirea con
tribuției României la înfăptuirea 
politicii de pace și colaborare in
ternațională. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Unanimitatea cu care a fost a- 
probată activitatea internațională a 
partidului și statului nostru impu
ne să acționăm și în viitor, cu 
toată consecvența, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii exter
ne de dezvoltare a relațiilor cu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, pentru întărirea colaboră
rii și solidarității cu partidele co
muniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare, cu toate 
partidele progresiste, democratice, 
cu toți cei care se pronunță pentru 
soluționarea problemelor pe cale 
democratică, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, în care fie
care națiune să se dezvolte liber, 
așa cum dorește ea. (Aplauze pu
ternice, îndelungi).

în încheiere, doresc ca în nu
mele acestui forum suprem, care 

reunește organele de conducere ale 
partidului și statului, să adresez 
întregului nostru popor chemarea 
de a-și uni și mai strîns rîndurile, 
de a-și intensifica eforturile pen
tru a asigura realizarea cu succes 
a planului pe acest an, a planului 
cinpinal, triumful societății socia
liste multilateral dezvoltate și al 
comunismului în Republica Socia
listă România. (Vii și îndelungi 
aplauze).

Să facem totul, dragi tovarăși, 
pentru a asigura’ poporului nostru 
o viață tot mai îmbelșugată, bună
starea și fericirea, un viitor lumi
nos, libertatea, independența, un 
loc tot mai demn în marea familie 
a națiunilor planetei noastre. Nu
mai așa ne vom îndeplini îndato
rirea față de patrie, față de partid, 
față de popor ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avînd convingerea nestrămutată 
în forța și capacitatea partidului, 
a poporului nostru, îmi exprim 
încrederea că vom asigura în cele 
mai bune condiții realizarea a tot 
ceea ce am discutat în aceste zile, 
a hotărîrilor istorice ale Congre
sului*  al XI-lea. Cu această convin
gere, doresc să urez tuturor celor 
prezenți la această reuniune, tutu
ror comuniștilor, întregului nostru 
popor succese tot mai mari în în
treaga activitate, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze puternice, 
urale, se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Declarînd închise lucrările se
siunii poastre comune, doresc să 
urez partidului nostru victorii tot 
mai mari, poporului nostru să ducă 
o viață tot mai demnă și mai fru
moasă! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Să se întărească unitatea și 
solidaritatea tuturor forțelor care 
luptă pentru pace și colabo
rare internațională ! (Aplauze pu
ternice, urale și ovații prelun
gite. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, asistența scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“. Toți 
cei prezenți aclamă îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidului 
și președintele republicii, tovarășul 
Nicolae- Ceaușescu).

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea 
Adunare Națională a Republicii Socialiste România, Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, reunite 
în ședință comună. în zilele de 23—29 martie ax., au ana
lizat și dezbătut activitatea desfășurată de partid și de 
întregul popor pentru înlăturarea urmărilor cutremurului 
catastrofal din 4 martie, problemele dezvoltării economico- 
sociale actuale și de perspectivă a țării noastre, ale acti
vității internaționale a partidului și statului, precum și ale 
situației politice mondiale.

1. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale aprobă în unanimitate și dau o 
inaltă apreciere Expunerii prezentate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — document de o excepțională însemnătate pe 
plan teoretic și practic, care, înfățișind cuprinzătbr efor
turile titanice ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră pentru depășirea grelei încercări 
prin care am trecut, stabilește direcțiile principale de ac
țiune pentru lichidarea deplină a consecințelor calamității, 
pentru îndeplinirea neabătută a cincinalului, creșterea mai 
accentuată a economiei naționale și, pe această bază, ridi
carea nivelului de trai al poporului, pentru înfăptuirea 
riguroasă a tuturor obiectivelor Congresului al XI-lea pri
vind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate 
și Înaintarea României spre comunism. Constituind, tot
odată, o strălucită analiză a proceselor și tendințelor lumii 
contemporane, a activității ample desfășurate de Partidul 
Comunist Român, de România socialistă în această pe
rioadă pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele și spo
rirea contribuției țării noastre la soluționarea constructivă 
a marilor probleme ale vieții internaționale, expunerea 
definește în mod strălucit, pe această bază, orientările de 
viitor și sarcinile politicii externe ale partidului și statului 
nostru. ,

2. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Națională și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale aprobă pe deplin activitatea și 
măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru 
organizarea acțiunii de salvare a vieților omenești, pentru 
ajutorarea imediată, într-un înalt spirit umanist, a popu
lației sinistrate, repunerea, în funcțiune a unităților econo
mice afectate și redresarea economiei naționale, trecerea 
rapidă la refacerea clădirilor distruse sau avariate ; atprobă 
activitatea pentru lichidarea urmărilor cutremurului și re
construcția localităților urbane și rurale care au avut de 
suferit, într-o concepție arhitecturală superioară și pe baza 
unor criterii de construcție perfecționate.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea 
Adunare Națională, Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale își exprimă înalta prețuire față de acti
vitatea energică, neobosită, desfășurată zi de zi, ceas de 
ceas de secretarul general al partidului, președintele 
republicii, în conducerea nemijlocită a eforturilor partidu
lui și statului, ale întregii națiuni pentru soluționarea pro
blemelor atiț de complexe și dificile create de cutremur. 
Comunicarea instituirii stării de necesitate în noaptea cu
tremurului, clnd se afla încă în străinătate, indicațiile 
practice date de tovarășul Nicolae Ceaușescu încă din 
prima clipă a sosirii în țară, prezența sa permanentă, 
neobosită, la fața locului, pretutindeni în zonele șl punc
tele cel mai greu lovite, exemplul de curaj și bărbăție 
comunistă, spiritul său organizatoric, inspirînd calm și si
guranță, au avut un rol determinant in asigurarea unei 
înalte eficiente tuturor acțiunilor întreprinse pentru înlă
turarea urmărilor dezastrului și readucerea activității țării 
pe făgașul normal.
(Continuare în pag. a VIII-a)

ȘEDINȚA CONSILIULUI
în după-amiaza zilei de 29 martie 

a.c., la Palatul Republicii a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au parțicipat. ca invitați, 
viceprim-miniștri ai guvernului, mi
niștri, alți conducători de organe cen
trale, președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat : Decretul pentru modificarea 
Legii nr. 23/1971 privind apărarea 
secretului de stat în Republica Socia
listă România ; Decretul privind pri
mirea la studii pe cont propriu. în 
Republica Socialistă România, a ce
tățenilor străini ; Decretul privind 
modul in care cetățenii români pot să 
presteze unele servicii în favoarea 
persoanelor juridice străine, repre
zentanțelor acestora și persoanelor 
fizice străine care desfășoară activi
tate pe teritoriul Republicii Socialiste 
România.

In continuare. Consiliul de Stat a 
ratificat : Acordul pe termen lung de 
cooperare economică, industrială și 
tehnologică dintre guvernul Republi
cii*  Socialiste România și guvernul 
Republicii Finlanda, semnat la Hel
sinki, la 3 septembrie 1976 : Acordul 
comercial dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii Democrate Populare Laos si 
Acordul de cooperare economică și 

tehnico-științifică dintre guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Democrate Popu
lare Laos, semnate la București, la 
23 septembrie 1976 ; Acordul pe ter
men lung de cooperare economică, 
industrială și tehnică dintre Republi
ca Socialistă România si Statele Unite 
ale Americii. semnat la București, la 
21 noiembrie 1976 ; Acordul dintre 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Statelor Unite ale 
Americii cu privire la pescuitul 
în largul coastelor Statelor Unite, 
semnat la București, la 23 no
iembrie 1976 ; Acordul pe termen 
lung de colaborare economică, indus
trială, tehnologjcă și științifică între 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Regatului Danemar
cei, semnat la Copenhaga, la 1 de
cembrie 1976 ; Acordul dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Austria privind promovarea, pro
tecția și garantarea reciprocă a in
vestițiilor, semnat la Viena, la 30 
septembrie. 1976 ; Acordiul dintre gu
vernul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Italiene pri
vind promovarea și garantarea reci
procă a investițiilor de capital, sem
nat la București, la 14 ianuarie 1977 ; 
Acordul dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia privind stabilirea șl controlul 
aplicării regulilor de navigație, in-

DE STAT
treținerea și îmbunătățirea condițlî< 
lor de navigație în sectorul unde 
Dunărea constituie frontieră între 
cele două state, semnat la Belgrad 
la 10 septembrie 1976 ; Acordul din
tre Republica Socialistă România ți 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia privind modificarea și com
pletarea „Acordului dintre Republi
ca Populară Română și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia pri
vind realizarea și exploatarea siste
mului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier pe fluviul Dunărea", 
semnat la Belgrad, la 10 septembrie 
1976 ; Convenția între guvernul Re
publicii Socialiste România și guver
nul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia privind reconstituirea, 
marcarea și întreținerea liniei de 
frontieră și a semnelor de frontieră, 
la frontiera de stat româno-iugoslavă- 
semnată la Belgrad la 15 decembrie 
1976 ; Convenția privind asistența ju
diciară în materie civilă, comercială 
și de statut personal dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, semnată la București, la 
7 august 1976 ; Convenția dintre 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Regatului Bel
giei pentru evitarea dublei Im
puneri cu privire la impozitele 
pe venit și pe avere, semnată Ia 
București, la 14 octombrie 1976 ; Con-
(Continuare în pag. a III-a| ț



PAGINA 2 SClNTEIA - miercuri 30 martie 1977

Ședința comună a Comitetului Centrul al Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 

și Sociale și activului central de partid și de statI

Cuvîntul participanților la dezbateri
Cuvintul tovarășului 

Ion Dincă
Ședința comună a Comitetu

lui Central. Marii Adunări Na
ționale. Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice si Sociale 
ei activului central de partid si 
de stat are loc în condițiile în 
care întregul nostru popor și-a 
strins și mai mult rîndurile în 
jurul partidului, al secretarului 
6ău general, acționind cu pro- 

. fundă conștiință politică pentru 
refacerea economiei si recupe
rarea grabnică a pierderilor 
provocate de puternicul cutre
mur din ziua de 4 martie, pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor stabilite de Congresul 
al Xl-lea al partidului.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o impre
sionantă sinteză a amplului pro
gram de reconstrucție și dezvol
tare accelerată a României. în
scriind anul 1977 in cronica 
acestei țări nu numai ca un an' 
greu încercat, ci și ca un mo
ment de maximă importanță in 
înfăptuirea obiectivelor parti
dului, în mersul nostru neabătut 
spre comunism. Ca întotdeauna 
în zbuciumata și glorioasa sa 
istorie, poporul român s-a do
vedit și de această dată de 
nebiruit, afirmindu-și înaltele 
virtuți patriotice, eroismul, ab
negația, omenia — virtuți înno
bilate și ridicate pe noi trepte 
de orînduirea socialistă.

După cum este cunoscut. ' 
Bucureștiul a fost greu lovit de 
acest cutremur distrugător și 
înainte de toate distrugător prin 
pierderile omenești ireparabile. 
S-au prăbușit un număr mare 
de imobile, iar altele se află in
tr-o stare gravă. In producție, 
pierderile înregistrate sînt deo
sebit de mari, cauzate de stag
narea activității, de avariile 
produse clădirilor. utilajelor, 
instalațiilor, produselor. Au fost 
distruse unități comerciale, iar 
altele au fost puternic avariate. 
Au avut de suferit serioase 
daune unitățile de învătămint, 
artă și cultură, spitale și poli
clinici, institute de proiectări și 
cercetări.

Este știu*  că Imediat dună 
producerea cutremurului, sub 
conducerea permanentă, ziua și 
noaptea, a tovarășului- Nicolae 
Ceausescu, a, Con).ițxțtuJui Politic 
Executiv, a 'Consiliului de Stat 
și a guvernului. organele șl.cr- 
ganizațiile de partid, oamenii 
muncii, cetățenii Capitalei au 
trecut la înlăturarea erectelor a- 
cestui puternic seism, la Înfăp
tuirea exemplară a măsurilor 
stabilite pentru salvarea fiecă
rei vieți, pentru reluarea și 
normalizarea întregii activități 
economice și sociale.

împreună cu întregul popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală dau o înaltă apre
ciere activității neobosite, plină 
de ' profundă dăruire și înalt 
umanism, desfășurată de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în conduce
rea directă a luptei și muncii in 
care a fost antrenat întregul 
nostru popor, acțiunilor și mă
surilor hotărite pe care le-ați 
întreprins incă din primele mi
nute și care au avut un rol de
cisiv in organizarea muncii tita
nice de salvare a vieților ome
nești, în limitarea și înlăturarea 
rapidă a efectelor calamității.

Prezența dumneavoastră, 
tovarășe secretar general. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, cu ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat, in mijlocul oamenilor mun
cii, vibrantele pilde de umanism, 
indicațiile date, au mobilizat 
energiile, au dinamizat voința 
celor care s-au angajat la luptă 
dirză. în toate domeniile, pen
tru reintrarea în normal a în
tregii activități.

Fiind permanent și neobosit 
în fruntea națiunii, ne-ați con
dus cu energie, fermitate si în
țelepciune, îndemnindu-ne să ac
ționăm toți ca un singur om. 
Cunoscînd și înțelegind cel mai 
bine forța morală a poporului 
român în fața încercărilor de 
orice fel. ne-ați îmbărbătat și 
mobilizat, ne-ați îndemnat să 
luptăm cu calm și fermi
tate, pentru a vindeca ră
nile provocate și pentru a ne 
îndeplini sarcinile ce . ne re
vin in acest cincinal. Pentru 
tot ceea ce ați făcut, pentru în- 
suflețitorul dumneavoastră e- 
xemplu de abpegație comunistă, 
pentru sprijinul permanent, de 
înaltă competență și adincă o- 
menie pe care ni-1 acordați, în- 
găduiți-ne să vă exprimăm, in 
numele comuniștilor, al tuturor 
cetățenilor din Capitală, cele 
mai calde mulțumiri și întreaga 
noastră recunoștință.

Mobilizați de Comitetul mu
nicipal de partid, oamenii mun
cii, bărbați și ferpei. tineri și 
vîrstnici, din întreprinderile in
dustriale, din unitățile de con
strucții. cercetare, proiectare, 
transporturi, din școli și facul
tăți, personalul medico-sanitar, 
in frunte cu comuniștii, au dat 
dovadă, în toate acțiunile des
fășurate. de disciplină și res
ponsabilitate, de voință și tena
citate pentru salvarea de sub 
dărîmături a vieților omenești 
pentru care s-a muncit zi și 
noapte fără Întrerupere, înfăp
tuind adevărate acte de eroism, 
uneori cu prețul propriilor lor 
vieți. Un ajutor deosebit de im
portant am primit din partea os
tașilor forțelor noastre armate, 
al unităților Ministerului de In
terne, gărzilor patriotice care, la 
ordinul comandantului nostru su
prem, au muncit cu bărbăție și 
dirzenie in toată această perioadă.

De asemenea. din inițiativa 
personală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un mare ajutor am 
primit din partea comitetelor 
județene de partid, care — in 
spiritul întrajutorării comuniste,

propriu orînduirii noastre — au 
trimis Capitalei importante can
tități de produse industriale și 
agroalimentare, materiale de 
construcții, specialiști, muncitori 
constructori și personal tehnico- 
medical.

Dorim să exprimăm din inimă 
cele mai calde și adînci mul
țumiri conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru cele 5 000 de apartamen
te ce urmează a se construi su
plimentar în Capitală in acest 
an, cu ajutorul județelor, în ve
derea rezolvării definitive a si
tuației persoanelor rămase fără 
locuințe.

Modul operativ și eficient în 
caro s-a constituit și acționează 
impresionantul front'de muncă 
relevă uriașa forță a economiei 
noastre, capacitatea ei de a a- 
sigura mersul neabătut spre în
făptuirea obiectivelor de dezvol
tare prevăzute. Toate acestea 
dau imaginea clară a superiori
tății orînduirii noastre socialis
te, in cadrul căreia Partidul 
Comunist Român este centrul 
vital al națiunii, conducătorul 
său încercat.

Datorită eforturilor depuse, 
activitatea economică, socială și 
culturală reintră ferm pe făga
șul ei normal. Se acționează cu 
toate forțele de care dispunem 
pentru consolidarea clădirilor 
afectate de cutremur. Se mun
cește intens pentru ' realizarea 
planului de construcții de locu
ințe pe acest an. din care nu
mai in lunile martie și aprilie 
vor fi date in folosință 3 650 de 
apartamente.

în domeniul economic, toate 
cele 162 întreprinderi avariate 
funcționează la capacitatea nor
mală și se muncește intens pen
tru a trece de la lucrările de 
provizorat, la soluții' definitive.

Lucrind in schimburi prelun
gite in producție, pe șantierele 
reconstrucției, oamenii muncii 
și-au intensificat eforturile pen
tru recuperarea daunelor, prin 
realizarea unor producții supli
mentare, pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe anul 1977 
și a întregului cincinal. Totoda
tă, oamenii muncii din Capitală 
au hotărît șă suplimenteze an
gajamentul de a depăși plănui 

.pe 1977 de 2.7 miliarde lei ’in 
prețuri curente, cu încă 200 mi
lioane lei și 'caro se concreti
zează' îndeosebi in -realizarea de 
utilaje tehnologice și' alte pro
duse necesare economiei națio
nale sau solicitate la export.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că în toate unită
țile Capitalei sînt asigurate con
dițiile pentru a realiza aceste 
sarcini în mod exemplar. Esti
măm să îndeplinim și să depă
șim planul pe luna martie, ast
fel încit pe primul trimestru să 
obținem o producție globală in
dustrială suplimentară de a- 
proape 600 milioane lei, iar pla
nul la export să-l depășim cu 
50 milioane lei valută.

Oamenii muncii din Capitală, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, acționea
ză cu toată hotărirea pentru u- 
tilizarea intensivă a capacități
lor de producție, a timpului de 
lucru, pentru folosirea mai ju
dicioasă a bazei materiale, re
ducerea cheltuielilor de produc
ție. Se acționează intens pentru 
asimilarea și introducerea in 
fabricație a peste 800 mașini, u- 
tilaje și instalații cu perfor
manțe superioare, a circa 550 
noi materii prime, materiale și 
înlocuitori, în principal pe baza 
creației proprii.

De asemenea, ne-am intensi
ficat preocupările pentru reali
zarea unor produse cu parame
tri tehnico-funcționali -superiori, 
competitive, pentru diversifica
rea sortimentelor și îmbunătăți
rea continuă a calității mărfuri
lor. In aceste condiții, sarcinile 
de export prevăzute pentru acest 
an vor fi îndeplinite și depășite.

Modernizarea bazei tehnice de 
producție, conjugată cu introdu
cerea in fabricație a unor noi 
produse și tehnologii va crea 
condiții pentru creșterea în con
tinuare a productivității muncii, 
care va fi in acest an cu peste 8.5 
la sută mai mare decît m 1976.

în toate unitățile economice 
se analizează eu participarea 
largă a specialiștilor din între
prinderi, institute de cercetare 
și invățpmint superior, tehno
logiile și produsele existente și 
se stabilesc soluții de moderni
zare a acestora, precum și de în
locuire a unor produse și teh
nologii învechite, creindu-se ast
fel cimp larg afirmării plenare 
a revoluției tehnico-științifice.

Pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, Organizația de 
partid a Capitalei a luat și va 
lua în continuare măsuri pentru 
reducerea consumului de mate
rii prime șH materiale, de ener
gie și combustibil.

Indicația de mare însemnăta
te economică și socială dată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la, apropierea institute
lor de cercetare de baza mate
rială, de producție, de locul 
uhde se realizează efectiv cer
cetarea, izvorăște din ne
voile reale ale dezvoltării ra
pide economice și sociale a pa
triei noastre. Organizația de 
partid a municipiului București 
susține această măsură și se an
gajează să acționeze cu toată 
hotărirea pentru ca sarcina dată 
de dumneavoastră ca in termen 
de două luni institutele de cer
cetare să-și desfășoare activita

au fost provocate nu numai de 
cutremur, ci și de unele încăl
cări ale disciplinei de construc
ție și exploatare a clădirilor. 
Învățînd din greșelile comise, 
din lipsurile manifestate, vă 
încredințăm că Organizația de 
partid sa Capitalei. Consiliul 
popular municipal și consiliile 
populare ale sectoarelor au tras 
concluziile necesare. Din crî- 
ticile pe care ni le-ați adre
sat, privind neajunsurile ma
nifestate in domeniul proiec
tării, îndeosebi in execuția 
construcțiilor, Organizația de 
partid a Capitalei iese, ca în
totdeauna, mai întărită. Vom 
lua toate măsurile pentru întă
rirea disciplinei și controlului 
în proiectare și execuție.

Ne angajăm să muncim cu 
toate forțele pentru a înfăptui 
întocmai indicațiile date de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, de a trece Ia edifi
carea in București a unui nou 
centru politico-administrativ al 
tării, la reconstrucția principa
lelor artere, precum și la reali
zarea unor importante edificii 
social-culturale și monumente 
de artă, care să confere orașu
lui calități și valori urbanistice 
și arhitecturale superioare.

Am ascultat cu deosebită 
atenție și adincă mindrie expu
nerea prezentată în legătură cu 
activitatea internațională a parti
dului și statului nostru.

Am regăsit, in mod elocvent, 
și de această dată, dinamismul 
politicii noastre externe. • con-, 
tribuția României la soluționarea 
marilor probleme ale contem
poraneității. Sintem pe deplin 
constienți că înaltul prestigiu 
internațional dobindit de tara 
noastră, locul nicicind mai demn 
și mai stimat pe care Româ
nia il ocupă in riadul națiunilor

lumii, se datore sc realizărilor 
poporului român pe drumul 
construirii societății socialisle, 
politicii externe de largă des
chidere promovată de partidul 
și statul nostru, activității in
ternaționale excepționale pe 
care o desfășurati. iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
spiritul marxism-leninismului. al 
unei înalte responsabilități, pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, pentru întărirea 
mișcării comuniste și muncito
rești. a tuturor forțelor progre
siste, democratice, antiimperia- 
liste. pentru instaurarea în via
ta internațională a unei noi or
dini economice si politice, a 
unui climat nou. de colaborare 
și cooperare intre toate statele, 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

îngăduiți-ne. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adre
săm mulțumirile noastre fier
binți. întreaga noastră stimă și 
prețuire pentru activitatea neo
bosită desfășurată pentru trium
ful idealurilor de pace și cola
borare între popoare, pentru 
remarcabila dumneavoastră con
tribuție la afirmarea internațio
nală a țării noastre și creșterea 
necontenită a prestigiului său în 
lume.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să încredințez Comitetul 
Central al partidului, Marea 
Adunare Națională, că Organi
zația de partid a Capitalei va 
acționa cu toată fermitatea și 
hotărirea. neprecupețind nici un 
efort pentru îndeplinirea exem
plară a obligațiilor ce ne revin 
în 1977, a obiectivelor actualu
lui plan cincinal, pentru tradu
cerea în viață a politicii interne 
si externe a partidului și statu
lui nostru. ■

Cuvîntul tovarășului
Adrian Stoica

Tovarășul Adrian Stoica, di
rector general al Centralei in
dustriale de rafinării și petro
chimie Ploiești, a spus : Am 
ascultat cu multă atenție ex
punerea J tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, și am trăit sentimen
tul de profundă responsabilitate 
cu care partidul, forța politică 
conducătoare- a întregii societăți, 
militează neabătut pentru- înfăp
tuirea' Programului ' dezvoltării 
multilaterale a patriei, stabilit 
de Congresul al Xl-lea al parti
dului.

în cadrul acestei dezvoltări, 
în acest an producția indus
trială a unităților Centralei in
dustriale de rafinării și petro- 
chipiie Ploiești urmează a creș
te cu 12,6 la sută față de anul 
1976. asigurindu-se diversifica
rea producției, lărgirea bazei de 
materii prime, reducerea impor
tului și creșterea disponibilități
lor pentru export. Totodată, se 
vor economisi peste 1,3 milioane 
tone combustibil convențional, 
în special pe seama recuperării 
gazelor reziduale, a gazelor 
combustibile și a celor care se 
ard la faclă.

Ca urmare a cutremurului ce 
s-a abătut asupra țării noastre, 
activitatea de producție a unor 
unități din centrală a fost în
treruptă complet, provocind 
mari daune economiei naționale.

înfățișind modul în care s-a 
acționat pentru înlăturarea con
secințelor seismului, vorbitorul 
a spus :

Exemplul dumneavoastră per
gonal de dirzenie revoluționară 
comunistă, întruchipare a înțe
lepciunii, realismului și răspun
derii pentru prezentul si viito
rul țării. ne-a insuflat încredere 
și curaj, reușind să repunem in 
funcțiune toate instalațiile cu o 
lună și jumătate mai devreme 
față de termenele inițiale, ur- 
mind nea instalația de desu- 
leiere~ să"’fie țrifeă îfi ftîncțiuhe 
în prâmele'-'zile’ale lunii aprilie.

Imediat după cutremur, spriji
niți permanent' de organele su
perioare și locale de partid și 
de stat, de conducerea ministe
rului, într-o unitate deplină, toți 
lucrătorii din petrochimie au 
muncit cu dăruire și efort pen
tru repunerea urgentă în func
țiune a tuturor instalațiilor. Așa 
a fost posibil ca Rafinăria Cim- 
pina și Combinatul petrochimic 
Borzești să-și reia activitatea 
imediat, după cutremur, iar în 
celelalte unități afectate s-a 
reușit ca, in termen de 3 zile, 
majoritatea instalațiilor să lu
creze la capacitățile planificate.

Deosebit de importante au 
fost prioritățile de acțiune sta
bilite de dumneavoastră, tova
rășe secretar general, la Combi
natul petrochimic Teleajen, una 
din unitățile cele mai greu a- 
fectate din cadrul centralei.

Ne angajăm ca pînâ la sărbă
torirea independenței de stat a 
țării, răminereă în urmă Ia pro
ducția de produse petroliere să 
fie recuperată..

Cuvîntul tovarășului 
liie Verdeț

Permiteți-mi să subliniez, 
înainte de toate, caracterul ex
cepțional al expunerii prezen
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acest 
se întipărește in 
conștiință noastră 
modului veridic și. 
timp, profund emoționant, în 
care înfățișează imaginea pa
triei. partidului si poporului in 
împrejurările tragice prin ca,re< 
am trecut, fermității, cu care 
analizează, într-o amplă cuprin
dere, problemele complexe pe 
care le are de rezolvat pârtie ui 
Si statul, optimismul robust de 
care este străbătut, optimism 
atit de propriu națiunii noastre 
socialiste.

într-o viziune unitară, expu
nerea prezintă, odată cu pro
blemele interne asupra cărora 
ne concentrăm principala aten
ție. opțiunile politicii externe 
promovate de partid și de stat, 
politică ce a dobindit o largă și 
bine meritată autoritate, datori
tă realismului si clarviziunii 
sale și al cărei promotor neobo
sit este președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

O mărturie grăitoare a presti
giului de care se bucură această 
politică o constituie și recenta 
vizită in unele țări africane a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
vizită care, ca și cele care au 
avut 
mat 
pace.

document 
mintea și , 

datorită 
în aceiași

loc anterior, s-a transfor- 
într-o minunată solie de 
prietenie si bună ințele-

tea acolo unde 
producția, să fie 
fermitate.

Din analiza

se realizează 
înfăptuită cu 
evenimentelor

prin care am trecut rezultă, de 
asemenea, faptul că pierderile

gere.
Sintetizînd în mod strălucit 

sarcinile noastre imediate si pe 
cele de viitor, reafirmînd cu ho
tărâre coordonatele politicii in
terne și externe, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie o puternică sursă de 
dinamizare a energiilor națiunii 
în accelerarea operei de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Activitatea constructivă a po
porului nostru, dedicată făuririi 
noii orînduiri. a fost tulburată 
brusc în dramatica noapte de 4 
martie, cind întreaga națiune a 
fost supusă unei aspre și grele

încercări. Așa cum se arată în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dezlănțuirea forțelor 
stihinice ale naturii a pricinuit 
poporului nostru răni adinei, a 
adus doliu și suferințe in nenu
mărate familii, a lovit puternic 
activitatea productivă, provo- 
cind pagube materiale.

în aceste împrejurări deosebit 
de grave, privirile pline de spe
ranță și Încredere ale întregului 
nostru popor s-au ațintit către 
partid, către conducerea să, că
tre secretarul general. Atent la 
glasul maselor, cunoscîndu-le. 
ca. întotdeauna, și gindurile, și 
dorințele, șl suferințele. Parti
dul Comunist Român a înțeles 
că poporul însuși il învestește 
cu o misiune de înaltă răspun
dere politică și um-ană. Reafir- 
mîndu-și rolul de forță politică 
conducătoare a întregii națiuni.' 
partidul a unit cu operativitate 
eforturile poporului.' organizind 
acțiunea pentru înlăturarea con
secințelor dezastruoase ale seis
mului. Se poate spune că 
în conducerea de către partid 
se află principala sursă a cal
mului. disciplinei, voinței și te
nacității manifestate, în aceste 
momente dureroase, de poporul 
nostru, care s-a ridicat ca un 
adevărat baraj uman în calea 
consecințelor distructive ale 
seismului, acționind că un sin
gur om. la chemarea partidului, 
pentru a-și vindeca rapid rănile 
si a readuce țara pe făgașul 
normal.

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R. 
s-a constituit într-un adevărat 
stat major, care, sub conducerea 
permanentă a secretarului ge
neral. a acționat colectiv, a orien
tat mersul operațiunilor în toate 
zonele afectate, a organizat co
mandamente. a dat indicații, a 
primit rapoarte și informări în 
legătură cu acțiunile întreprin
se. a luat hotărâri de mare im
portanță. care au avut un rol 
decisiv in dirijarea întregii ac
tivități : membrii Comitetului 
Politic Executiv s-au deplasat 
in tară în diferite zone și loca
lități calamitate, participind di-

rect la conducerea activității de 
restabilire și normalizare a si
tuației.

Rolul partidului de forță poli
tică conducătoare a societății 
și-a găsit o expresie deplină în 
activitatea neobosită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Imediat 
după tragicele evenimente, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, aflindu-se la Lagos, 
a decretat starea de necesitate 
și a adresat o chemare către 
toți cetățenii patriei, către în
treaga națiune pentru a acțio
na neîntirziat în vederea, sal
vării vieților omenești, limitării 

’ efectelor distrugătoare ale seis
mului și normalizării grabnice a 
activității in toate compartimen
tele societății. Direct de la aero
port s-a deplasat la principalele 
puncte din Capitală pentru, a 
evalua cit mai exact consecin
țele calamității, apoi în toate 
județele grav lovite ; a prezidat 
zilnic ședințele Comitetului Po
litic Executiv, a fost .permanent 
în mijlocul sintetratilar, al echi
pelor de salvare și degajare a 
ruinelor, in spitale, precizînd 
direcțiile prioritare de acțiune, 
obiectivele imediate. încadrate 
in ample perspective de refacere 
și reconstrucție.

Secretarul general al partidu
lui a elaborat o concepție clară 
de acțiune pentru - ieșirea din 
situația grea in care se afla țara, 
fiind și de data aceasta iniția
torul tuturor măsurilor de im
portanță cardinală și de maxi
mă urgentă care se cereau a fi 
luate. Dind dovadă de o energie 
extraordinară, de o mare stă- 
pinire de sine, de o excepționa
lă tenacitate, dirzenie și curaj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
organizat și a canalizat într-un 
singur șuvoi uriașul efort al po
porului, gigantica sa încordare 
de voință, a îmbărbătat și încu
rajat prin sfatul și exemplul 
propriu întreaga națiune, a di
rijat forțele pentru depășirea 
rapidă a acelor momente cum
plite, insuflind pretutindeni 
calm, spirit de organizare, or
dine și disciplină.

Animat de un profund uma
nism. de o dragoste nețărmuri
tă fată de om. secretarul gene
ral al partidului a stabilit ca 
obiectivul central al acțiunilor 
și măsurilor întreprinse să-l 
constituie scoaterea imediată 
de sub dărîmături a tuturor su
praviețuitorilor. dind soluții, 
cercetind orice posibilitaSSUddmr- 
salvare a cit mai multțsrâ’viețd 
omenești.' în municipiul/ Burâa». 
rești și in celelalte localități hdiw 
țară care au suferit 
seismului au fost 
'importante mijloace 
cesare degajării de 
nelor afectate. au 
adevărate tuneluri și breșe prin 
care s-a pătruns în locuri unde 
mai existau speranțe de viață, 
s-au forat imensele planșeuri 
din fier-beton prăbușite, ade
seori cu eforturi supraomenești 
și maximum de risc, pentru 
scoaterea celor îngropa ți sub 
ruine.

Concomitent cu acțiunile ener
gice întreprinse pentru salvarea 
vieților omenești, așa cum se 
arată in expunere. Comitetul 
Politic Executiv, sub conducerea 

.nemijlocită a tovarășului Nicolae 
jCeaușescu, a adoptat un ansam
blu de măsuri care a avut ca 
obiectiv central reintrarea trep
tată. dar rapidă, in normal, m 
deplină ordine și securitate, a 

. întregii activități economice, li
chidarea grabnică a urmărilor 
provocate de cutremur. în acest 
sens s-au luat măsuri pen'.ru 
repararea utilajelor și mașinilor 
avariate, repunerea in stare de 
funcțiune a instalațiilor după 
minuțioase verificări, refacerea 
întregului sistem energetic na
țional, asigurarea alimentării 
treptate a unităților industriale 
și cetățenilor cu apă și gaze, 
buna aprovizionare a populației, 
verificarea barajelor hidroener
getice și alte măsuri menite să 
concure Ia restabilirea deplină a 
vieții economice și sociale.' în 
același timp, trăgîndu-se o'serie 
de concluzii, s-au stabilit mă
suri pentru sporirea gradului de 
rezistentă a clădirilor. întărirea 
și lărgirea atribuțiilor organelor 
controlului de stat în verifica
rea întregii 'activități 
niul construcțiilor.

Aș dori să subliniez 
Iul important pe care 
organele locale de partid și de 
stat în acțiunea de reconstrucție, 
mobilizînd și coordonind întrea
ga energie a oamenilor muncii, 
asigurind prezența permanentă 
a activiștilor de partid și de 
stat în întreprinderile industria
le. în mijlocul cetățenilor sinis- 
trați. pentru a ajuta la soluțio
narea problemelor de viață ale 
acestora și a le explica măsurile 
luate de conducerea partidului 
și statului pentru lichidarea 
grabnică a urmărilor cutremu
rului. Organizațiile de partid au 
dovedit o inaltă maturitate po
litică, capacitate de orientare 
în împrejurări deosebit de 
grele și au luat hotărîri care au 
avut o importanță primordială 
pentru apărarea bunurilor ob
ștești și redresarea cu calm a 
situației. Astfel. Ia întreprinde
rea ..23 August" — București, 
Combinatul 
Centrala termoelectrică 
rești-vest. 
electronică 
Centrului 
cutremurul 
ce incendii, care ar fi putut 
avea consecințe dezastruoase 
dacă comitetele de partid, acti
vul lor. comuniștii, ceilalți oa
meni ai muncii nu ar fi acțio
nat energic pentru localizarea 
acestora, pentru oprirea ime
diată a instalațiilor și punerea 
lor’ în siguranță.

Imaginea României în aceste 
momente grele, forța cu care 
acționează în rândul cetățenilor 
țării solidaritatea, omenia, dă
ruirea de sine si Spiritul de sa
crificiu sint tot atitea mărturii

de pe urma 
concentrate 
tehnice ne- 
rume a zo- 
fost săpate

în dome-

și eu ro-
1-au avut

petrochimic Brazi, 
Bucu- 

la pavilioanele de 
și fizică nucleară ale 
național de fizică 
a dezlănțuit puterni-

ale justeței și înțelepciunii po
liticii promovate de partidul 
nostru pentru formarea omului 
nou. constructor al societății so
cialiste, membrii societății n—s- 
tre dind dovadă de demnitate, 
de spirit.civic militant, de o în
flăcărată dragoste de patrie, de 
înaltă conștiință socialistă.

în ampla acțiune de refacere, 
de intrare în normal a tuturor 
unităților, de reluare a activită
ții consacrate dezvoltării econo- 
mico-sociale. România socia
listă se bizuie nu numai pe 
forțele sale umane, ci si pe 
vastele sale resurse materiale 
acumulate în anii de construire 
a noii orînduiri. Ca rezul
tat al politicii partidului de 
industrializare socialistă. de 
creștere continuă a forțelor de 
producție, avem o economie pu
ternică. modernă, in plină dez
voltare, capabilă să răspundă 
tuturor cerințelor ce se pun in 
fața tării. Această realitate vie 
a fost confirmată și de faptul că 
numai în citeva zile de la de
clanșarea cutremurului consecin
țele sale au fost înlăturate in 
bună parte, cursul normal al 
vieții s-a restabilit, în general, 
pe tot cuprinsul țării, creîndu-se 
astfel condiții ca după șase zile 
să înceteze starea de necesitate 
în toate județele, iar după 10 
zile și în -municipiul București.

O activitate plină de abnega
ție și răspundere «e desfășoară 
in întreprinderile care au fost 
afectate, pentru a se recupera 
pierderile .de producție suferite 
ca urmare a stagnării activității. 
Sub conducerea nemijlocită a 
coțnitetelor județene, municipale 
și orășenești de partid din zo
nele lovite mai puternic, s-au 
întocmit in fiecare unitate pro
grame concrete. stabili.ndu-se 
termene și responsabilități, mo
dul în care fiecare secție și 
atelier va recupera restantele. 
Din informările transmise de 
comitetele județene de partid 
rezultă că peste jumătate din 
valoarea producției industriale 
nerealizate va fi recuperată în 
luna martie, iar restul va fi re
cuperat. oe ministere și centrale 
industriale pină la sfirșitul pri
mului semestru al anului in 
țu.rs.

Și in celelalte sectoare și do
menii de activitate organizațiile 
de partid au acționat energic 
pentru ștergerea grabnică a ur
melor lăsate de seism ; au fost 
inițiate largi acjip.ni,;dp,masă 

,. pentru,, refacerea . celor ,182,000 
imobile avariate,; pină in' pre-

~ zeițr‘4u fost reparate 69 160 Cjăr. .- — ---------- -t-irj,- tdiri; peste 80 la sută din ' seismuliii,-,recuperarea prodțțp- 
totalul construcțiilor zootehni
ce distruse și grav avariate 
au fost redate in folosință. 
De asemenea, pește 90 la sută 
dm totalul unităților comerciale 
și prestatoare de servicii afec
tate , de cutremur funcționează 
normal.

Societatea noastră a trecut 
printr-un mare și greu examen, 
întregul angrenaj, politic, econo
mic și social al României a ac
ționat ca o forță puternică, in
tr-o ordine și disciplină desă- 
vîrșite — buna organizare, cla
ritatea în acțiune și . eficiența 
caracterizînd toate resorturile 
puse în mișcare. Desigur, ni
meni nu a putut, prevedea că 
structurile noastre organizato
rice vor fi supuse unei aseme
nea probe, dar iată că ele au 
trecut, cu bine această încercare, 
justificînd eforturile depuse in 
ultimii ani pentru perfecționarea 
organizării și conducerii. Ră- 
mine pentru noi ca o sarcină de 
cea mai mare însemnătate să 
perseverăm in această direcție, 
să tragem toate concluziile Care 
rezultă, acționind, în continuare, 
pentru ridicarea nivelului de 
organizare a producției, și mun
cii. a întregii vieți econoihico- 
sorâalc.

Expunerea a.tît de cuprinză
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu trasează cu rigoare 
științifică sarcinile care se pun 
în etapa actuală în domeniul 
dezvoltării economico-sociale a 
României.

Putem afirma cu deplin temei 
că stă in puterea noastră să a- 
tingem și să depășim obiecti
vele propuse.

Organele și organizațiile de 
partid au datoria să acționeze 
energic pentru ca sarcinile cu
prinse in expunere cu privire la 
folosirea deplină a capacităților 
de producție, modernizarea ma
șinilor și utilajelor, 
calității produselor, 
rirea cu maximă economie a re
surselor materiale, sporirea și 
mai accentuată a productivității 
muncii, să fie îndeplinit^ în 
cele mai bune condiții de către 
toate unitățile economice. Va' 
trebui să luăm măsuri hotărite 
pentru întărirea in continuare a 
organizațiilor de partid din în
treprinderile de construcții și 
șantierele de investiții. Obiec
tivul central al muncii poli
tice și organizatorice de partid 
trebuie să fie folosirea de
plină a mijloacelor tehnice 
existente, buna aprovizionare, 
întărirea ordinii și disciplinei, 
pentru ca fiecare Obiectiv pre
văzut să fie realizat la timp, 
aceasta reprezentind o cale e- 
sențială de înfăptuire a politi
cii partidului de > creștere mai 
rapidă a forței economice a 
patriei’ și de ridicare a nivelului 
de trai material și cultural al 
poporului.

în încheiere. îmi îndeplinesc 
6 obligație de conștiință decla- 
rind că îmi însușesc toate Con
cluziile care se desprind din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îmi exprim adeziu
nea deplină Ia orientările și 
Sarcinile stabilite privind dez
voltarea. în continuare. în rit
muri rapide a economiei 
naționale, la politica externă a 
României, angajîndu-mă să fac 
totul pentru ca. aceste mărețe 
obiective să fie înfăptuite 
neabătut.

Cuvîntul tovarășului
Petre Preoteasa

ședință comună 
îndoială un eveni- 

mare însemnătate —

parte.

ridicarea 
gospodă-

Actuala 
este fără 
ment de 
a spus tovarășul Petre Preo
teasa, prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R. Magistrala expunere pre
zentată aici de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin bogăția și pro
funzimea celor supuse dezbate
rii, prin modul în care reflectă 
relațiile concret-istorice speci
fice țării noastre, pune incă o 
dată in adevărata ei lumină ex
cepționala forță creatoare, orien
tarea științifică, marxist-leni- 
nistă a partidului nostru, a 
secretarului săil general, capa
citatea de a găsi prompt cea 
mai potrivită rezolvare proble
melor și sarcinilor majore pe 
care le ridică construirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Trecind apoi în revistă pro
gresele înregistrate în județul 
Dolj în industrie, agricultură, in 
alte domenii — ele însele roa
de ale politicii partidului — vor
bitorul a subliniat, în conti
nuare, că, pe baza prețioaselor 
indicații date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul 
ultimelor vizite de lucru la 
Craiova, biroul comitetului ju
dețean de partid acționează cu 
toată hotărirea pentru a realiza 
în condiții bune sarcinile mari 
ce revin industriei județului. 
Referindu-se apoi la agricul
tură, vorbitorul a arătat că ela
nul cu care se muncește, 
exigența sporită privind calita
tea lucrărilor dau garanția că 
angajamentele anului 1977 în 
agricultură vor fi realizate și 
depășite.

După cum se cunoaște. Doljul 
este unul din județele grav 
afectate de cutremur. Dar. deși 
această calamitate a curmat 
vieți omenești și a dărimat 
multe clădiri. îndeosebi din cele 
vechi, ea nu ne-a putut clinti 
sau zdruncina cit de cît voința 
și dirzenia. nu ne poate abate 
din mersul nostru înainte — a 
arătat mai departe vorbitorul. 
Avînd în față exemplul perso
nal al secretarului general al 
partidului, oamenii muncii din 
Craiova și <Jm .celelalte loqa.lită|i,,
afectate au acționat tpti ca.r. zează întreaga 
unul, in frunte cu comuniștii,’ . , internă Și internațională.

" pentru. ...înlăturarea uțălărilOr. în" numele comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii dol- 

. jeni, exprim întreaga noastră 
adeziune și asigur acest înalt 
forum, pe dumneavoastră per
sonal. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că 

,. vom face tot ce ne stă î<n pu
tință. vom munci cu nețărmu
rit devotament și abnegație 
pentru a îndeplini exemplar 
mărețele obiective prefigurate 
de Programul Partidului Comu
nist Român.

aprovizionării tehnico-materiale 
dintre întreprinderile noastre. 
Ca urmare a măsurilor luate, in 
prezent toate unitățile econo- 

Imioe și-au reluat activitatea.
în același timp s-au stabilit 

măsuri și s-a trecut efectiv la 
consolidarea construcțiilor mari, 
blocuri de locuințe care au avut 
de suferit. Specialiștii din in
dustrie. construcții au realizat si 
experimentat utilaje absolut ne
cesare pentru efectuarea unor 
operațiuni complicate, cum sint 
mașinile de injectat si șprituit 
beton, care în prezent lucrează 
cu bune rezultate la consolidări. 
Cît privește unele edificii social- 
culturale valoroase. îndeosebi 
din invătămint. institutul cra- 
iovean de specialitate lucrează 
la elaborarea proiectelor de con
solidare cu sprijinul specialiști
lor de la alte institute din Bucu
rești și Timișoara.

In același timp — a accentuat 
vorbitorul — sîntem hotăriți să 
desfășurăm o largă activitate, de 
proiectare și construcție a între
gului volum de locuințe, inclu
siv a celor acordate suplimen
tar. pentru care mulțumim in 
modul cel mai călduros condu
cerii partidului, personal dum
neavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și vă încredințăm 
că vom depune toate eforturile 
pentru a aplica în viață indica
țiile ce ni le-ați dat. de a re
construi zona centrală a muni
cipiului.

Și nouă, comuniștilor doljenl, 
celorlalți oameni ai muncii din 
județ, ca de altfel întregului nos
tru popor, ne sint încă vii în 
memorie ecourile vizitelor ofi
ciale de 
de către 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
lumii. Extinderea 
dent, mai ales in ultimii ani. a 
relațiilor externe ale. țării noas
tre, prestigiul de care se bucură 
azi poporul 
președintele 
vente ale 
științifice a 
lui. ale promovării cu consec
vență a principiilor Inalienabile 
ale dreptului internațional, ale 
înaltului umanism ce caracterl- 

noastră politică

prietenie efectuate 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 

în diferitele țări ale 
fără prece-

român. România șl 
ei sînt dovezi eloc- 
realismului politicii 
partidului și statu-

ției nerealizate, reintrarea ' în 
normal a întregii vieți .econo- 
mico-sociale. La aceasta a con
tribuit și sprijinul 
primit, la solicitările 
din partea comitetelor 
de partid și rog să-mi 
găduit cu acest prilej să le 
adresez cele mai calde mulțu
miri pentru promptitudinea în 
soluționarea unor probleme gre
le din domeniul cooperării

operativ 
noastre, 
județene 
fie îr>-

si

Cuvîntul tovarășului
loan Avram

în cuvintul său, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
tovarășul loan Avram, a spus : 
Doresc 
put că 
general 
Nicolae 
analiză 
a stadiului atins în dezvoltarea 
economico-șocială a tării și ja-, 
lonează cu clarviziune un pro
gram complex de acțiune pentru 
toate domeniile de activitate 
privind direcțiile în care se cer 
concentrate 
ale tuturora, 
rii neabătute 
de-al Xl-lea 
dului.

însușindu-me pe deplin con
cluziile de mare însemnătate ale 
secretarului general al partidu
lui. ne exprimăm în același timp 
hotărirea de a acționa cu toată 
fermitatea, in conformitate cu 
orientările stabilite. Cu convin
gerea că înfăptuirea neabătută 
a tuturor indicațiilor sale va 
conduce la sporirea aportului 
nostru, al celor care lucrăm în 
ramura construcțiilor de mașini, 
la realizarea Programului parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămintul patriei.

Muncitorii, inginerii, toți lu
crătorii din această importantă 
ramură a economiei noastre na
ționale au răspuns, alături de 
întreaga noastră clasă munci
toare. de întregul nostru popor, 
la chemarea secretarului general 
al Partidului de a înlătura olt 
mai grabnic consecințele cutre
murului, acționind ncobosiți. cu 
toată dăruirea si abnegația, pen
tru îndeplinirea hotăririlor con
ducerii partidului si statului 
nostru.

Apărindu-și avutul colectiv, 
constructorii de mașini. în frun
te cu comuniștii, au făcut din 
plin dovada înaltei lor conștiin
țe muncitorești. Urmînd întru 
totul indicațiile date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. aflat in 
permanentă în fruntea luptei 
pentru revenirea cit mai grab
nică la făgașul firesc al vieții 
economice și sociale a tării, co
lectivele de muncă din ramură 
au reușit ca. prin acțiuni ener
gice. să repună 
numai 2—3 zile, 
unități afectate.

Pierderile de 
gistrate ca urmare a întrerupe
rilor parțiale sau totale ale ac
tivității unităților afectate ur
mează să fie recuperate, 
form angajamentelor 
de colectivele de o; 
muncii, pină la 
luni, 
luna martie vor fi 
depășite, inregistrindu-se pe tri
mestrul I al anului un spor da

să subliniez de la înce- 
expunerea secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, reprezintă o 
științifică cuprinzătoare

eforturile noastre, 
în scopul înfăjp'tui- 
a hotărîrilor celui 
Congres al parti-

in funcțiune, in 
toate cele-91 de

producție inre-

cbn-
• asumate 

oameni ai 
finele acestei 

Sarcinile de producție pe 
realizate și

15 la sută față 
r.oadă a anului 
angajamentelor 
lectivele întreprinderilor noas
tre, ne propunem să incheiem. 
acest an cu o depășire a planu
lui. pe ansamblul ministerului, 
in valoare de circa 3 miliarde 
lei. realizînd creșteri importante 
față de 1976.

Trebuie să arăt că, așa cum 
s-a relevat în expunerea pre
zentată, pagubele provocate de 
cutremur ar 
noi, sensibil 
am fi evitat 
proiectarea,, 
targa construcțiilor civile și in
dustriale. Mă refer in primul 
rând la faptul că . acoperișurile 
halelor industriale, care nu au 
alt rol funcțional decit acela de 
a proteja instalațiile tehnolo
gice, au fost, în multe cazuri, 

’ supradimensionate. La acestea 
s-au adăugat deficiente de exe
cuție, atit în ceea ce privește 
prefabricatele, cit și lucrările de 
montaj, compartimentările exce
sive, din materiale grele și da 
slabă .rezistență, care au contri
buit, de asemenea, la avariile 
produșe. De toate aceste defi
ciențe vom ține seama atit la 
reparația definitivă 
avariate, cit și la 
pe care le elaborăm 
toarele construcții.

Acționind. în prezent, cu toată 
energia, pentru sporirea pro
ducției. ne concentrăm, in ace
lași timp, atenția asupra laturi
lor calitative ale activității noas
tre. în special asupra probleme
lor care nu și-au găsit o rezol
vare completă in perioadele 
precedente. Astfel, intervenim 
cu mai multă hotărîre pentru 
creșterea nivelului tehnic cali
tativ și diversificarea produse
lor, accelerând in 
ritmul de înnoire 
nilor si utilajelor 
Preliminăm ca. în 
ponderea produselor noi să de
pășească 28 la sută, realizarea 
programelor de asimilare în 
curs creînd condiții pentru ca 
în anul viitor această pondere 
Bă ajungă la peste 44 la. sută.

Ne concentrăm, de asemenea, 
eforturile in direcția sporirii 
contribuției noastre la echiparea, 
cu mașini si instalații a noilor 
uzine ale țării. în trimestrul I 
se realizează’ cu 20 la sută mai 
multe utilaje tehnologice pentru 
diferitele ramuri eeoncm'ce 
decit in trimestrul I al anului 
precedent. Datorită faptului că 
pină astăzi livrarea utilajelor 
tehnologice a fost aproape în în
tregime- contractată. în corela
re cu termenele de punere in 
funcțiune a unităților, fiecare

de aceeași pe
trecut. Pe baza 
asumate de co

fi putut fi. și la 
mai reduse dacă 

unele . greșeli in 
execuția și exploa-

a halelor 
proiectele 

pentru vii»

ca.

continuare 
a mași» 
fabricate, 

anul 1977.

(Continuare în pag. a III-a)
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întreprindere își cunoaște în 
amănunt obligațiile. Totodată, va 

. trebui să asigurăm o aprovi
zionare tehnioo-materială rit
mică. precum si functionarea 
riguroasă a relațiilor de coope
rare.

în ceea ce privește propriile 
noastre investiții, dezvoltăm in
tr-un ritm accelerat. încă din 
acest an. unele capacități de 
producție reprezentative pentru 
dinamica ramurii, ca de exem
plu cele de masini-unelte si 
echipamente tehnologice grele, 
cele de tractoare, cele de auto
turisme. aparate hidraulice sl 
electromenajere.

Totodată. întregul potential de 
conducere și tehnic al ramurii 
lsi orientează eforturile în di
recția creșterii generalizate a 
eficientei activității productive. 
Putem afirma că — in urma 
analizelor aprofundate efectuate 
pentru acest an — în fiecare în
treprindere, la fiecare produs, 
au fost stabilite măsurile 
concrete pentru scăderea consu
murilor materiale și sporirea 
productivității muncii. în pre
zent. sarcina constă în materia
lizarea fără întîrziere a acestor 
măsuri.

Prestigiul international al 
României si al președintelui tă
rii. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
vasta și neobosita sa activitate 
consacrată întăririi prieteniei si 
colaborării cu țările socialiste, 
cu statele care au pășit pe ca
lea unei dezvoltări libere si in
dependente. cu tarile in curs de 
dezvoltare, cu toate țările lumii, 
convorbirile purtate cu numeroși 
șefi de stat, importantele do
cumente politice si acorduri 
economice încheiate «,cu aceste 
prilejuri au deschis un larg cimp 
de acțiune pentru intensificarea 
participării României la circul

atul mondial de valori materiale.
în domeniul activității econo

mice internaționale, ministeru
lui nostru îi revin sarcini mo
bilizatoare, de o deosebită în

Cuvintul tovarășului 
Cornel Onescu

Luind cuvântul, tovarășul Cor
nel Onescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., a spus : în expunerea 
amplă, bogată în analize și con
cluzii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a înfățișat bilan
țul marilor înfăptuiri, ne-a o- 
rientat cu clarviziune științifică 
spre noi obiective pe care tre
buie să le Înfăptuim in viitor.

In continuare, vorbitorul a a- 
rătat că . seismul de la 4 martie 
a adus și județului Teleorman 
prejudicii enorme. Am pierdut 
în acest cutremur — a subliniat 
vorbitorul — aproape 80 la sută 
din fondul locativ al orașului 
Zimnicea, au fost distruse sau 
grav avariate întreprinderi, con
strucții din agricultură, unități 
comerciale, spitale, case de cul
tură, școli, numeroase locuințe 
în Alexandria, Roșiori de Vede 
și Turnu Măgurele. Și in ase
menea momente de grele încer
cări am simțit mereu, alături de 
Inima poporului român, prezen
ta vie, cuvintul de ordine, vor
ba înțeleaptă șl măreția faptei, 
neasemuita dăruire și abnegație, 
îndemnurile și îmbărbătările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care ne-a adresat chemarea să 
acționăm ca un singur om, în- 
tr-o singură voință, pentru sal
varea oamenilor, pentru vinde
carea grabnică a rănilor și nor
malizarea activității economico- 
«ociale a patriei noastre.

După ce a relevat faptul că 
orașul Zimnicea va fi recon
struit integral, la indicația și 
după concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primul se
cretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R. a spus : „în 
numele locuitorilor acestui oraș 
vă mulțumesc din inimă, tova
rășe secretar general. Vă mul
țumesc pentru grija părintească 
care o manifestați față de ne
voile poporului, pentru grija 
părintească care o purtați oa
menilor loviți de necazuri. în 
memoria locuitorilor acestei a- 
șezări vor rămine neșterse cli
pele cînd dumneavoastră, ime
diat după cutremur, ați venit în 
mijlocul lor pentru a le alina 
durerea, pentru a-i îmbărbăta, 
pentru a-i ajuta să-și refacă 
căminele, să-și construiască din 
nou orașul'1.

După ce a arătat că toate u- 
nltățile economice din județul 
Teleorman lucrează în prezent 
cu întreaga capacitate, iar pagu
bele provocate de seism vor fi 
recuperate integral, vorbitorul 
ș-a referit la importantele rea
lizări obținute de oamenii mun
cii teleormăneni în anul trecut 
în toate sectoarele de activitate.

Arătind că ritmul de creștere 
a producției globale industriale 
în 1976 a fost în Teleorman de 
12 la suță. vorbitorul a sublimat 
că pe ansamblul județului pro
ducția marfă și netă a fost rea

Cuvintul tovarășei
Magdalena Filipaș

Luind cuvintul. ing. Magdale
na Filipaș. director general al 
Centralei industriei bumbacului. 

semnătate pentru lărgirea coo
perării reciproc avantajoase cu 
toate statele. Ponderea livrări
lor la export in totalul pro
ducției construcțiilor de mașini 
continuă să sporească. în pri
mul trimestru al acestui an 
livrăm la export cu circa 50 la 
sută mai multe produse decit 
în perioada corespunzătoare a- 
nului trecut. Numai în acest an 
vom livra mașini și utilaje ro
mânești in aproape 100 de țări. 
Planul de export pe anul în 
curs este asigurat aproape inte
gral cu contracte. Acordăm în 
continuare toată atenția contrac
tării întregului fond de marfă 
destinat exportului.

în schimburile de mărfuri cu 
țările socialiste se trece tot mai 
mult de la livrări de utilaje tra
diționale la forme de colabora
re de lungă durată. Astfel, in 
cadrul convențiilor de speciali
zare și cooperare bilaterale și 
multilaterale s-au încheiat con
tracte de livrări pînă în 1980 
pentru numeroase grupe de 
produse, precum și de construi
re în comun a unor obiective.

în același ti.ap. se amplifică 
din ce în ce mai mult activita
tea de cooperare și acțiunile de 
construire a unor obiective in
dustriale complexe, realizate pe 
bază de concepție românească 
și echipate cu utilaje românești, 
în prezent, industria construc
toare de mașini este angajată in 
realizarea a zeci de asemenea 
obiective importante ce se ridică 
In Africa. Asia. America La
tină și este în curs perfectarea 
unor noi contracte.

în încheiere aș dori să vă a- 
sigur, mult stimate tovarășe 
secretar general, de hotărirea 
fermă a tuturor colectivelor de 
muncă din ramura construcții
lor de mașini de a nu-și pre
cupeți eforturile pentru a-și 
îndeplini și depăși sarcinile de 
plan, in vederea sporirii con
tribuției noastre la progresul 
neîntrerupt al patriei pe calea 
socialismului si bunăstării. . .

lizată și depășită, că au fost, gă
site noi soluții pentru reduce
rea cheltuielilor materiale. Pen
tru 1977, biroul comitetului ju
dețean de partid, acționind in 
spiritul hotăririlor partidului, 
a inițiat în toate întreprinderile 
studii și analize privind utiliza
rea optimă a suprafețelor pro
ductive si încărcarea utilajelor, 
atingerea parametrilor proiec
tați. descoperirea de noi posibi
lități de reducere a consumurilor 
cu aproape 9 000 tone metal, 
circa 10 000 tone acid fosforic, 
importante cantități de laminate 
fine din oțel, cherestea, fire de 
bumbac.

în agricultură, anul trecut 
s-au realizat cele mai mari pro
ducții, lucrătorii ogoarelor li- 
vrînd la fondul de stat cu 71 000 
tone cereale, 255 000 hl lapte și 
13 400 tone carne mai mult de- 
cît în 1975.

Vorbitorul a relevat apoi că 
în prezent, se depun toate efor
turile pentru executarea în ter
men și de bună calitate a între
gului program de lucrări in 
cimp, îti ' solarii si în grădinile 
de legume, lucrătorii ogoarelor 
din Teleorman hotărind să se 
mobilizeze astfel incit să depă
șească producțiile planificate, să 
contribuie cu cantități sporite 
de produse agroalimentare la 
fondul central al statului și a- 
provizionarea populației.

Realizarea obiectivelor econo- 
mico-sociale pe care ni le-am 
propus — a spus vorbitorul — 
este garantată de forța politică, 
în continuă creștere, a organiza
ției județene de partid care cu
prinde in rîndurile sale 62144 
comuniști, peste 80 la sută lu- 
crind în sectoarele producției 
materiale.

Vorbitorul a spus In încheie
re : Ne-am convins o dată mai 
mult in aceste zile de înalta 
stimă și aleasa considerație de 
care se bucură România din 
partea tuturor popoarelor lumii 
care ne-au întins o mină prie
tenească și sinceră. Țara noastră 
a ajuns la un asemenea presti
giu, fără precedent în istoria sa, 
pentru că politica ei externă 
este elaborată și înfăptuită de 
un partid puternic, clarvăzător, 
interesat vital în statornicirea 
unor relații de pace și egalitate, 
bazate pe colaborare și avantaj 
reciproc, pe respectarea suvera
nității și independenței tuturor 
națiunilor și corespunde năzuin
țelor înălțătoare care călăuzesc 
toate popoarele. Inimile noastre, 
ale tuturor vibrează puternic la 
gindul că mesagerul sentimen
telor nobile de pace și priete
nie între popoare pe toate me
ridianele globului este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, simbol al 
crezului nostru nestrămutat în- 
tr-o lume mai dreaptă, și mai 
bună.

a spus : Am ascultat cu mare 
interes ampla expunere rostită 
de dumneavoastră, mult stimate

tovarășe secretar general, si am 
înțeles că programul de dezvol
tare. a cărui excepțională sinte
ză ați prezentat-o. este izvorît 
din realismul politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, al cărei promotor neobo
sit sînteti dumneavoastră, cel 
mai demn si .stimat fiu al po
porului român. împreună cu 
întreaga noastră națiune, noi 
dăm o înaltă apreciere activită
ții pe care o desfășurați. in 
fruntea partidului și a tării, pă
trunsă de un nețărmurit patrio
tism. de o profundă dăruire co
munistă spre binele poporului, 
al României socialiste. Prin tot 
ceea ce întreprindeți pe plan 
intern si pe plan extern, prin 
munca neobosită pentru elabo
rarea și înfăptuirea politicii 
partidului si statului nostru, sîn
teti pentru noi. toți, pentru în
tregul popor, un excepțional 
exemplu de revoluționar con
secvent. de comunist înflăcărat, 
ale cărui idealuri și năzuințe se 
identifică cu dorința de liber
tate și progres, de veacuri pre
zentă în conștiința poporului 
nostru.

Referindu-se la dimensiunea 
și importanța sarcinilor care re
vin sectorului industriei bum
bacului. pentru normalizarea în
tregii activități de producție, 
vorbitoarea a arătat că în între
prinderile din centrala industriei 
bumbacului, afectate de cutre
mur. unde au fost înregistrate 
pierderi materiale de peste 67 
milioane lei. au fost repuse în 
funcțiune toate capacitățile de 
producție pe baza unor soluții 
definitive sau provizorii. Pen
tru exemplificare a fost men
ționată repunerea în func
țiune, la Filatura românească 
de bumbac, a utilajelor condu
cătoare cu 87 000 de fuse, iar 
la întreprinderile „Aurora", 
„I.I.B.". și „Suveica" a peste 
1 600 de războaie.

în această mare bătăile cu 
stihiile naturii, cu neprevăzutul,' 
a arătat vorbitoarea, textilistele, 
alături de personalul atelierelor 
mecanice si multi alții, au rea
lizat ceea ce în condiții normale 
am fi spus că este imposibil. 
Lucrări evaluate la 8 zile deve
neau realități in 24 de ore ; 
asa-zișii nespecialiști realizau 
lucrări de mare valoare. în timp 
record și în condiții grele : oa
menii, realitățile o luau înain
tea graficelor. Puterea de acțio
nara a crescut în primul rind

Cuvintul tovarășului 
general-colonel Ion Coman
înaltul forum de concepție și 

decizie întrunit astăzi, care prin 
larga sa componentă dă expre
sie inseși gindirii și voinței co
lective a întregii noastre na
țiuni, este dominat de expu
nerea de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. sub a 
cărei puternică impresie ne 
aflata cu toții.

Amplul bilanț aț împlinirilor 
din 1976 și din primele luni ale 
anului 1977, succesele remarca
bile Înregistrate mai ales în in
dustrie și agricultură. în pro
movarea progresului tehnic și 
în ridicarea nivelului de trai, 
tabloul înfruntării cu greutățile 
provocate de recenta calamitate 
naturală, sarcinile imediate și 
de perspectivă înfățișate în 
acest excepțional document — 
pe linia înfăptuirii neabătute a 
mărețelor obiective stabilite in 
Programul partidului, in actua
lul plan cincinal — reprezintă 
un elocvent atestat, al vitalității 
orinduirii noastre noi. al capa
cității creatoare și de efort a 
minunatului nostru popor.

Cei care nu cunosc Suficient 
de bine realitățile din România 
•socialistă s-ar putea întreba : 
din ce izvor și-a tras poporul 
român atita putere in,cit. în- 
tr-un timp extrem de scurt, nu 
numai că a reușit să înfrunte 
cu dirzenie cutremurul catastro
fal de la 4 martie, ci a și por- 

pentru că nu am fost singuri. 
Prezenta dumneavoastră in fa
bricile noastre, munca pe care 
ați desfășurat-o, grija față de 
oameni au constituit pentru noi 
toți un exemplu însuflețitor.

în continuare, vorbitoarea a 
prezentat direcțiile principale in 
care se acționează in prezent 
pentru ștergerea tuturor urmă
rilor cutremurului și ridicarea 
pe o treaptă superioară a acti
vității întreprinderilor Centralei 
industriei bumbacului : conso
lidarea definitivă a clădirilor 
afectate, ca și a celor care ar 
putea prezenta pericol în viitor, 
recuperarea integrală a pierde
rilor de producție, prin angaja
rea eforturilor tuturor celor 45 
de întreprinderi din sector, sta
bilirea si luarea măsurilor de 
traducere in fapte a sarcinilor 
pentru realizarea si introducerea 
progresului tehnic, a tehnologii
lor noi, pentru îmbunătățirea 
calității, creșterea gradului de 
finisare a produselor, reducerea 
consumurilor, pentru organiza
rea mai bună a producției și a 
muncii, creșterea productivității 
muncii. întărirea ordinii și dis
ciplinei. folosirea ef'cientă a 
spațiilor și utilajelor. Sint întru 
totul de acord cu indicația data 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ca o serie de instituții de cerce
tare să-și desfășoare activitatea 
cit mai aproape de întreprin
deri. de producție, deoarece in 
acest mod se vor crea mari po
sibilități de creștere a eficien
tei economice, de yalorificâi-e 
superioară a resurselor naturale 
si umane de care dispune tara 
noastră — a subliniat în cuvin
tul său ing. Magdalena Filipaș.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Convinși fiind că de for
ța economiei noastre sint nemij
locit legate nu numai capacita
tea dovedită în mai multe rin- 
duri de a depăși rapid situații 
dintre cele mai dificile, ci si 
împlinirea? aspirațiilor noastre 
celor mai înalte spre o viată 
prosperă, in numele oamenilor 
muncii din industria bumbacu
lui. ne angajăm solemn în fața 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
în fata acestui mare for să 
muncim fără preget, cu întrea
ga energie, pricepere si dăruire 
pentru ștergerea oricărei urme 
a seismului, pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor actualu
lui cincinal, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

nit cu bărbăție la înălțarea Ca
pitalei. a întregii țări pe noi 
trepte. Răspunsul este unul sinJ 
gur : Partidul Comunist Român! 
Atît în zile senine cit și in mo
mente de grea cumpănă, parti
dul nostru, cu rîndurile strins 
unite, călit la flacăra incandes
centă a revoluției, s-a dovedit 
și- se dovedește centrul vital al 
națiunii, statul major capabil să 
concentreze și să dirijeze cu si
guranță toate forțele spre sco
purile reclamate de interesele 
primordiale ale poporului. Ca in 
tot ce se întreprinde in numele 
binelui patriei și al fiilor ei, 
rolul decisiv în depășirea tutu
ror momentelor dramatice prin 
care am trecut l-a avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general , al partidului, 
președintele republicii, coman
dantul suprem al forțelor arma
te. Prezent mereu în locurile 
cele mai lovite și în momen
tele cele mai încordate, condu
cted nemijlocit titanica bătălie 
pentru salvarea supraviețuitori
lor. asisțența sinistraților, repu
nerea in funcțiune a unităților 
productive și normalizarea vie
ții economico-sociale în zonele 
afectate de. seism, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a constituit, 
prin fermitatea și temeritatea 
sa. prin umanismul comunist 
care-1 definește, o sursă de cu
raj și încredere pentru toți. 
Consider drept o datorie de con

știință ca aici. în fața dumnea
voastră, in fața întregii națiuni, 
să exprim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pentru tot ce a 
făcut și face spre fericirea po
porului. al cărui strălucit fiu și 
conducător este — recunoștința 
nețărmurită și profundul omagiu 
al armatei României socialiste.

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
continuare, să raportez că, în 
eroicul front pe care țara l-a 
opus vitregiilor naturii, armata 
s-a aflat, de la început, ca în
totdeauna. la datorie. Ea a par
ticipat cu numeroase efectiva, 
cu specialiști și tehnică la ac
țiunile impuse de situația crea
tă. Manifestîndu-se spirit de ini
țiativă, răspundere și compe
tență, au fost mobilizate efecti
ve, s-au constituit operativ echi
pe de intervenție, coloane de 
mașini și detașamente, de lucru, 
care, împreună cu trupele Mi
nisterului de Interne, cu forma
țiuni de gărzi patriotice și 
A.L.A.. cu brigăzi de tineri 
muncitori și studenți. au trecut 
la efectuarea lucrărilor de pri
mă urgență, atît în Capitală, 
cit si in celelalte localități ca
lamitate. Ostașii, cadrele, cor
pul medico-sanitar militar au 
făcut tot ce era omenește posibil 
pentru salvarea supraviețuito
rilor ; unitățile armatei și-au 
adus contribuția la recuperarea 
de bunuri materiale și valori 
culturale, la degajarea unor ar
tere de circulație, la efectuarea 
unui mare volum de transpor
turi.

In această dramatică încleș
tare. în care s-a verificat unita
tea de nezdruncinat dintre so
mată și popor, s-a demonstrat 
încă o dată ce luptători știe să 
crească partidul, comandantul 
suprem, ca santinele de țară și 
de viață nouă, cit de justificată 
este sarcina trasată de partid ca 
oștirea să fie o școală de educa
ție revoluționară, patriotică, 
civică.

încredințez partidul și ■ guver
nul. pe dumneavoastră personal, 
tovarășe comandant suprem, că 
— însuflețiți de înaltele aprecieri 
pe care le-ați făcut la adresa 
armatei — fiii țării aflați sub 
drapel, concomitent cu îndepli
nirea sarcinii de bază — pregă
tirea de luptă și politică — nu-si 
vor cruța eforturile pentru înlă
turarea efectelor cutremurului, 
pentru reconstrucție. Așa cum a 
hotărit Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., am tre
cut la constituirea unității 
militare speciale care va parti
cipa la construcția a circa 5 000 
de apartamente în București și 
a unei părți din locuințele noi 

• din orașul Zimnicea. De aseme
nea. armata va onora în conti- 

' nuare ireproșabil toate sarcinile 
ce-i revin in realizarea progra
mului de investiții in industrie 
Si agricultură, contribuind la 
progresul neîntrerupt al patriei.

Ampla expunere a conducăto
rului partidului și statului nos
tru a reliefat o dată mai mult 
corelația organică dintre politica 
internă și externă a României, 
participarea ei activă la soluțio
narea problemelor complexe cu 
care se confruntă comunitatea 
mondială.

Rezultatele rodnice ale recen
tei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cinci țări africane, 
ca și ale vizitelor anterioare în 
alte state. au pus încă o dată in 
evidentă prestigiul și prețuirea 
de care se bucură partidul și 
țara, iubitul nostru conducător 
pe meridianele globului, au ilus
trat cu pregnanță principialita
tea. dinamismul, realismul și 
clarviziunea politicii noastre ex
terne. Idealurilor libertății, in
dependenței și păcii pentru care 
militează partidul și statul nos
tru pe plan internațional le sint 
consacrate toate acțiunile între
prinse pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și co
laborare cu toate țările so
cialiste. cu țările in curs de 
dezvoltare, cu celelalte țări ale 
lumii. în acest context, doresc 
să relev că armata noastră, sus- 
tinind în unanimitate politica 
partidului, și-a sporit, potrivit 

indicațiilor comandantului su
prem. contribuția specifică la 
înfăptuirea politicii externe a 
tării, prin acțiuni de colaborare, 
de schimb de experiență cu ar
matele statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, dezvol
tarea legăturilor prietenești cu 
armatele tuturor țărilor socialis
te, precum și prin contacte cu 
organisme militare din alte 
țări.

Asigurării celor mai favorabi
le condiții externe pentru edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul 
României îi sint dedicate efor
turile susținute ale partidului șl 
statului pentru înfăptuirea secu
rității în Europa, măsurile con
crete adoptate pentru aplicarea 
Actului final de la Helsinki, 
inițiativele întreprinse pentru ca 
viitoarea reuniune de la Bel
grad să se soldeze cu rezultate 
pozitive pe calea transpunerii 
concrete în viață a prevederilor 
acestui document, soluțiile rea
liste și eficiente avansate refe
ritoare la dezangajarea milita
ră. la dezarmare și. în primul 
rind. la dezarmarea nucleară. 
M-am referit la aceste două as
pecte majore, deoarece rezolva
rea lor ar da răspuns unora din 
cele mai acute probleme de care 
este legată securitatea și pacea 
tuturor țărilor, ar constitui con
tribuții esențiale pentru inten
sificarea cursului destinderii, 
pentru stăvilirea cursei înarmă
rilor. reducerea bugetelor mi
litare și a trupelor. înlăturarea 
focarelor de tensiune si con
flicte din Orientul Mijlociu și 
alte zone. înfăptuirea unei noi 
ordini politice și economice in
ternaționale. în care toate na
țiunile să-și poată valorifica 
disponibilitățile materiale si spi
rituale, în condiții de libertate 
și independentă.

Afirmarea dreptului popoare
lor de a-și .făuri destinele de 
sine stătător, caracteristică do
minantă a transformărilor re
voluționare din lumea de azi, 
presupune în mod necesar le
gitimitatea autoapărării fiecărui 
stat, inclusiv cu mijloace mili
tare. în cazul cînd acesta este 
supus unei agresiuni armate.

Pornind de la răspunderea is
torică față de prezentul și vii
torul poporului. în interesul salv
gardării cuceririlor revoluțio
nare, a independenței și suve
ranității patriei. Partidul Comu
nist Român manifestă o grijă 
neslăbită față de apărarea na
țională, pentru ca, la nevoie, 
orice agresor să primească o ri
postă promptă. Așa cum accen
tua tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„România socialistă nu urmăreș
te și nu va urmări niciodată țe
luri agresive, împotriva vreunul 
stat, în orice împrejurări, în
totdeauna, patria noastră, po
porul român, va lupta numai și 
numai pentru apărarea indepen
denței și suveranității sale, îm
potriva oricărei încercări de do
minație și asuprire, pentru a a- 
sigura națiunii noastre dreptul 
de a-și făuri societatea socialis
tă și comunistă in mod liber, in 
conlucrare cu celelalte țări so
cialiste".

O meditație asupra acestui 
concept, acum cînd țara întîm- 
pină centenarul independenței 
pecetluită cu sîngele celor că- 
zuți la Grivița, Plevna, Rahova, 
Smîrdan sau Vidin, scoate în e- 
vidență devotamentul manifes
tat de-a lungul existenței sale 
de poporul român față de ideea 
de apărare a libertății și inde
pendenței, condiții esențiale 
pentru ca națiunea să-și poată 
îndeplini rolul său de factor de
terminant al progresului istoric.

Continuind pe o treaptă su
perioară luminoasele tradiții ale 
înaintașilor, armata noastră re
voluționară este conștientă de 
rolul cu care a fost investită de 
partid și popor în cadrul siste
mului național de apărare' și 
este decisă să facă totul spre a 
șe pregăti pentru îndeplinirea 
exemplară, cu dăruire și abne
gație, a misiunii sacre încredin
țate.

In numele ostașilor țării, vă 

raportez, tovarășe comandant 
suprem, că în orice împrejura
re. in mod unanim, armata ro
mână va răspunde prezent la 
chemările partidului, ale patriei,

Cuvintul tovarășului 
Ludovic Fazekas

Ne aflăm cu toții, si împreu
nă cu noi întregul ponor român, 
sub puternica impresie a expune
rii. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care ne-a înfățișat 
în mod strălucit, cu obiectivita
tea și clarviziunea ce-i sint pro
prii. problemele cele mai im
portante ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei, ale ac
tivității externe a tării noastre, 
precum si ale situației politice 
internaționale actuale — a ară
tat tovarășul Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R. Vă 
rog să-mi permiteți ca. în nu
mele comuniștilor, al celor pes
te 329 000 de oameni ai muncii 
români și maghiari din județul 
Harghita, să-mi exprim, de la 
înalta tribună cele mai profun
de sentimente de gratitudine Si 
stimă, de dragoste și respect 
față de activitatea neobosită, 
energică, neînfricată. pătrunsă 
de adincă umanitate, desfă
șurată de secretarul general al 
partidului in aceste zile ca. 
de altfel, în întreaga sa viață 
închinată cauzei partidului, po
porului român, națiunii noastre 
socialiste. întregul nostru po
por. toți oamenii muncii din 
această mare și frumoasă tară, 
români. maghiari. germani, 
sirbi. fără deosebire de naționa
litate. mai uniți ca oricînd. isl 
urmează cu hotărâre si încre
dere nețărmurită conducătorul 
— Partidul Comunist Român, 
pe secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
înfăptuind cu convingere poli
tica sa marxist-leninistă, pă
trunsă de suprema grijă față de 
om și nevoile sale.

In județul Harghita, efectele 
cutremurului s-au resimțit in
tr-o măsură mai mică. N-au 
fost cauzate pagube materiale și 
nici victime omenești. De aceea, 
am considerat că datoria noas
tră în aceste clipe de grea în
cercare este aceea ca. alături de 
celelalte județe neafectate ale 
tării, de întregul nostru popor,, 
să venim in ajutorul Capitalei, 
al zonelor sinistrate. Oamenii 
muncii din județul Harghita, ro
mâni și maghiari, într-o puter
nică unitate frățească, sint hotă- 
riți să-și aducă întreaga contri
buție la înlăturarea rănilor pri
cinuite de seism, pentru îndepli
nirea și depășirea planului atît 
pe anul 1977, cit și pe întregul 
cincinal. Ne angajăm să reali
zăm peste prevederi o producție 
industrială in valoare de 345 mi
lioane lei. concretizată în 90 to

Cuvintul tovarășului
Titus Popovici

Acest pămînt, vatra doruri
lor. speranțelor, suferințelor și 
certitudinilor noastre — care a 
cunoscut atitea furtuni ale is
toriei, de multe ori nedrepte — 
atîtea cataclisme ale naturii, de 
multe ori neîndurătoare — a 
spus la începutul cuvîntării sale 
scriitorul Titus Popovici — a 
fost greu lovit de o nouă și 
tragică încercare, de absurdul 
stihiilor dezlănțuite fără normă, 
fără noimă, fără umbră de 
regulă.

Tn asemenea momente, viața 
dă un răspuns mai elocvent, 
mai simplu, mai profund decît 
cele mai meșteșugite alcătuiri 
de fraze. în asemenea mo
mente, omul și societatea dau, 
împreună, un mare examen. In 
aceste ceasuri și zile ale durerii, 
ale revoltei, dar mai ales, 
mai presus de orice, ale verifi
cării. din adincurile acestui 
popor născut, crescut șl format 
la școala aspră, neîngăduitoare 
a suferinței, a trudei, a luptei 
— popor care de atitea ori și-a 
ridicat din nou casele, lăcașu
rile de cultură, ogoarele, pustii
te de oameni și de natura in
diferentă — s-a ridicat un zid 
mai puternic decît granitul, un 
zid al eroismului anonim, sin
gurul adevărat și veșnic, stră
bătător durerii, neașteptînd șl 
neconcepind răsplată, tot atît 
de simplu, de firesc ca res
pirația.

In aceste zile s-a dovedit 
trăinicia, durabilitatea și forța 
stîlpilor de rezistență ai socie
tății socialiste. în aceste zile 
ne-am dat seama, într-adevăr, 
cît de ale noastre sint toate, cit 
de trainic este cimentul din 
care s-a plămădit puterea și 
coeziunea noastră interioară.

Știam, dar trebuie să înțele
gem mai bine, mai adine, mai 
cuprinzător, că felul în care a- 
ceastă țară întreagă, ca un sin
gur om. ca o singură ființă, 
răspunde azi și va răspunde 
mîine și întotdeauna întimplării 
oarbe, nu este rodul întimplării. 
Este rezultanta omenească a 
unei munci neîntrerupte, de for
mare a unei conștiințe noi. Este 
oglinda curată, nealterabilă a 
umanismului socialist.

In gestul unanim al tuturor 

va fi întotdeauna alături și îm
preună cu întregul popor pen
tru continua înflorire și apărare 
a României socialiste, sporindu-1 
necontenit gloria nepieritoare.

ne cupru în concentrate. 100 da 
tractoare pe șenile. 1 950 tona 
caolin, 23 mii tone dolomită, 
1 000 tone fontă. 2 000 tone uti
laje pentru turnătorii. 44 mii me 
cherestea, mobilă în valoare da 
peste 16 milioane lei și alte pro
duse necesare economiei națio
nale. Ne-am angajat, și ne vom 
respecta cuvintul dat. să con
struim în Capitală 100 de apar
tamente, iar sutele de construc
tori, in majoritate dulgheri, care 
se află in prezent pe șantierele 
consolidării și refacerii, să lu
creze atita timp cit va fi consi
derată necesară contribuția lor.

Acționăm energic și cu forțe 
sporite și in agricultura județu
lui. în acest sector ne vom mo
biliza toate forțele in vederea 
depășirii sarcinilor de plan la 
carne. lapte, cartofi și planta 
tehnice.

Subliniind apoi însemnătatea 
prezentării, in expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. a ac
tivității desfășurate pe plan in
ternațional de partidul si statul 
nostru, precum și a celor mai 
importante probleme ale vieții 
internaționale actuale, vorbito
rul a scos în evidență faptul că 
România socialistă și-a cîștigat 
astăzi un imens prestigiu în 
lume, că se bucură, așa cum au 
dovedit-o și evenimentele re
cente, de un important sprijin 
material și moral din partea 
unui mare număr de state și 
popoare, a unor personalități din 
rindul celor mai diverse medii 
sociale, a păturilor largi de oa
meni ai muncii de pretutindeni. 
Aceasta se datorește politicii 
active și consecvente a partidu
lui și statului nostru, pusă în 
slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a cauzei 
socialismului, libertății, progre
sului social și păcii, a edificării 
unei noi ordini economice și po
litice mondiale, a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Realizările patriei noastre p« 
planul vieții economice și cul
turale. precum și politica inter
națională a partidului și statu
lui nostru se află intr-o deplină 
concordantă cu interesele gene:- 
rale ale socialismului, păcii si 
progresului în lume — a spus 
în încheiere vorbitorul. Tocmai 
de aceea poporul nostru, oame
nii muncii din patria noastră, 
fără nici o deosebire de națio
nalitate. aprobă din toată inima 
această politică și militează 
strins uniți în jurul partidului 
pentru transpunerea ei in viață.

fiilor acestei țări, muncitori, ță
rani. intelectuali, care zile sl 
nopți la rind, fără odihnă, fără 
frică, fără ezitare au scormonit 
cu degete în^ingerate mormane-’ 
le de beton, moloz și fier, pen
tru a reda vieții fiecare viață 
posibilă — rodește, precum să» 
mintă măruntă în arborele înalt, 
sentimentul cel mai de preț pe 
care partidul nostru l-a sădit si 
l-a cultivat neabătut în con
științe.

In continuare, vorbitorul a 
spus : In aceste zile s-a dovedit 
că Partidul .Comunist Român, 
forța politică ce a luat asunra 
sa misiunea istorică de a înde
plini aspirațiile legitime ale a- 
cestui popor, este în același 
timp, sau poate mai presus de 
orice, forța spirituală unică a 
patriei. Acest partid care n-a 
făgăduit niciodată „marea cu 
sarea", ci a spus totdeauna fie
cărui om demn de acest nume > 
„Iată, aceasta este realitatea, 
cunoaște-o. Acesta este adevă
rul. înțelege-I. In tine. om. nu
mai în tine sint. forțele cu care 
poți învinge !“ Nu este nici a» 
ceastă filozofie despre lume în- 
timplătoare. Nimeni, niciodată, 
nici o împrejurare, oricit de vi
tregă. n-a îndoit în țărână frun
tea acestui popor : ne-am năs
cut. am dăinuit, am căpătat 
conștiința de sine, de drepturile 
și datoriile noastre în durere. în 
necazuri. în luptă.

Cu sufletul acoperit de un 
zăbranic amar, ne gin dim la cei 
pe care sinistra încercare i-a 
smuls dintre noi : părinți, copii, 
frați, prieteni, cunoscuti și ne- 
cunoscuti — nume, ființe, su
flete care au vibrat pe cerul 
artei, pe frontul muncii zilnice, 
pe oceanul fără capăt al muncii 
pentru mai bine. Cei cu care 
am împărtășit bucuriile, necazu
rile. întrebările, căutările, certi
tudinile si îndoielile. Ne gîndim 
la tot ce-a fost fiecare din ei. 
Ne gîndim mai ales la tot ce 
putea să fie. alături de noi. fie
care din ei. Acum, de acum 
înainte, viața noastră, gindirea 
noastră, munca noastră, vor în
suma, ca pe o sfîntă povară, șl
(Continuare în pag. a IV-a)

Marți, 29 martie, au luat sfirșit lu
crările desfășurate sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, ale ședinței co
mune a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Marii Adu
nări Naționale, Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
activului central de partid și de stat, 
care, prin amploarea și importanța 
problemelor dezbătute, a hotărârilor 
adoptate, marchează un eveniment 
de maximă însemnătate, trăit cu pro
fundă mîndrie patriotică, cu un înalt 
sentiment al răspunderii civice și po
litice, de întregul partid, de întreaga 
națiune.

La sosirea tn sala Palatului Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au fost întimpinațt 
cu vii și puternice aplauze, cu ovații 
și urale prelungite. 'Miile de partici- 
panți au aclamat cu însuflețire 
„Ceaușescu—P.C.R. !".

In cursul dimineții au fost reluate 
dezbaterile pe marginea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a ședinței 
comune, dezbateri desfășurate sub 
semnul tezelor, de înaltă valoare teo
retică și practică, cuprinse in expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
document programatic de mare în

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
semnătate 'privind orientările funda
mentale ale activității viitoare a 
partidului și statului, a întregului 
popor, in lupta pentru înlăturarea ur
mărilor cutremurului din 4 martie, 
pentru dezvoltarea neabătută a țării 
pe calea progresului și civilizației so
cialiste, precum și în domeniul poli
ticii internaționale a Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste.

Prima parte a lucrărilor de marți 
dimineața a fost condusă de tova
rășul Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale.

Au luat cuvintul tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi- 
ceprim-minist.ru al guvernului. 
Constantin Matei, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Suta Andras, scriitor, 
Suzana Gâdea, ministrul educației 
și invățămintului, Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Radu Beligan, directo
rul Teatrului Național din București,

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. ăl P.C.R.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a condus ultima parte a lucrărilor 
marelui forum al reprezentanților na
țiunii.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vintul tovarășii Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
interior. Nicolae Constantin, prim- 
secretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., general-locotenent 
Vasile Milea, șeful Statului Majorai 
gărzilor patriotice, Tamara Dobrin, 
membră a Biroului Consiliului Na
tional al Femeilor, vicepreședinte al 
Consiliului 'Culturii și Educației 
Socialiste. Aldea Militaru, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ilfov 
al P.C.R.. Ilie Rădulescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R. •

S-a hotărit. apoi, sistarea discuți
ilor. subliniindu-se că in cadrul 
dezbaterilor au luat cuvintul 34 de 
tovarăși, precum și faptul că acei 
participanți care nu au vorbit și au 
propuneri și observații de făcut să 
le prezinte in scris.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
propus ca acest înalt forum, care 
reunește Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. Marea Adu
nare Națională și Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
să adopte o hotărire.

In acest sens, tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a dat citire proiectului ho
tă ririi.

Participants au adoptat hotărirea 
în unanimitate, cu profundă satisfac
ție și entuziasm. Hotărirea se dă pu
blicității.

în încheierea lucrărilor ședinței 
comune a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintul secretarului general al 
partidului a fost urmărit cu deosebit 
interes și subliniat cu puternice și 
vii aplauze.

Minute in șir s-a aclamat pentru 
partid și secretarul său general, s-a 
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu— 
P.C.R. !“.

„■ Atmosfera entuziastă în care ia

sfirșit ședința comună constituie o 
vibrantă reafirmare a sentimentelor 
de profundă dragoste, stimă și recu
noștință pe care toți oamenii muncii 
din patria noastră le nutresc față de 
partid și secretarul său general, a 
încrederii nestrămutate a întregului 
popor in politica partidului. în ca
pacitatea sa de a conduce cu succes 
dezvoltarea națiunii in orice împre
jurări, de a asigura depășirea orică
ror greutăți și înaintarea neabătută 
a României pe calea progresului eco
nomic și social, a bunăstării mate
riale și spirituale.

Participanții — și prin ei toți cetă
țenii patriei, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — se 
angajează. în aceste momente deose
bite, să transpună in fapte hotărîrile 
adoptate în cadrul ședinței comune, 
să muncească fără preget, cu toate 
forțele. pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor de plan pe anul 
1977. pe întregul cincinal. pentru 
realizarea mărețului program elabo
rat de Congresul al Xl-lea al P.C.R., 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, să acțio
neze cu fermitate pentru înfăptuirea 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru, pusă în slujba cauzei 
socialismului și păcii, edificării unei 
lumi mai drepte si mai bune.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
(Urmare din pag. I)
venția dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Belgiei privind 
extrădarea și asistența judiciară in 
materie penală, semnată la Bucu
rești. la 14 octombrie 1976 ; Conven
ția dintre guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Republicii 
Italiene pentru evitarea dublei im
puneri în materie de impozite pe ve
nit și pe avere și pentru prevenirea 
evaziunii fiscale și protocolul adițio
nal la această convenție, semnate la 
București, lă 14 ianuarie 1977 ; Con
venția dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Franceze privind încurajarea, 
protejarea și garantarea reciprocă a 
investițiilor. încheiată la Paris la 16 
decembrie 1976 ; Amendamentele la 
Constituția Organizației Mondiale a 
Sănătății, adontate la cea de-a 
XXVI-a și a XXIX-a Adunare Mon
dială a Sănătății ; Amendamentele la 
Convenția internațională pentru o- 
crotirea vieții omenești pe mare, în
cheiată la Londra, la 17 iunie 1960 ; 
Amendamentele la Convenția privind 
crearea Organizației Maritime Con
sultative Interguvernamentale. adop

tate la cea de-a V-a sesiune extraor
dinară și a IX-a sesiune ordinară ala 
adunării organizației ; Planul de co
laborare în domeniul sănătății publi
ce dintre Ministerul Sănătății al Re
publicii Socialiste România si Minis
terul Sănătății Publice al Republicii 
Arabe Siriene, semnat la București, 
la 29 iunie 1976.

Toate decretele menționate au fost. 
In prealabil, avizate favorabil de co
misiile de specialitate ale Marii A- 
dunări Naționale, precum și de cătra 
Consiliul Legislativ.

In cadrul ședinței. Consiliul de Stat 
a hotărit ca rapoartele comisiilor per
manente ale Marii Adunări Naționala 
privind modul de aplicare a dispozi
țiilor legale in diferite domenii 
de activitate să fie dezbătute, cu 
participarea reprezentanților Consi
liului Central de Control Muncitoreso 
al Activității Economice și Sociale șl 
ai guvernului, in consiliile de condu
cere ale ministerelor și altor organ*  
centrale, urmind să se raporteze Con
siliului de Stat despre măsurile a- 
doptate.

în continuare, Consiliul de Stat a 
rezolvat unele probleme ale activității 
curente.

minist.ru
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viata lor posibilă. Cei plecați 
dintre noi trăiesc in noi, lumină 
fără umbră. Cinstirea amintirii 
lor înseamnă datoria de a duce 
mai departe, neîncovoiați, tot ce 
a constituit indestructibila noas
tră legătură.

O făgăduim. Pentru că ne
dreapta încercare ne-a arătat 
tuturor că formăm o mare fa
milie, cu nebănuite resurse de 
gingășie sufletească, de capaci
tatea de a ne uni, uneori poate 
mai de grabă la greu decît la 
bine — de-a fi aproape, de-a 
împărtăși totul cu cei din jurul 
nostru. Telul nostru comun care 
unește de peste trei decenii pe 
toti fiii acestei țări și-a demon
strat și in această dramatică în
cercare invincibila sa tărie 
omenească. A scos la iveală. î>e 
scara întregii națiuni, de la mic 
la mare, acele trăsături ale in
dividualității naționale, făurite 
într-o neîntreruptă bătălie cu 
mizeria, cu înapoierea — in nu
mele demnității — trăsături 
care fac tăria, coeziunea și in
vincibilitatea unui popor. Acum, 
ca întotdeauna de altfel, uma
nism înseamnă să dovedim că 
aceste trăsături : responsabilita
te. solidaritate, fraternitate. în
țelegere. bunătate sint compo
nentele firești ale ființei noas
tre. dăinuind si rodind în noi, 
la aceeași tensiune, cu aceeași 
hotărîre de-a nu ceda niciodată 
in fața destinului.

Așa va fi. sint sigur.
Pentru că in această țară 

omenia nu este o marfă de pro
pagandă, ci este criteriul su
prem al activității partidului 
care o conduce. Este liantul in
destructibil al vieții noastre de 
fiecare zi și-l înțelegem ca pe 
o expresie inaltă și pură a soli
darității, nu în vorbe, ci în fap
te. Singurele care rămîn. Singu
rele care au dreptul să vor
bească.

în aceste zile — a continuat 
vorbitorul — omul pe umerii 
căruia apasă răspunderi uriașe.

Cuvintul tovarășului
Manea Mănescu

! Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
constituie o profundă analiză a 
Întregii politici interne și .ex
terne a României socialiste, un 
cuprinzător tablou al remarcabi
lelor înfăptuiri dobindite de 
poporul nostru în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, 
în cuvintele înflăcărate ale 
secretarului nostru general ră
sună o vibrantă chemare revo
luționară și patriotică, adresată 
întregului partid. întregii na
țiuni, pentru participarea intensă 
la acțiunea generală de înlătura
re a urmărilor cutremurului, pen
tru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe acest an. îndeplinirea și de
pășirea planului cincinal, înain
tarea neabătută a României 
spre telurile luminoase trasate 
de Programul Partidului Comu
nist Român. t

în grelele Încercări prin care 
a trecut poporul nostru, neînfri
cata clasă muncitoare, militarii 
forțelor armate, gărzile patrio
tice. intelectualii,; -harnica țără
nime. minunatul nostru. tineret,, 
toți oamenii muncii, mobilizați 
și conduși de partid, au acționat 
in ștrînsă imitate, cu o îndir- 
jira extraordinară, pentru salva
rea vieților omenești și a bunu
rilor materiale, săvirșind ade
vărate acte de eroism, de uma
nism revoluționar, care au atras 
respectul și prețuirea întregii 
țări, admirația și solidaritatea a 
numeroase țări, și popoare, a 
opiniei publice internaționale.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Comitetul 
Politic Executiv. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
s-au dovedit, și in aceste aspre 
Împrejurări, un puternic stat 
major. în mobilizarea și organi
zarea luptei întregului popor 
cu stihiile naturii, pentru nor
malizarea grabnică a activității 
economice și sociale.

Aflat zi și noapte. în locurile 
cele mai greu lovite de seism, 
organizind și conducînd direct, 
cu curaj și tenacitate. întreaga 
activitate, indicind soluții con
crete pentru salvarea vieții oa
menilor. cazarea și ajutorarea 
șinistratilor. îngrijirea atentă a 
răniților in spitale, asigurarea 
aprovizionării in bune condiții a 
populației, refacerea uzinelor și 
normalizarea producției. îndru- 
mind munca de reconstrucție in 
Capitală și în alte județe, to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. au dat un 
exemplu strălucit de fierbinte 
patriotism și umanism socialist, 
de dăruire comunistă, inspirind 
pretutindeni oamenilor spiritul 
de solidaritate, voință fermă de 
a depăși momentele critice prin 
care a trecut tara, de a reintra 
în ritmul firesc al activității și 
vieții cotidiene, de a înfăptui 
neabătut telurile programatice 
ale partidului, care însuflețesc 
munca și creația poporului ro
mân.

Avem deplina încredere că 
forța si dinamismul economiei 
noastre socialiste, trăinicia de 
granit a noii orinduiri. unitatea 
de nezdruncinat a eroicei noas
tre clase muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, capacitatea po
litică și organizatorică a parti
dului nostru, sub conducerea 
fermă și înțeleaptă a secretaru
lui său general, vor asigura 
mersul neabătut înainte al tării, 
îndeplinirea si depășirea tuturor 
programelor de creștere econo
mică. spre binele patriei, bună
starea și fericirea națiunii noas
tre socialiste.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. de 
la această înaltă tribună, să 
exprim în numele guvernului 
profunda recunoștință și respec
tuosul omagiu președintelui re
publicii. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. - pentru activitatea 
titanică, capacitatea organiza
torică- și spiritul de abnegație, 
pe care le-a manifestat și in 
aceste împrejurări deosebite, 
devenind in conștiința între
gului popor simbolul suprem al 
voinței dîrze de a învinge, de 
a depăși orice obstacole și greu
tăți. de a face totul, cu hotări
re neclintită, ca societatea noas
tră să înainteze pe calea progre
sului și civilizației, a făuririi so
cialismului multilateral dezvol
tat pe pămintul României.

în primul an al cincinalului, 
ca și in primele luni ale acestui 
an, am obtinut rezultate bune 
în dezvoltarea social-economică 
a tării. . ,

Tinînd seama de pierderile 
provocate de seism și răspunzind 

în a cărui inimă a singerat și 
singerează durerea atitor inimi, 
a spus de multe, de foarte mul
te ori această frază :

— Nu trebuie cruțat nici un 
efort, nu trebuie abandonată 
pină in ultima clipă speranța ! 
Pentru un singur om. pentru o 
singură viață, nimic nu e prea 
mult, nimic nu e prea scump 1

Nu știu dacă in istorie buzele 
vreunui conducător de stat au 
rostit vreodată aceste cuvinte, 
program, crez de viață, concep
ție despre lume.

Istoria României nu le va 
uita.

Acum, aici, în fața 'Patriei, 
prin glasul secretarului general, 
patria ne cere tuturor să facem 
tot ce stă în puterea noastră — 
și dacă trebuie mai mult ! — 
pentru a șterge urmele dezas
trului, pentru a asigura mersul 
neabătut al României pe drumul 
ales de ea, drumul libertății, al 
solidarității, al demnității, dru
mul înfloririi bunului celui mai 
de preț : personalitatea umană.

în încheierea cuvîntării sale, 
deputatul Titus Popovici a 
spus : Printre atîtea voci de 
pretutindeni in care a răsunat 
ecoul încrederii în capacitatea 
poporului român de a nu ss 
lăsa nici o clipă abătut de nici 
o încercare s-a auzit și „previ
ziunea" că acest cataclism ar 
face din planurile noastre de 
viitor petice de hîrtie. Planuri'e 
noastre de viitor le-am făurit 
împreună, întregul popor, cu în
credere în noi înșine, cu bărbă
tească bucuri? de a trăi, cu cer
titudinea că le vom înfăptui î, 
ele sînt un rod al cunoașterii.

Acum, in realizarea lor inte
grală, in toate domeniile vieții 
se înscrie și cel mai mare oma
giu pe care-1 putem aduce tu
turor celor dragi nouă, care nu 
mai sint între noi.

La chemarea atît de ome
nească a tovarășului Ceaușescu 
răspundem simplu, omenește, ca 
ieri, ca azi, ca miine :

Vom face totul. E un răspuns 
și un jurămînt.

cu hotărîre sarcinilor trasate de 
partid, de secretarul său gene
ral. Consiliul de Miniștri, mi
nisterele. centralele și întreprin
derile vor acționa in continua
re cu toate forțele, pentru re
punerea integrală in funcțiune 
a tuturor unităților econoinice si 
social-culturaje, recuperarea da
unelor și răminerilor în urmă, 
îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului, astfel încit 
să asigurăm infăptuirea neabă
tută a programelor noastre de 
dezvoltare, de ridicare a nivelu
lui de trai al populației.

Cu conștiința înaltei responsa
bilități ce revine membrilor gu
vernului. fiecărui lucrător din 
aparatul de stat in domeniul sau 
de activitate, vom munci fără 
preget pentru realizarea si de
pășirea producției. îndeplini
rea la termen a planului de in
vestiții. asigurarea bunei or
ganizări a transporturilor și a- 
provizionării populației. res
pectarea obligațiilor economice 
contractuale âsumate pe plan 
extern, peoțțu, sporirea mai ra
pidă a eficientei economiei nbas- 
tre naționale,

După ciim a subliniat în ex-1? 
punerea sa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de o importantă de
cisivă în această perioadă este 
intensificarea activității de in
vestiții- Guvernul va acționa cu 
fermitate pentru ca atit Consi
liul de coordonare a investiții
lor. Comitetul de Stat al Plani
ficării. Ministerul Aprovizionă
rii. Ministerul Finanțelor. Mi
nisterul Construcțiilor Industria
le; celelalte ministere, comitete
le executive ale consiliilor 
populare, cit și centralele, in
stitutele de proiectări,( între
prinderile de construcții și cele 
furnizoare de utilaje să a- 
sigure îndeplinirea integrală a 
planului de constructii-montaj. 
recuperarea in cel mai scurt 
timp a răminerilor în urmă, in
trarea in producție la termene a 
capacităților industriale și agro
zootehnice, a tuturor obiective
lor economice planificate. De 
asemenea, trebuie să asigurăm 
repararea locuințelor afectate, 
construirea in mod ireproșabil 
și darea in folosință la timp a 
numărului sporit de apartamen
te prevăzute pentru anul 1977 și 
pentru perioada pină în 1980.

Transpunînd consecvent în 
viată programul de acțiuni, ini
țiat cu clarviziune și inaltă exi
gentă de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea obținerii 
de economii substanțiale in 
toate ramurile producției mate
riale și ale activității sociale, ne 
vom mobiliza toate energiile 
pentru accelerarea creșterii a- 
vuției naționale.

O însemnătate deosebită pre
zintă, in acest sens, aplicarea 
de către toate ministerele, cen
tralele și întreprinderile a mă
surilor cu privire la creșterea 
suplimentară, in anul 1977, 
peste nivelul planificat a pro
ductivității muncii cu 2—3 la 
sută în industrie, ceea ce repre
zintă ’un spor de producție de 
circa 12 miliarde lei. în scopul 
realizării acestui obiectiv. între
prindem cu consiliile oamenilor 
muncii, cu sprijinul organelor 
și organizațiilor de partid, de 
sindicat și de tineret, măsuri 
concrete in fiecare unitate, pen
tru folosirea cu înalț randament 
a mașinilor si utilajelor. Încăr
carea corespunzătoare a schim
burilor, perfectionarea organi
zării producției și a muncii, ri
dicarea calificării muncitorilor, 
creșterea răspunderii pentru ca
litatea produselor. întărirea dis
ciplinei de producție.

Consiliul de Miniștri va asi
gura ca ministerele, centralele, 
împreună cu Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Apro
vizionării. Ministerul Finanțelor, 
cu. intregul sistem financiar- 
bancar. să acționeze, mai ener
gic și cu mai multă operativi
tate, direct in întreprinderi, pen
tru aplicarea soluțiilor si măsu
rilor de reducere < suplimentară 
a consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibili șl 
energie, normarea strictă con
sumurilor. reducerea mai acpen- 
tuată a cheltuielilor materiale, 
combaterea risipei si întărirea 
regimului sever de economii, 
intensificarea controlului pre
ventiv. instaurarea unei rigu
roase ordini economice si finan
ciare in toate domeniile de ac
tivitate.

Desfășurind larg, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid. întrecerile socialiste, 
colectivele de muncă din unită
țile economice și sociale acțio

nează în prezent cu hotărîre șl 
dăruire patriotică, într-o atmos
feră de puternică mobilizare a 
tuturor energiilor, pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan, pentru infăptuirea inte
grală a angajamentelor asuma
te, de creștere a producției și 
productivității muncii, realizarea 
sarcinilor prevăzute la export, 
de sporire a rentabilității econo
mice — baza trainică a accele
rării progresului economic și so
cial al tării, a ridicării nivelu
lui de trai al poporului.

Așa cum rezultă din ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strategia creșterii 
permanente a nivelului de trai 
constituie componenta definito
rie a umanismului socialist, ca
racteristic orinduirii noastre so
cialiste. Pe baza îndeplinirii și 
depășirii programelor de creștere 
a producției, a productivității 
muncii, de ridicare a rentabili
tății și sporire a venitului na
țional, se vor aplica încă din a- 
cest an măsuri pentru sporirea 
mai rapidă a veniturilor directe 
din muncă. Această nouă ex
presie a grijii Partidului Co
munist Român, a secretarului 
său general, pentru creșterea 
nivelului de trai al poporului, 
pentru aplicarea consecventă a 
principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste va constitui 
un puternic stimulent pentru 
toți oamenii muncii de a obține 
rezultate superioare in produc
ție. in întreaga activitate econo
mico-socială.

în contextul preocupărilor sta
tornice ale partidului pentru îm
bunătățirea calității vieții, o 
deosebită insemnătate are acțiu
nea de ridicare a gradului de 
civilizație urbanistică și edili
tară a tuturor localităților tării 
— si. desigur, in primul rind de 
reconstrucție a localităților afec
tate de seism — acțiune ce se 
află permanent în atenția con
ducerii partidului și statului 
nostru, a tovarășului Nicolae 
.Ceaușescu, Pe primul plan al 
acestei vaste activități se situea
ză. cum este si firesc, refacerea 
unor zone importante ale-Bucu- 
reștiului, și. in acest cadru, edi
ficarea noului centru politico- 
administrativ, în așa fel încit 
uriașa operă înnoitoare săvîrșitâ 
de orînduirea noastră, să-și pună 
o puternică amprentă pe noua 
înfățișare a Capitalei României 
socialiste.

Pe planul politicii sale exter
ne. România acordă o impor
tanță deosebită extinderii rela
țiilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste. întăririi 
cooperării cu toate statele care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente. cu țările in curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, 
cu celelalte țări ale lumii, fără 
deosebire de sistemul lor social, 
pe baza principiilor egalității, 
demnității și suveranității națio
nale.

Cuvintul tovarășului
Ion Circei

Am ascultat cu deosebită a- 
tentie expunerea prezentată de 
tovarășul. Nicolae Ceausescu si 
exprim aprobarea deplină a or
ganizației județene, a tuturor 
oamenilor muncii dih județul 
Prahova.- ca -si holărirea noastră 
de a depune toate eforturile 
pentru transpunerea în viată a 
măsurilor preconizate pentru 
dezvoltarea in ritm inalt a în
tregii economii naționale — a 
arătat. în cuvintul său. tovarășul 
Ion Circei. prim-seeretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R. Acționind in spiritul sar
cinilor ce ne-au revenit din ho- 
tăririle Congresului al XI-lea, 
ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1976. raportăm că or
ganizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii au acordat o 
atentie deosebită pregătirii pla
nului pe anul 1977. asigurind 
condiții pentru organizarea mai 
bună a producției și a muncii, 
pentru utilizarea eficientă a ca
pacităților de producție si a for
ței de muncă.

O activitate susținută, prin 
mobilizarea tuturor forțelor din 
agricultură, se desfășoară pen
tru executarea la timp si de ca
litate a lucrărilor din campania 
de primăvară. Ca urmare, au 
fost încheiate lucrările de însă- 
mintare a culturilor din epoca I 
pe întreaga suprafață planifi
cată, iar in prezent se efectu
ează în toate unitățile lucrările 
de pregătire a terenului si de 
semănat la culturile din epoca 
a Il-a. , Asigurăm Comite
tul Central al partidului că 
vom îndeplini integral, la toate 
sortimentele, planul livrărilor la 
fondul de stat pe trimestrul I.

După cum se cunoaște, si in 
județul nostru multe unități au 
fost afectate de cutremurul de 
la 4 martie a.c. Și de această 
dată organizația județeană de 
partid a primit un ajutor direct 
și nemijlocit din partea secreta
rului general al partidului pentru 
înlăturarea grabnică a situației 
cu Care s-a confruntat și pen
tru a se asigura in cel mai scurt 
timp condițiile necesare reve
nirii la o-activitate normală. Vă 
informăm, stimate tovarășe se
cretar general — a spus vorbi
torul — că obiectivele pe care 
le-ati vizitat imediat duoă cu
tremur au fost toate redate pro
ducției, inclusiv Combinatul 
chimic Valea Călugărească, care 
lucrează acum cu 85 la sută din 
capacitate și unde pentru liniile 
de acid sulfuric. in loc de 4 
luni cum se stabilise initial, s-au 
găsit soluții, pe baza indicațiilor 
date de dumneavoastră, de înlă
turare a avariilor si desfășurare 
a activității ia întreaga capaci
tate de producție în numai două 
luni. Deși unitățile economice 
și-au încetat activitatea in urma

Cuvintul tovarășului
Mihail Florescu

Expunerea tovarășului secretar 
general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu. atotcuprinzătoare și 
plină de valoroase învățăminte, 
reflectă modul magistral in care 
clasa noastră muncitoare, intre
gul popor, partidul nostru au 
reușit să înfrunte consecințele 
declanșării spontane a forțelor 
naturii, să asigure in continuare 
mersul înainte al înfăptuirii 
programului de realizare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in țara noastră — a 
spus tovarășul Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice.

Puternicul cutremur din mar
tie a provocat pagube însemna
te și în industria chimică. Prac
tic, în toate marile platforme

Idealurile păcii și echității 
internaționale impun să se ac
ționeze in oontinuare. cu perse
verență. pentru asigurarea secu
rității și cooperării în Europa, 
realizarea dezarmării generale, 
și în primul rînd nucleare, lichi
darea subdezvoltării și elimina
rea marilor decalaje economice 
dintre state, participarea activă 
a tuturor țărilor, indiferent de 
mărime. în condiții de egalitate 
în drepturi, la soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă 
astăzi omenirea.

Profundele prefaceri progre
siste care se produc neîncetat 
pe plan național și Internațio
nal demonstrează că "popoarele 
aspiră spre o organizare mal 
bună, mai rațională și mai 
dreaptă a societății umane, își 
afirmă cu putere voința de a fi 
stăpîne pe destinele lor. de a-și 
organiza viața potrivit interese
lor și năzuințelor lor legitime, 
pe baza principiilor noi ale re
lațiilor între state. în folosul 
păcii, înțelegerii și cooperării 
între popoare.

Dezvoltarea relațiilor externa 
ale țării noastre, amplificarea 
raporturilor politice, de coope
rare economică, tehnico-științi- 
fică și culturală, cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate națiunile lumii 
— este rezultatul contribuției 
decisive, al activității prodi
gioase, care se bucură de res
pect și prețuire unanimă pe 
plan mondial, a președintelui 
României, strălucit om politic 
al zilelor noastre, promotor 
ferm al idealurilor nobile. de 
libertate, independență și pro
gres social, de pace și colabora
re intre toate națiunile lumii, 
de edificare a unei noi ordini 
economice și politice interna
ționale.

■ Coeziunea moral-politică a în
tregului nostru popor, încrede
rea lui nestrămutată in partid — 
demonstrate cu atîta pregnanță 
și în aceste săptămîni — consti
tuie acel inepuizabil izvor de 
forță care determină ca orga
nismul nostru social-economic 
să. acționeze ferm și convergent 
pentru depășirea greutăților 
vremelnice, pentru înfăptuirea 
cu nestrămutată consecvență a 
obiectivelor fundamentale cu
prinse în documentele Congre
sului al XI-lea al partidului, în 
vederea înaintării victorioase a 
societății noastre pe calea lu
minoasă a civilizației socialiste 
și comuniste.

Exprimindu-ne deplinul acord 
cu expunerea prezentată de se
cretarul general al partidului si 
președintele tării, ne angajăm, 
în numele guvernului, să acțio
năm ferm, cu toată energia și 
răspunderea, pentru transpune
rea neabătută in viață a politi
cii interne și externe a partidu
lui și statului, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre, 
România socialistă.

avariilor provocate de cutremur, 
iar unele grav avariate au fost 
oprite pentru o perioadă mai în- • 
delungată. ca urmare a ajutoru
lui concret dat de dumneavoasî 
tră. tovarășe secretar eeneral.-cu 
prilejul vizitei în județul nostru, 
a eforturilor oamenilor muncii, 
vom reuși să încheiem trimes
trul I al acestui an cu o depăși
re de peste 100 milioane lei la 
producția globală și să livrăm 
suplimentar la export mărfuri în 
valoare de 134 milioane lei valută. 
Pină la jumătatea anului 1977 
vom recupera pierderile de pro
ducție înregistrate in unitățile 
grav avariate, respgctîndu-ne și 
angajamentul de depășire a pla
nului asumat la începutul aces
tui an.

Pe șantierele de reconstruc
ție din județ se desfășoa
ră din plin lucrările de re
parații și consolidări, reușin- 
du-se să se repare și\ să se dea 
in folosință 460 de unități co
merciale și prestatoare de ser- \ 
vicii. 6 723 imobile proprietate ) 
de sta( și ale cetățenilor. 45 de 
școli generale cu 117 săli de cla
să. 34 de grădinițe cu 1740 
locuri. 18 așezăminte culturale 
și spatii in unitățile sanitare 
pentru 1 960 de paturi.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Izvorită dintr-o profundă res
ponsabilitate față de interesele 
majore ale poporului nostru și 
ale întregii lumi, din necesitatea 
menținerii și consolidării păcii 
și conlucrării intre toate popoa
rele lumii, politica externă a 
României și-a ciștigat o apre
ciere unanimă ca urmare a acti
vității neobosite, dinam’ce si 
creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. personalitate mar
cantă a lumii contemporane, 
care a adus o >contributie de 
mare valoare teoretică și practi
că la fundamentarea unei vi
ziuni noi. profund revoluționare 
si umaniste, asupra relațiilor 
dintre popoare, dintre forțele 
care luptă pentru pace si pro
gres social, pentru făurirea unei 
noi ordini economice si politice 
internaționale, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Pe aceste coordonate se în
scriu intilnirile pe care secretarul 
general al partidului nostru le 
are frecvent cu conducătorii de 
state și de partide din diferite 
țări ale lumii și de o deosebită 
importantă s-a dovedit și întil- 
nirea la nivel inalt dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Erich Honecker în spiritul, co
laborării si prieteniei existente 
între cele două țări si partide 
ale noastre, menite să întărească 
și mai mult colaborarea tehni- 
co-economică. cultural-stiintifică 
dintre Republica Socialistă 
Rotnânî'a și Republica Democra
tă Germană.

chimice și petrochimice activi
tatea de producție a fost com
plet întreruptă. Dacă totuși nu 
au fost inregistrate incendii de 
proporții, explozii sau distru
geri mari de utilaje grele și in
stalații complexe, se datorește 
modului exemplar în care au 
acționat lucrătorii aflați in 
schimbul de noapte. A fost cel 
mai dur examen prin care au 
trecut lucrătorii din industria 
chimică.

Toate cadrele de răspundere, 
muncitorii, maiștrii și inginerii 
din toate schimburile au venit 
imediat in uzine și au contribuit 
la efectuarea operațiilor necesa
re scoaterii instalațiilor de sub 
orice pericol, trecindu-se chiar 

la repunerea în funcțiune a in
stalațiilor și uzinelor care n-au 
suferit avarii, imediat ce a rea
părut curentul electric din sis
temul național. A urmat o mun
că plină de abnegație care a 
permis ca în puține zile toate 
uzinele să-și reia activitatea 
normală. Este de remarcat că 
marile platform? chimice de la 
Brazi, Craiova. Turnu-Măgurele, 
Pitești și Vîlcea au fost puse 
complet în funcțiune într-un 
interval de 3 la 5 zile. La 15 
martie toate uzinele chimice lu
crau. nu mai erau de pus în 
funcțiune decît patru instalații, 
din multitudinea celor care au 
suferit în urma cutremurului.

O contribuție deosebită în ob
ținerea acestor rezultate au a- 
vut-o vizitele de lucru efectua
te de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu in unitățile 
din industria chimică care au 
suferit cele mai mari avarii. Pe 
fiecare șantier în parte s-au dat 
indicații, s-au stabilit soluții 
pentru pornirea în termene cit 
mai scurte a instalațiilor, s-a 
discutat cu muncitorii si specia
liștii. imbărbătîndu-i în munca 
lor aspră și periculoasă, ceea ce 
a constituit pentru colectivele 
noastre, cum spunem noi, chi- 
miștii, un catalizator foarte ac
tiv.

Un prim bilanț arată <5 pier
derile suferite in producție se 
ridică la peste 800 milioane lei, 
iar daunele produse în urma 
distrugerilor și avariilor de clă
diri. instalații și utilaje la pes
te 300 milioane lei.

în continuare, vorbitorul a a-, 
rătat că in perioada care a ur
mat după cutremur s-au orga
nizat. din inițiativa oamenilor 
muncii .zile record de producție, 
s-a muncit cu abnegație, cu o 
dirzeriie rar intilnită, ce părea 
o replică față de forțele natu
rii nestăpînite. ceea ce a permis 
ca acum, la sfîrșitul lunii mar
tie, mare parte din producția 
pierdută să fie recuperată. Sub
liniez faptul că 90 la sută din 
producția pierdută în prelucra
rea țițeiului in instalațiile din 
rafinării ș fost recuperată chiar 
în luna martie, asigurind în în
tregime obligațiile luate față de 
beneficiari. Toate uzinele chi
mice au recăpătat treptat, in a- 
ceastă lună, aspectul lor normal, 
expediindu-se peste tot in tară 
și la export produsele atit de 
importante pentru activitatea 
economică.

Preocupările noastre s-au în
dreptat. de asemenea, chiar în 
aceste împrejurări dificile, spre 
asigurarea in continuare a tu
turor condițiilor pentru realiza
rea planului pe 1977, a ritmului 
stabilit de creștere a producției 
cu circa 15 la sută in acest an 
față de 1976. Chiar in condițiile

Cuvintul tovarășului
Tudor Postelnicu

Vă rog să-mi permiteți să sub
limez de la această inaltă tri
bună caracterul excepțional 
al expunerii prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretai- general al partidului, cu 
privire la activitatea partidului 
și a întregului popor pehW'l*J-  
lăturarea cit mai grabnică a ’Ur
mărilor provocate . deaetBtgițubl 
cutremur, precum și ă proble
melor actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării economico-sociale 
a României, a spus, la începutul 
cuvîntării sale, tovarășul Tudor 
Postelnicu, prim-secretar al Co
mitetului județean Buzău al 
P.C.R.

în continuare, vorbitorul a ra
portat secretarului general al 
partidului că. datorită ajutorului 
primit din partea conducerii par
tidului și a statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
județul Buzău a cunoscut, mâi 
cu seamă în ultimii ani. o dez
voltare armonioasă, la linele 
anului 1975 realizind o producție 
giobală industrială de aproape 
10 miliarde, și a prezentat pe 
larg eforturile susținute ale oa
menilor muncii din județ pentru 
îndeplinirea și depășirea planu
lui la producția industrială, 
agricolă, pentru sporirea pro
ductivității muncji și eficien
tei ei.

Astfel. încă din trimestrul IV 
al anului trecut am atins Ia 
mașinile-unelte un indice de fo
losire de 85.4 la sută, iar in 
cele două luni ale acestui an am 
crescut la 85.8 la. sută, fapt ce 
ne-a permis să obținem și pe 
această cale un spor d.e produc
ție de peste 25 de milioane.

Vorbitorul a informat că, prin 
măsurile politice și organizato
rice luate de comitetul județean 
de partid, s-a reușit ca in pri
mele două luni ale acestui an 
planul producției globale indus
triale să fie depășit cu 67 de 
milioane, iar la sfîrșitul tri
mestrului să se prelimine o pro
ducție suplimentară de circa 90 
de milioane.

După ce a arătat că și activi
tatea economico-socială a jude
țului Buzău a fost afectată de 
cutremur, datorită întreruperii 
temporare a proceselor de pro
ducție. avarierii unor instalații 
si utilaje, distrugerii unor can
tități însemnate de bunuri ma
teriale. pierderile însumînd pes
te 80 de milioane, vorbitorul a 
spus : Informez , conducerea
partidului că. apreciind operativ 
situația creată, comitetul jude
țean a acționat cu promptitu
dine și deplină responsabilitate, 
asigurind. prin activiștii de 
partid si de stat trimiși imediat 
în unități, luarea unor măsuri 
deosebite pentru bunul mers al 
producției, limitarea pagubelor

Cuvintul tovarășului 
Mircea Drăguîin

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus mg. Mircea Drăgulin. di
rectorul general al întreprinde
rii „23 August" — ca de Ia în
ceput să vă transmit, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele 
de gratitudine și recunoștință 
profundă ale colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprin
derea „23 August" pentru dărui
rea și spiritul de sacrificiu, pen
tru sentimentele de inalt patrio
tism și de Omenie comunistă cu 
care conduceți, in fruntea parti
dului și a tării, in aceste mo
mente grele, intregul popor in 
munca de ștergere a urmelor 
dezastrului, de înfăptuire neclin
tită a programului elaborat de 
cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

După cum se știe. întreprin
derea „23 August" a fost greu 

tragice ale lunii martie s-au „pus 
în funcțiune 12 noi capacități de 
producție. S-a intensificat rit
mul de elaborare a documenta
țiilor. de asigurarea utilajelor 
necesare acestui vast program 
de lucrări, precum și mijloacele 
materiale și tehnice necesare 
realizării investițiilor. Au con
tinuat cu aceeași intensitate 
preocupările colectivelor noastre 
pentru realizarea marilor sar
cini stabilite la Plenara C.C. al 
P.C.R. din toamnă cu privire la 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, de 
combustibil și energetice, redu
cerea costurilor materiale de 
producție, precum și realizarea 
măsurilor pentru creșterea pro
ductivității muncii. Sînt astfel 
asigurate condițiile ca sarcinile 
mari stabilite pentru anul 1977 
și întregul cincinal să fie pe de
plin înfăptuite.

în expunerea tovarășului 
secretar general al partidului 
nostru. Nicolae Ceaușescu. cu 
privire la relațiile internaționale 
și politica externă a României 

-se subliniază importanța coope
rării economice în cadrul lărgirii 
legăturilor reciproc avantajoase 
între toate tarile, mari sau mici, 
dezvoltate sau slab dezvoltate. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relațiile dintre tara 
noastră si Uniunea Sovietică au 
cunoscut și cunosc O dezvoltare 
ascendentă pe multiple planuri, 
în domeniul colaborării econo
mice și tehnico-știintifice s-au 
obtinut însemnate realizări, 
ceea ce creează garanția obține
rii de noi succese in viitor. Vi
zitele tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev in tara noastră și a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in U.R.S.S. au constituit mo
mente de excepțională insem
nătate pentru întărirea si mai 
puternică a prieteniei dintre po
poarele noastre.

Vorbitorul a relevat atenția 
ce este acordată realizării pro
gramului de cooperare economi
că internațională stabilit pen
tru Ministerul Industriei Chi
mice.

în încheiere, vorbitorul a 
«pus.: Avînd convingerea in 
forțele de care dispunem și înal
tul sprijin din partea conduce
rii partidului — personal din 
partea tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceausescu — în
credințez conducerea de partid 
si de stat că vom acționa cu ho
tărire pentru recuperarea cit mai 
grabnică a tuturor pagubelor 
provocate de cutremur si înde
plinirea exemplară a sarcinilor, 
astfel încit programul de dez
voltare a industriei chimice, sta
bilit pentru 1977 și cincinalul m 
curs, să fie realizat in între
gime.

și mal cu seamă evitarea Pier
derilor de vieți omenești.

S-a acționat energic pentru 
repunerea în funcțiune intr-un 
timp record a utilajelor, mași
nilor și instalațiilor de la cele 
9 întreprinderi republicane și 40 
de secții afectate, astfel că la 

- mai puțin de 8 ore după seism 
. întreprinderile. mari își desfășu
rau’ activitatea în mod northal.

Permiteți-mi. mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă adresăm și cu acest prilej 
întreaga noastră gratitudine, 
cele mai fierbinți mulțumiri ale 
oamenilor muncii de pe melea
gurile buzoiene pentru faptul că 
și recent. în momente grele, ati 
venit din nou in județul nostru, 
dindu-ne indicații deosebit de 
prețioase, imbărbătindu-rle si 
mobilizindu-ne să nu precupe
țim nici un efort în aplicarea 
consecventă a hotăririlor adop
tate de conducerea partidului.

Raportez că principalele uni
tăți economice din județ, ime
diat după vizita dumneavoastră 
în municipiul Buzău, au anali
zat posibilitățile concrete și s-au 
angajat să obțină in acest an 
o producție suplimentară de 
sirmă. plase sudate din sîrmă. 
electrozi pentru sudură, geam 
tras șlefuit și laminat, tîmplă- 
rie și alte produse din mase 
Plastice pentru construcții.

Referindu-se în continuare la 
capitolul de politică externă dm 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu', vorbitorul a spus : 
Avem cu. toții. încă o dată, con
firmarea elocventă a Înaltelor 
calități ce caracterizează perso
nalitatea secretarului general al 
partidului. președintele tării, 
strălucit om, politic al zilelor 
noastre.

îmi exprim acordul total și 
aprobarea deplină fată de în- 

, treaga activitate externă a par
tidului și statului, fată de 
tezele de înaltă valoare teo
retică și practică din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
omul a cărui autoritate politică 
a imprimat o nouă strălucire 
României peste hotare.

Ascultînd expunerea tovarășului 
. Nicolae Ceaușescu. dăm o inaltă 

apreciere preocupării constante 
a conducerii partidului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru întărirea re
lațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală cu Parti
dul Comunist Chinez, cu e- 
roicul popor chinez. Vizitele 
reciproce ale unor delegații de 
partid și de stat din Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Chineză, bunele relații 
politice și economice pe care le 
dezvoltăm continuu sint de na
tură să conducă mai departe la 
întărirea relațiilor între cele 
două țări. între popoare.

afectată de cutremurul din 4 
martie. Și de această dată am 
beneficiat de sprijinul dumnea
voastră, venind in mijlocul nos
tru, sfătuindu-ne și indieîndu-ne 
cum să acționăm, mobilizin
du-ne in a reface cit mai 
repede potențialul de pro
ducție afectat, in a intra cit 
mai curind intr-o activitate 
normală. în această perioa
dă ’ s-a dovedit incă o dată 
forța organizației noastre de 
partid, faptul că in fruntea ac
țiunilor s-au situat comuniștii, 
care au muncit și au luptat fără 
preget, zi și noapte, pentru ca 
activitatea productivă. întreaga 
noastră viată să reintre în nor
mal. Oamenii din întreprinde
rea noastră au muncit in schim
buri prelungite, sub conducerea 
organelor ți organizațiilor de 

partid, și au reușit să pună in 
funcțiune la întreaga capacitate 
toate secțiile de fabricație încă 
din ziua de 10 martie. De la a- 
eeastă dată, ' practic întreaga 
uzină lucrează la parametrii an
teriori zilei de 4 martie. Iar pe 
primul trimestru al anului vom 
realiza suplimentar o produc
ție marfă de 17 milioane lei și 
vom depăși sarcinile de export.

Vorbitorul a informat că din 
cele 55 obiective care au fost a- 
fectate de cutremur. 49 sînt re
făcute cu forțe proprii, iar 6 
în colaborare cu constructorul. 
Toate secțiile și celelalte spații 
auxiliare vor fi refăcute pe bază 
de soluții definitive, care asigu
ră în multe cazuri un grad mai 
ridicat de rezistență și de utili
tate decit cel inițial.

Aprob din toată inima măsu
rile propuse azi de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind creș
terea veniturilor directe ale oa

Cuvintul
Maria Gîlmeanu

Am ascultat cu deosebită aten
tie strălucita expunere prezen
tată in fața noastră de secreta
rul general al partidului — a 
spus tovarășa Maria Gilmeanu, 
secretară a Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R. La fel 
ca și celelalte documente ela
borate de conducerea superioa
ră a partidului nostru, ea poar
tă .amprenta puternicei persona
lități a secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și reprezintă pentru 
noi. toți o nouă treaptă de as
cendență spre înfăptuirea am
plului Program adoptat de Con
gresul al XI-lea al partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mobilizați în această întrecere 
de mare anvergură pentru a 
asigura realizarea exemplară a 
obiectivelor stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului, vă 
raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că economia județului 
Dîmbovița va îndeplini, cu două 
zile mai devreme, prevederile 
planului pe acest prim trimes
tru al anului, realizind supli
mentar o producție globală, in
dustrială de peste 80 milioane 
lei. iar toate cele 36 milioane lei 
pierderi provocate de seism pro
ducției industriale au fost, re
cuperate in cursul acestei luni.

De asemenea, vom onora în
tocmai angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă pe acest an 
de a realiza suplimentar, la 
nivelul județului. o producție 
globală industrială de 370 mi
lioane lei.

Cu rezultate bune ne prezen
tăm și in agricultura județului, 
însămințările din prima urgen
tă. atît în I.A.S.. cît și în C.A.P., 
s-au terminat. Am trecut acum, 
in toate unitățile, la pregătirea 
însămințărilor din cea de-a 
doua epocă.

Arătind că și județul Dîmbo
vița a fost afectat de cutremur, 
vorbitoarea a informat că orga
nizația județeană de partid a 
mobilizat toate forțele, reușind 
ca în numai cîteva ore dună 
cutremur 49 de unități- Indus
triale să-și reia activitatea la 
parametrii normali, iar cele pa

Cuvintul tovarășului 
Ion Pățan

Pe baza unei profunde analize 
științifice a realităților interna 
si internaționale, expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trasează cu clarviziu
ne revoluționară un vast pro
gram de activitate, in scopul în
făptuirii neabătute a hotăririlor 
Congresului'al XI-lea. rezolvării 
problemelor dezvoltării econo
mico-sociale a tării in actualele 
condiții, participării active a 
României la viata internațională. 
Indicațiile concrete ale condu
cătorului neînfricat al destinelor 
partidului și tării, exemplul său 
de eroism și dragoste față de 
popor dinamizează și transfor
mă intr-o forță uriașă energiile 
creatoare ale poporului, capabi
lă sâ inl’runte greutățile, asigu
rind mersul impetuos al națiunii 
noastre pe calea societății so
cialiste si a comunismului.

în acest cadru general, expu
nerea subliniază necesitatea in
tensificării participării României 
la colaborarea economică si teh- 
nico-științificâ internațională, in 
condiții de eficientă superioară. 
Potențialul mereu crescind al 
economiei noastre, perfecțio
nările de ordin structural, poli
tica consecventă de colaborare 
cu toate statele, de întărire a 
păcii si securității internaționa
le constituie premise trainice 
pentru continuarea dezvoltării 
în ritm susținut a comerțului 
exterior . si cooperării, pentru 
înfăptuirea acordurilor, conven
țiilor și protocoalelor internațio
nale încheiate.

Putem spune că debutul in 
noul cincinal, cu toate dificul
tățile existente pe piețele inter
naționale. este pozitiv. în 1976. 
volumul comerțului exterior a 
crescut cu 14.5 la sută, acțiunile 
de cooperare si-au sporit apor
tul in realizarea exportului la 
20 la sută, iar balanța comercia
lă s-a încheiat cu sold pozitiv, 
în primeie trei luni din acest 
an. exportul înregistrează o 
creștere de aproximativ 20 la 
sută față de perioada corespun
zătoare precedentă. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunere, au fost 
luate măsuri la intern si există 
condițiile necesare ca. în conti
nuare. printr-o strinsă conlu
crare cu partenerii externi, să 
ne îndeplinim angajamentele 
reciproce asumate prin contrac
tele încheiate, precum si pentru 
perfectarea de noi tranzacții.

în concordantă cu orientările 
fundamentale ale politicii ex
terne. România și-a lărgit aria 
geografică a relațiilor economice, 
intreținind astăzi legături de 
comerț și de cooperare cu peste 
140 state din toate continentele. 
Acționăm ferm pentru extin
derea colaborării economice cu 
toate țările socialiste, caro se 
situează pe primul plan în an
samblul comerțuiui exterior al 
României. Acordurile bilaterale 
de lungă durată încheiate, ca și 
participarea la activitatea 
C.A.E.R. creează o bază sigură 
pentru dublarea volumului de 
schimburi cu aceste țâri pină 
in 1980. Lărgim, totodată, ne 
multiple planuri, relațiile eco
nomice cu țările în curs de 
dezvoltare din Africa. Asia si 
America Latină, ca expresie a 
spiritului de conlucrare în lupta

menilor muncii prin realizarea 
unui raport mai just intre aces
tea și cheltuielile sociale. Aceas
ta constituie o expresie vie a 
preocupării constante a condu
cerii partidului de'a pune pe 
prim plan grija fată de om, față 
de ridicarea nivelului de civili
zație și bunăstare al poporului.

Am ascultat cu deosebită aten
ție expunerea secretarului ge
neral al partidului cu privire la 
activitatea externă a țării noas
tre. în numele puternicului co
lectiv de la întreprinderea „23 
August", vreau să exprim și cu 
acest prilej adeziunea și aproba
rea deplină față de politica in
ternă și externă a partidului 
nostru. în acest context, noi dăm 
o înaltă apreciere vizitei între
prinse în cele cinci țări ale A- 
fricii de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, acțiune d« 
mare insemnătate a politicii ex
terne românești.

tovarășei

tru întreprinderi republicana 
grav avariate să înceapă să pro
ducă, în mai puțin de trei zile, 
la întreaga capacitate.

în agricultură s-a reușit ca 
în scurt timp să se normalizeze 
activitatea in toate sectoarele.

în spiritul solidarității umane, 
al întrajutorării frățești — a 
spus vorbitoarea — în județul 
Dimbovița au fost formate echi
pe de muncitori și specialiști 
care s-au deplasat la mai multe 
întreprinderi din Capitală. Plo
iești și Plopeni. „sprijinind direct 
repunerea în funcțiune a unită
ților avariate. Muncitorii con
structori din Dîmbovița s-au an
gajat să realizeze la Zimnicea 
200 de apartamente. Am livrat 
combinatului de la Valea Călu
gărească. cu două luni înainte 
de termen, două cuptoare ne
cesare punerii în funcțiune a 
instalațiilor avariate.

Am ascultat cu deosebită a- 
tenție expunerea cu privire la 
politica externă desfășurată de 
partidul și statul nostru, pre
cum și bilanțul deosebit de fruc
tuos cu care s-a încheiat vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în cele cinci țări ale Africii. Fă- 
cindu-ne ecoul dorințelor tutu
ror locuitorilor de pe aceste 
străbune păminturi românești. 
Comitetul județean de partid 
Dîmbovița dă o inaltă apreciere 
modului strălucit in care parti
dul și statul nostru elaborează 
și aplică neabătut principiile po
liticii noastre externe, rezulta
tele rodnice si prestigioase ale 
activității desfășurate de către 
solii poporului român — în 
frunte cu dumneavoastră, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in statele de pe continentul afri
can.

Exprimlndu-ne încă o dată to
tala adeziune fată de politica 
științifică, clarvăzătoare a parti
dului si statului nostru — a spus 
în încheiere Maria Gîlmeanu — 
ne angajăm că ne vom consacra 
întreaga capacitate de muncă 
înfăptuirii, neabătute a mărețe
lor obiective stabilite de cel 

„de-al XI-lea Congres al parti
dului.

pentru progres economie șl so
cial. Sporesc, de asemenea, vo
lumul schimburilor comerciale 
și numărul acțiunilor de coope
rare cu țările capitaliste dezvol
tate -industrial.

Procesul complex de adîncire 
a participării României la divi
ziunea mondială a muncii este 
indisolubil legat de rolul decisiv 
al secretarului general al parti
dului. Intilnirile la nivel înalt. 
acordurile si înțelegerile în
cheiate cu diferite state, con
ducerea zi de zi a întregii ac
tivități de relații economice in
ternaționale au deschis ori
zonturi largi comerțului și 
cooperării externe a României. 
Este grăitor. în acest sens, că 
documentele convenite la nivel 
înalt au creat condiții pentru 
realizarea unor exporturi de in
stalații complexe și utilaje, pen
tru executarea de diverse lucrări, 
in valoare de 15 miliarde lei 
valută în actualul cincinal, ca și 
pentru asigurarea celei mal 
mari părți din necesarul de 
produse de bază din' import. As 
dori în acest cadru să subliniez 
un exemplu recent — intilnirile 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. în
țelegerile convenite au avut o 
contribuție hotărîtoare la solu
ționarea concretă a unor pro
bleme ale colaborării dintre Re
publica Socialistă România șl 
Republica Socialistă Cehoslova
că la ultima sesiune a Comisiei 
mixte. înscriindu-se in această 
activitate neobosită, recenta vi
zită întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu in cinci țări 
africane a evidențiat noi posi
bilități pentru extinderea și di
versificarea relațiilor economice 
cu statele respective. Pornind 
de la indicațiile ce ne-au fost 
date prin concluziile la această 
importantă vizită am elaborat 
programe suplimentare pentru 
extinderea schimburilor, inclusiv 
a importurilor, precum și a coo
perării cu țările continentului 
african, cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare. Ne revine obliga
ția de răspundere de a trans
pune în fapt condițiile deosebit 
de favorabile create dezvoltării 
comerțului si cooperării econo
mice cu toate statele lumii 
Si asigurăm conducerea partidu
lui că vom acționa ferm pentru 
îndeplinirea exemplară a pro
gramelor prevăzute.
_Permiteți-mi ca, în continuare, 

să mă opresc pe scurt asupra 
citorva probleme -ale muncii 
noastre de care consider că de
pinde în mare măsură buna des
fășurare a comerțului exterior 
și cooperării in acest an și în 
anii viitori.

Așa cum se cunoaște, prin 
grija deosebită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dispunem de 
un sistem de lucru precis, pre
cum și de structura organizato
rică de. comerț exterior și de 
cooperare necesară la toate ni
velurile : compartimente in uzine 
și centrale. întreprinderi specia
lizate de comerț exterior și de 
cooperare, direcții generale in 
ministerele economice, Ministe
rul Comerțului Exterior și Coo-
(Continuare in pag. a V-a)
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perarii Economica Internațio
nale. Sintem obligați să asigurăm 
funcționarea sincronizată a în
tregului sistem de comerț ex
terior existent, cu exercitarea 
de către fiecare a atribuțiilor și 
competențelor clare cu care a 
fost investit. Subliniez această 
necesitate cu atit mâi mult cu 
cit în modul nostru de a munci 
s-au regăsit multe din cauzele 
unor deficiențe în activitatea 
de export, import sau de coo
perare, criticate — pe drept 
cuvînt — cu cea mai mare se
veritate de conducerea parti
dului.

O atenție deosebită se impune 
să acordăm, in perioada urmă
toare. soluționării operative a 
problemelor legate de contrac
tarea la extern a sarcinilor de 
comerț exterior. La export, deși 
dispunem de un portofoliu de 
comenzi cu 5 miliarde lei va
lută mai mare decit la aceeași 
dată a anului 1976. avem încă 
unele sectoare îri care contrac
tările externe încă nu sint fi
nalizate. în toate țările, în mod 
deosebit in condițiile economiei 
noastre planificate, actul deci
zional de angajare la export 
sau import are implicații directe 
în realizarea producției si in
vestițiilor stabilite. Toți factorii 
antrenați în sistem trebuie sa 
pornim in activitatea de con
tractare de la răspunderea ma
joră ce ne revine pentru bunul 
mers al întreprinderilor pro
ducătoare de mărfuri pentru 
export sau beneficiare de im
porturi. Avem datoria ca, in 
perioada următoare, să finalizăm 
contractarea la export si import 
pe acest an. să trecem — așa 
cum am primit sarcina — la 
pregătirea cadrului contractual 
pentru exportul și importul 
din anul viitor și ceilalți ani ai 
cincinalului, mai ales la mașini 
9i utilaje.

Concomitent, vom acorda o 
atenție mai sporită asigurării 
ritmice a fondului de marfă 
pentru export. în această pri
vință, acționăm la producție pe 
o bază nouă, contractuală, or
ganele de comerț exterior avînd' 
prin lege obligația de a con
trola cum sint puse în fabrica
ție și executate din punct de ve
dere calitativ produsele anga
jate la export, neadmițind aba
teri de la condițiile convenite 
cu partenerii externi. Muncind 
în acest mod, concret, consider 
că vom reuși să onorăm in și 
mai bune condiții obligațiile 
contractuale externe.

O preocupare fundamentală ce 
ne revine este ridicarea perma
nentă a eficientei in comerțul 
exterior, pe baza valorificării 
superioare a resurselor de care 
dispunem si creșterii competiti
vității produselor românești pe 
piețele externe. în perioada 
1970—1976, valoarea unei tone de 
mașini și utilaje exportate a- 
proape s-a dublat. Rezultatele 
obținute, posibilitățile actuale 
de care dispunem ne obligă să 
concentrăm mai intens poten
țialul de cercetare, concepție, 
proiectare și execuție, in ve
derea realizării de mărfuri cu 
parametri tehnici și economici 
mereu îmbunătățiți, astfel incit 
prin valoarea adăugată să asi
gurăm o eficientă superioară 
•chimburilor cu străinătate^.. exterior și de cooperare.b -ffiT "r-- ■ <r« rv

Cuvintul tovarășului
Ernest Breitenstein

Adunarea noastră de astăzi, 
chemată să dezbată problemele 
actuale ale dezvoltării social- 
economice si ale activității in
ternaționale a României, a 
spus in cuvintul său Ernest 
Breitenstein, redactorul șef al 
ziarului „Neuer Weg”. are loc 
în împrejurări ieșite din comun. 
Ea se desfășoară la nici patru 
săptămîni de la cataclismul care 
a lovit cu putere Capitala și un 
număr de județe din patria 
noastră. Nimeni nu va putea 
uita momentele de coșmar și mai 
ales suferințele umane cauzate 
de cutremurul din seara zilei de 
4 martie. Dar la fel va râmine 
înscris in mintea și inima noas
tră, a acelora care am trăit ne
mijlocit întreaga tragedie pro
dusă de această dezlănțuire 
oarbă și absurdă a naturii, ma
rele exemplu de umanitate, de 
solidaritate, de demnitate și cu
raj pe care l-a oferit poporul 
patriei noastre, toți fiii acestui 
Pâmîht, fără nici o deosebire. 
Cu un calm și o disciplină care 
au impresionat și uimit o lume 
întreagă, cetățenii Capitalei și ai 
celorlalte așezări calamitate s-au 
angrenat din ’chiar primul ceas 
al nenorocirii, ca un singur om, 
in bătălia șalvarii de vieți și 
de limitare a pagubelor mate
riale și apoi a refacerii, a nor
malizării vieții sociale și eco
nomice.

După ce a menționat reacția 
numeroșilor gazetari străini care 
au venit să informeze de la fata 
locului despre tragedia din Ro
mânia și care și-au exprimat 
admirația profundă pentru înalta 
conștiință civică a populației lo
vite de urgia cutremurului, pen- . 
tru tăria ei morală, pentru dir- 
zenia cu care ea a înfruntat a- 
ceastă calamitate, vorbitorul a 
spus : Relevînd comportarea po
porului nostru în aceste zile de 
supremă Încercare, respectul 
pentru adevăr ne cere să mar
căm cu toată tăria rolul hotă- 
rîtor al Partidului Comunist 
Român, forța conducătoare a a- 
cestei țări, al conducerii sale, 
personal al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in mobilizarea, orga
nizarea și conducerea uriașului 
efort de înfruntare și depășire 
a Înfricoșătoarelor urmări ale 
cutremurului. Am văzut in prac
tică ce înseamnă umanism revo
luționar socialist, dăruire de sine 
fără limite pentru cauza po
porului și a patriei.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
manifestările de solidaritate din 
multe țări ale lumii cu popu
lația greu încercată a patriei 
noastre, arătînd că acestea de
monstrează simpatia și prietenia 
de care se bucură România in 
Întreaga lume.

Expunerea de mare elocvență 
a secretarului general al parti
dului, pe care am ascultat-o — 
a continuat vorbitorul — arată 
lumii întregi că nimic nu ne 
poate opri de a merge înainte, 
pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și a comunismului.

Referindu-se la partea din ex
punere care se ocupă de politica 
externă a României, vorbitorul 
a relevat că în multe domenii 
politica partidului și statului 
nostru oferă lumii experiențe 

Această sarcină permanentă s« 
pune cu egală tărie în toate ra
murile. reprezentînd pentru tara 
noastră una din principalele re
surse potențiale de promovare 
a exportului, de ridicare a efi
cienței sale.

în ansamblul problematicii re
lațiilor economice externe vom 
acționa, in continuare. pentru 
dezvoltarea mai pronunțată a 
cooperării pe ternien lung, pen
tru a conferi durabilitate legă
turilor cu toate statele si a be
neficia mai deplin de avanta
jele' diviziunii internaționale a 
muncii. Vom acorda o și mai 
mare atenție extinderii cooperă
rii în producție cu țările socia
liste. cu tinerele state indepen
dente. care fac eforturi spre a-si 
pune în valoare resursele natu
rale si stabili industrii proprii, 
cu celelalte state ale lumii. Va 
trebui să muncim în asa fel in
cit acțiunile noastre de coope
rare 'economică internațională 
să devină puncte de referință, 
modele de conlucrare eficientă, 
reciproc avantajoase. între na
țiuni suverane.

Participind intens la diviziu
nea internațională a muncii, 
România socialistă își afirmă, 
totodată, prezența militantă la 
soluționarea tuturor marilor și 
complexelor probleme ale vieții 
economice și politice mondiale.

Așa cum se subliniază în ex
punere. mutațiile care au loc in 
lumea contemporană converg 
spre adincirea interdependențe
lor dintre state, spre o tot mai 
strinsă colaborare internațională, 
lipsită de îngrădiri și obstacole 
artificiale. în contrast cu aceste 
tendințe, asistăm in unele părți 
ale lumii la o anumită recru
descență a măsurilor restricțio- 
niste, în forme mai'vechi sau 
mai noi.

Experiența a demonstrat cu 
prisosință că însănătoșirea cli
matului economic mondial nu 
poate fi obținută prin măsuri de 
frinare a colaborării economice 
dintre state, că ea implică, dim
potrivă, intensificarea fluxurilor 
internaționale de mărfuri și teh
nologie. România se pronunță 
pentru eliminarea obstacolelor 
artificiale din calea schimburi
lor comerciale, a cooperării eco
nomice și transferului de tehno
logie, ceea ce corespunde inte
resului tuturor statelor.

Situația actuală in lume pune 
și mai pregnant in lumină ne
cesitatea înfăptuirii de pași con- 
creți in. direcția făuririi unei noi 
ordini economice internaționale. 
Prin personalitatea proeminen
tă, unanim recunoscută, a con
ducătorului partidului, statului 
și poporului nostra.— tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — România 
socialistă iși aduce contribuția 
sa de idei și fapte la accelera
rea marelui proces istoric de e- 
dificare a unei lumi mai bune 
și mai drepte, care să asigure 
fiecărui popor realizarea aspi
rațiilor sale naționale, accesul 
liber la cuceririle civilizației 
contemporane.

încheind, doresc să exprim 
angajamentul nostru, al tuturor 
celor ce ne desfășurăm activi
tatea in sfera relațiilor econo
mice externe, de a munci neo
bosit, eficient, la nivelul exigen
țelor imprimate de conducerea 
partidului și statului, pentru 
realizarea sarcinilor de comerț 

inedite de cea mai mare va
loare.

Luorind la ziarul „Neuer 
Weg“, a spus vorbitorul, vă rog 
să-mi permiteți să evidențiez 
faptul că una din aceste expe
riențe de însemnătate interna
țională o constituie și politica 
României in problema națională. 
Datorită acestei politici, toți cei 
ce trăiesc in această țara, fără 
deosebire de naționalitate, se 
bucură de aceleași drepturi și 
îndatoriri. Conviețuirea de se
cole a românilor cu maghiarii, 
germanii, cu populații de altă 
apartenență etnica care s-au 
așezat de-a lungul timpului pe 
aceste meleaguri, a primit in 
condițiile societății socialiste o 
calitate nouă, care se exprimă 
in unitate și frăție, in năzuința 
comună de a servi din toate 
puterile cauza înfloririi și feri
cirii patriei noastre socialiste.

Ținind seama de această sta
re de fapt, vreau să mă refer 
la punctul de vedere exprimat 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expunerea sa cu 
privire la doua probleme care 
fiecare in telul ei este legară 
de prevederile Acordului de la 
Helsinki, și anume la problema 
reîntregirii familiilor si la acti
vitatea unor cercuri străine de 
instigare a unor cetățeni români 
la emigrare. Președintele Româ
niei a arătat cu toată claritatea 
că. im ce privește reunirea reală 
a familiilor. România a soluțio
nat asemenea chestiuni cu mult 
inainte de Conferința generai- 
europeană de la Helsinki și a- 
doptarea Actului final, in spiri
tul înaltului umanitarism care 
caracterizează societatea noas
tră. Tara noastră va acțio
na și in viitor pentru rezol
varea problemelor de această 
natură in virtutea politicii sale 
umaniste tradiționale. Deși, la 
drept vorbjnd. la mai muit de 
30 de ani de la războiul care a 
generat această problemă, cazu
rile de reunificare reală a fa
miliilor au devenit extrem de 
rare.

De acest lucru au trebuit să 
se convingă pinâ și propagato
rii cei mai înverșunați ai reîn
tregirii familiilor, care au tre
buit să recunoască că această 
acțiune este practic de mult în
cheiată. Acum ei au planuri mai 
mari, ei au trecut la instigarea 
unei întregi comunități națio
nale. constituite istoricește ex
clusiv pe pămintul tării noas
tre. ademenind-o să-și părăseas
că patria. Aceste cercuri urmă
resc in fond lichidarea unei 
entități etnice, unei naționalități 
conlocuitoare, căreia, in schim
bul socialismului si al perspec
tivei comuniste, ii oferă o viață 
de emigrant, care, oricît ar fi 
ea de poleită cu unele avantaje 
materiale efemere, tot o viață 
grea si amară de emigrant ră- 
mine.

Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană, redac
ției noastre i-au fost adresate 
in ultima vreme numeroase 
scrisori din care rezultă cu toa
tă claritatea că marea majori
tate a populației germane din 
tara noastră respinge cu indig
nare asemenea manevre care 
sapă la însăși rădăcina existen
tei ei naționale si care — așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 

Ceaușescu — reprezintă o inge
rință crasă în treburile noastre 
interne, o atitudine nepriete
nească fată de România. Astfel 
de practici sint profund antiuma
ne și se află în contradicție fla
grantă cu spiritul Actului final 
de la Helsinki.

Se înțelege de la sine că este 
datoria noastră să demascam de
desubturile unor astfel de prac
tici. să demonstrăm că popu
lația de naționalitate germană 
nu-și poate păstra identitatea 
etnică decit în ambianța în care 
s-a născut și în strinsă unitate 
cu națiunea română și cu na
ționalitățile alături de care a 
fost așezată de istorie, în unica 
ei patrie — Republica Socialistă 
România.

Cuvintul tovarășului
Ion Traian Ștefănescu

Asemenea tuturor participan- 
ților la lucrările acestui înalt 
forum — a spus, in cuvintul 
său, tovarășul Ion Traian Sțefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului — exprim de
plinul acord cu ideile, concluzi
ile și orientările de excepționa
lă însemnătate cuprinse in ex
punerea . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

învățămintele recentei pe
rioade. de puternică mobilizare 
a națiunii noastre în vasta operă 
de înlăturare cit mai grabnică a 
efectelor seismului, au o valoare 
cu totul deosebită pentru tine
ret. în acele momente, a deve
nit pe deplin limpede pentru noi 
că oamenii trebuie apreciați nu 
după aparente, după aspecte ex
terioare sau simple declarații, ci 
după faptele și comportarea lor 
în confruntarea cu greutățile, 
pornind de la adevărul că a face 
totul pentru patrie, partid si 
popor înseamnă să participi ne
mijlocit la rezolvarea sarcinilor 
economico-sociale.

Tînăra generație a patriei a 
fost puternic însuflețită de 
exemplul viu de eroism si dă
ruire. de umanism revoluțio
nar dat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, prezent perma
nent in mijlocul celor loviți, m. 
principalele puncte distrase de 
seism, necunoscind oboseala și 
teama de primejdie, a condu*  
nemijlocit, din primele dine. în
treaga bătălie pentru salvarea 
vieților omenești și înlăturarea 
pierderilor materiale. Pentru tot 
ce ați făcut in acele zile, pentru 
tot ceea ce faceți în prezent — 
continuare a activității neobo
site pe care o de&făsurați in 
fruntea partidului si statului — 
vă exprimăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. omagiul 
respectuos și recunoștința fier
binte a tinerei generații.

Atitudinea angajată si respon
sabilă a tineretului, manifesta
tă pregnant in ultima perioadă, 
reprezintă o nouă confirmare a 
trăsăturilor poporului nostru. 
Fără îndoială însă că ea repre
zintă. in primul rînd. un rezul
tat al formării tineretului in 
condițiile societății noastre, al 
educării sale de către partid.

Referindu-se în continuare la 
faptul că tinăra generație a pri
mit cu responsabilitate patriotică 

’’ hotăru-ea întregii noastre na
țiuni, exprimata cu fermitate de 
secretarul general al partidului, 
de a răspunde loviturilor seis
mului printr-o asemenea încor
dare a eforturilor care să con
ducă atît la deplina si rapida 
eliminare a urmărilor acestuia, 
cit și la realizarea integrală a o- 
biectiveior cincinalului, a -Pro
gramului partidului — vorbi to
iul a arătat : Toți tinerii patriei 
— români, maghiari, germani si 
de alte naționalități — care, la 
chemarea partidului, au acționat 
cu hotărire pentru încheierea cu 
bune rezultate a primului an al 
actualului cincinal, vor face to
tul, împreună cu ceilalți oameni 
ai muncii, pentru ca urmai,,e 
seismului să nu afecteze cu ni
mic ritmul și proporțiile dezvol
tării economico-sociale a patriei, 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului. 
Recent au tost constituite colec
tive ale Comitetului Central al 
U.T.C. care, acționând sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, ajută in mod 
nemijlocit întreaga muncă a or
ganizațiilor de tineret din Bucu
rești. din Teleorman si în spe- 

. cial din orașul Zimnicea. din 
Dolj, Prahova și Galați. în Ca
pitală. pe lingă brigăzile de con-

Cuvintul tovarășului
Gheorghe Oprea

Actuala rpuniune a Comitetu
lui Central al partidului, a Ma
rii ’Adunări Naționale, a Consi
liului Suprem al Dezvoltării și 
a activului central de partid și 
de stat se inșerie. prin proble
matica complexă a dezbaterilor, 
prin largul său caracter repre
zentativ. prin însemnătatea so- 
cial-politică covârșitoare a mo
mentului în care se desfășoară, 
ca un eveniment de importantă 
națională deosebită, cu adinei 
rezonante in conștiința tuturor 
oamenilor muncii, a întregului 
popor.

Ca exponent al celor mai înăl
țătoare aspirații de progres ale 
poporului nostru. tovarășul 
secretar general Nicolae 
Ceausescu a prezentat si de a- 
ceastă dată, in cadrul expunerii 
sale de excepțională importanță 
teoretică si practică, un atotcu
prinzător program politic de ac
țiune, menit să asigure dinami
zarea tuturor factorilor creșterii 
economice în deplin consens cu 
rezultatele bune obținute in rea
lizarea planului pe 1976. cu pre
vederile înscrise în planul cin
cinal. in vederea asigurării .unui 
avînt si mai puternic in dezvol
tarea economico-socială a tării.

îmi exprim, de asemenea, a- 
dînca mulțumire și apreciere 
pentru modul strălucit în care 
au fost examinate și fundamen
tate în expunerea prezentată, 
probleme cardinale ale situației 
internaționale, orientările și di
recțiile politicii externe generale 
a partidului și statului nostru.

Ca unul care am avut prile
jul să particip la numeroase 
convorbiri oficiale purtate. in 
cadru] vizitelor efectuate in ul
timii ani în diferite țări, intre 
conducătorul partidului și sta
tului nostru și o serie de șefi 
de state, conducători de partide 
comuniste și muncitorești și ai 
altor organizații progresiste, do
resc să evidențiez și eu. cu 
profund respect și recunoștință, 
rolul determinant al tovarășului 

în încheiere. vorbitorul a 
«pus : Din dezbaterea noastră 
au. rezultat sarcinile economico- 
sociaie și de politică externă că
rora va trebui să ne dedicăm 
în perioada următoare. Obiecti
vele urmărite sint atît de rațio
nale. într-o asemenea Concor
danță cu interesele naționale" si 
generale ale tării, cu năzuințele 
de mai bine ale fiecărui cetă
țean român de bună credință, 
fără deosebire de naționalitate, 
cit și cu cele ale oamenilor 
cinstiți de pretutindeni. încit pu
tem fi siguri că ele vor fi atin
se și realizate. Experiența dra
matică a zilelor acestui martie 
ne-a arătat ce pot. ce sint în 
stare fiii acestui pămint al pa
triei noastre.

structori ce au sosit din întrea
ga tară, au fost desemnați să lu
creze nemijlocit activist) ai 
U.T.C.

în toate zonele și localitățile 
afectate tinerii vor continua să 
fie prezenți la amplele acțiuni 
ce se desfășoară pentru a se 
șterge toate urmele cutremuru
lui. La rindul lor, elevii și stu
denții se vor afla și în vacan
țele acestui an pe marile șan
tiere de investiții.

Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la citeva probleme ale 
activității internaționale : Folo
sim și acest prilej pentru a 
reafirma atașamentul profund 
al tinerei generații față de în
treaga politică externă a parti
dului și statului nostru. Tinere
tul a luat cunoștință, cu deose
bită satisfacție, de rezultatele 
fructuoase ale recentei vizite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări ale A- 
fricii — nouă și elocventă afir
mare a solidarității militante a 
poporului român eu lupta po
poarelor pentru cucerirea și 
consolidarea independenței și 
suveranității naționale, pentru 
dezvoltarea lbr pe calea progre
sului economic și social.

Ca toți cetățenii patriei ve
dem in( manifestările de solida
ritate internațională cu națiu
nea noastră nu numai expresia 
unor simțăminte firești în îm
prejurări grele, ci, mai ales, re
zultatul politicii consecvente, 
puse in slujoa păcii și progre
sului, pe care o promovează 
partidul și statul nostru, al fap
tului că România socialistă, pre
ședintele ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se bucură de un bi
nemeritat prestigiu, au in În
treaga lume numeroși prieteni.

în activitatea sa internaționa
lă, Uniunea Tineretului Comu
nist promovează consecvent po
litica externă a partidului și 
statului nostru. Se dezvoltă con
tinuu relațiile de prietenie și 
colaborare cu organizațiile de 
tineret din toate țările socialis
te ; cunosc o intensificare rapor
turile de prietenie, cooperate și 
solidaritate cu tineretul și or
ganizațiile sale progresiste din 
țările in curs de dezvoltare, din 
statele nealiniate din Africa, 
Orientul Mijlociu, Asia, Ameri
ca Latină rp.se amplifică rela
țiile .de. cpOjlucrare cu organiza
țiile progresiste și democratice 
de tinereta din întreaga lume.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat : Cum este și firesc, a- 
precierile pozitive ale secreta
rului general al partidului cu 
privire la munca tineretului, 
rie-au umplut inimile de bucu
rie. Ele ne obligă insă și mai 
mult.

La 2 mai, cind se va sărbăto
ri Ziua tineretului, aniversind 
împlinirea in acest an a 5ă uez 
ani de la crearea U.T.C. și a 20 
de ani de la crearea U.A.S.C.R., 
sintem hotărîți să ne prezen
tam in fața partidului cu rezul
tate cit mai bune in munca ti
neretului patriei noastre. Vă 
Încredințăm că vom acționa cu 
răspundere comunistă, in spiri
tul revoluționar in care crește 
și se formează tinăra generație, 
pentru ca orientările și hotari- 
rile istorice ale Congresului al 
XI-lea al partidului să consti
tuie liniile directoare ale între
gii noastre activități, a tuturor 
tinerilor care nu cunosc țel mai 
înalt decit acela al servirii cu 
nețărmurit devotament a patriei, 
a poporului, după pilda și sub 
conducerea comuniștilor, a celui 
dinții comunist al României so
cialiste, tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu in intensifi
carea participării României la 
schimbul mondial de valori ma
teriale și spirituale, contribuția 
sa esențială la soluționarea ma
rilor probleme care confruntă 
omenirea, la edificarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale.

Faptul că întreaga noastră ac
tivitate politică, economică si so
cială consacrată construcției noii 
societăți poartă amprenta gin- 
dirii și acțiunii dinamice a secre
tarului general al partidului, 
și-a găsit o nouă expresie in 
spiritul revoluționar fără egal 
cu care a condus în fruntea Co
mitetului Politic Executiv, a În
tregului partid, vasta acțiune de 
lichidare a urmărilor cutremu
rului abătut asupra unei părți 
însemnate din teritoriul tării.

Vă mărturisesc, tovarăși, că 
m-au impresionat și de aceas
tă dată, deosebit de mult, ener
gia și dinamismul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care, deși se 
afla la mii de kilometri de pa
trie, imediat după producerea 
cutremurului, a elaborat decre
tul prezidențial privind institui
rea stării de -necesitate și a 
transmis indicații concrete pen
tru soluționarea operativă a pro
blemelor ridicate de complexita
tea situației.

Cu întreaga mea conștiință, 
mă alătur sentimentelor de a- 
dincă prețuire, admirație si sti
mă ale întregului popor fată de 
modul cu totul excepțional în 
care a acționat secretarul ge
neral al partidului, pentru mo
bilizarea tuturor forțelor națiu
nii la ampla acțiune de recon
strucție. făcind dovada înaltelor 
sale însușiri de organizator și 
conducător politic, de om de 
mare omenie, a unei vaste ex
periențe. puse adeseori la . în
cercare in cele peste patru de
cenii de luptă închinată idealu
rilor de prosperitate și de pro
gres ale patriei.

Tocmai aceste virtuți au făcut 

ea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să ciștige admirația și aprecie
rea deosebită a Întregii opinii 
publice internaționale, ceea ce 
constituie o mîndrie pentru noi 
toți, pentru întregul partid, pen
tru întreaga națiune.

Așa cum a rezultat din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în prezent organelor 
și organizațiilor de partid, con
ducerilor ministerelor, centrale
lor. întreprinderilor, le revine 
sarcina ca, în pofida greutăților 
create de cutremur, să asigure 
condițiile tehnico-matefiale și 
organizatorice necesare realiză
rii exemplare a prevederilor de 
plan pe anul în curs, obținerii 
unor depășiri de producție în 
toate sectoarele, asigurîndu-se 
astfel resurse pentru devansa
rea programului de creștere a 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom aplica cu cea 
mai mare consecvență măsurii^ 
indicate de dumneavoastră și 
vom crea toate condițiile pentru 
realizarea și depășirea planului 
de stat pe anul 1977 și pentru 
recuperarea restanțelor înregis
trate pină in prezent la unele 
sortimente fizice in vederea li
vrării la timp a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor necesare 
punerii in funcțiune la terme
nele stabilite a noilor obiective 
de investiții, precum și respec
tării contractelor pentru produc
ția la export.

O direcție prioritară în care 
am acționat și vom acționa in 
continuare, cu intensitate spori
tă. o constituie gospodărirea cu 
randament maxim a întregului 
potențial de producție.

Avînd în vedere că în anul 
trecut și in primele două luni 
din acest an, gradul de utilizare 
a instalațiilor, mașinilor și uti
lajelor s-a situat sub cel plani
ficat, s-au luat măsuri supli
mentare in toate întreprinderile 
pentru : încărcarea schimburilor 
de producție la parametri co
respunzători ; organizarea locu
rilor de muncă pe principiul’ 
servirii mai multor mașini ; a- 
plioarea unor norme de muncă 
îmbunătățite ; asigurarea unei 
aprovizionări ritmice ; efectua
rea temeinică a întreținerilor si 
reparațiilor mijloacelor tehnice, 
pentru prelungirea duratei lor 
de funcționare.

De asemenea. în centrale și 
întreprinderi este în curs de 
desfășurare acțiunea de redis
tribuire a mijloacelor, tehnice 
nefolosite și de realizare a unor 
mașini și utilaje necesare dotă
rii corespunzătoare a suprafețe
lor de producție construite.

Aceste măsuri de sporire a 
indicilor de utilizare a parcului 
tehnic existent vor asigura ca, 
în cel mai scurt timp, cei peste 
un milion metri pâtrați supra
fețe de producție disponibile 
sau care se pot disponibiliza 
prin organizarea mai bună a 
fluxurilor tehnologice să » fie 
echipate cu mașini, instalații și 
utilaje, ceea ce, intr-o primă 
estimare, va conduce, pe între
gul cincinal, la o producție in
dustrială suplimentară de circa 
20 miliarde leii

O problemă de importantă 
capitală pentru economia națio
nală o constituie, după cum se 
știe, folosirea cu maximă chib
zuință a resurselor materiale ; 
în acest context doresc să relev 
faptul că în anul trecut și in 
primul trimestru al anului in 
curs, în toate unitățile econo
mice s-au întreprins analize te
meinice în vederea stabilirii de 
noi soluții pentru diminuarea 
consumurilor materiale.

C.a urmare, față de prevede
rile cincinalului, se vor obține 
suplimentar, in primii doi ani, 
reduceri de consumuri, repre
zentând, in principal, peste 820 
mii tone materiale feroase, 410 
mii tone cocs, lâ6 mii mc che
restea, 390 mii tone combustibil 
convențional, peste un miliard 
și jumătate kWh energie elec
trică, importante cantități de 
metale prețioase.

Sintem organizați pentru a 
trece neintirziat la aplicarea, 
în toate întreprinderile, a -unor 
noi măsuri de reducere și de 
raționalizare strictă a consumu
rilor de combustibili și energie, 
la intensificarea acțiunii de re- 
proiectare a echipamentelor 
energetice și a mijloacelor de 
transport cu consumuri mari, de 
modernizare a instalațiilor de 
ardere cu randamente scăzute. 

După cum se știe, în acest an 
ne-am propus prin plan să rea
lizăm la producția de laminate 
un coeficient de scoatere de 05 
la sută prevăzut inițial pentru 
sfirșitul cincinalului, indice care 
trebuie atins și in ceea ce pri
vește utilizarea metalului în 
construcția de mașini.

Avem convingerea că aceste 
sarcini sint pe deplin realizabile 
și vom acționa in continuare, cu 
toată hotărârea, pentru creșterea 
producției in agregate de mare 
capacitate. pentru perfecționarea 
procedeelor tehnologice, a para
metrilor de funcționare a uti
lajelor șl instalațiilor, pentru 
extinderea înlocuitorilor, pentru 
valorificarea integrală, in cit 
mai multe ramuri a deșeurilor 
și resurselor secundare.

în activitatea consacrată înde
plinirii indicatorilor calitativi ai 
planului de stat pe 1977 o aten
ție deosebită vom acorda majo
rării suplimentare a productivi
tății muncii in industrie, pentru 
care s-au și identificat soluții de 
depășire cu cel puțin 3 procente.

în toate întreprinderile s-au 
examinat ou profunzime posibi
litățile de valorificare cit mai 
deplină a rezervelor de creștere 
a productivității muncii, stabi- 
lindu-se programe complexe de 
măsuri care să asigure realiza
rea inainte de termen a preve
derilor planului de introducere 
a progresului tehrnc : perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, generalizarea unor sis
teme moderne de manipulare, 
depozitare și transport al produ
selor. sporirea nivelului de cali
ficare a cadrelor ; reducerea in 
continuare a personalului auxi
liar si integrarea lui în activita
tea productivă ; întărirea ordi
nii și disciplinei, utilizarea cît 
mai bună a timpului de lucru.

Faptul că în primele două luni 
ale anului 1977. în industria 
republicană indicele de produc
tivitate s-a îndeplinit în propor

Cuvintul tovarășului 
Constantin Matei

Analiza realistă, profund știin
țifică a problemelor actuale ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României, ale activității externe 
a țării noastre și ale situației 
politice internaționale, cuprinsă 
în magistrala expunere prezen

ție de 100.6 la sută demonstrează 
că s-a luat un start bun si în 
privința folosirii marilor rezerve 
existente ■ în acest, domeniu, 

în ceea ce privește asigurarea 
îmbunătățirii necontenite a ca
lității produselor — considerată 
ca o condiție fundamentală a 
creșterii eficientei economice — 
pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, care a analizat re
cent această problemă, s-au 
luat măsuri suplimentare pentru 
realizarea necondiționată a pa
rametrilor stabiliți, prin asigura
rea asistenței de specialitate in 
toate schimburile. întări țea ac
tivității de control in do
meniul calității in primul 
rînd de către ■ producătorii 
înșiși, echiparea mai bună a 
unităților cu aparatură de mă
sură și control, care să per
mită exigente verificări tehno
logice. în vederea sporirii com
petitivității produselor, atît pe 
piata internă, dar mai ales pe 
piața mondială.

Realizarea cu succes a obiec
tivelor cincinalului pune în 
fata științei. îndeosebi în fața 
cercetării științifice românești, 
sarcini de cea mai mare însem
nătate; fără îndoială că în acest 
domeniu s-au inregistrat pro
grese însemnate, ca urmare a 
măsurilor luate în ultimii ani 
de conducerea partidului. însă 
rezultatele obținute nu sint de 
natură să ne mulțumească pe 
deplin și. personal, îmi reproșez 
că n-am reușit să determin o 
mai bupă racordare a activității 
de cercetare-dezvoltare cu pro
ducția. o pătrundere mai in
tensă a acesteia in toate Sec
toarele industriei.

în spiritul orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu. vom 
acționa mai insistent pentru 
amplificarea puternică a gindi- 
rii proprii românești, in asigu
rarea de noi resurse de mate
rii prime și materiale, prin vă- 
lorificarea mai deplină a po
tențialului național; în reduce
rea consumurilor specifice in 
toate ramurile economiei; în 
introducerea și extinderea me
canizării și automatizării pro
ducției; în creșterea parcului de 
mașini, utilaje și instalații, de 
mare randament; în dezvoltarea 
mai accentuată a acțiunii de au- 
toutilare; în perfecționarea con
structivă și tehnologică a pro
duselor.

Este grăitor în această per
spectivă faptul că potrivit pro
gramului de asimilări, in actua
lul cincinal, din cele 1 000 ma
șini. instalații, materiale și bu
nuri de consum, care trebuie 
realizate, circa 960 vor fi pro
duse pe concepție proprie.

Iată de ce ne-am propus ca, 
în perioada care urmează. 6ă 
dezvoltăm o largă acțiune de 
mobilizare a oamenilor muncii 
din unitățile economice de cer
cetare. proiectare și din învăță- 
mintul tehnic superior pentru 
rezolvarea cu forțe proprii a 
acestor probleme, să asigurăm 
integrarea cit mai completă a 
proiectării si cercetării științi
fice în unitățile de producție, 
mutarea in cel mai scurt timp 
a activității institutelor de pro
fil acolo unde sint chemate să 
soluționeze concret, operativ și 
eficient problemele ; să luăm 
măsuri pentru micșorarea dis
tanței între cercetare si aplica
rea acesteia in practică, astfel 

' ineît ideile originale și valoroa
se să nu rămină în anticamera 
producției, ci să-și găsească o 
materializare cit mai rapidă.

Odată cu preocuparea pentru 
dezvoltarea in ritm înalt a eco
nomiei naționale, partidul nos
tru, secretarul său general acor
dă o atenție tot mai mare ex
tinderii neîncetate a relațiilor 
economice internaționale și de 
cooperare în producție.

O,nouă și deosebit de edifi
catoare expresie in acest sens 
o constituie si recenta vizită în
treprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 

•Elena Ceaușescu. în cele 5 țări 
africane, care a dat noi adin- 
cimi politicii externe românești 
de colaborare, prietenie si soli
daritate cu toate statele lumii.

Am încercat și de data aceas
ta. ca întregul nostru popor, 
sentimente de puternică emoție 
și mîndrie văzînd deosebita a- 
preciere si considerație, profun
dul interes, cu care au fost pri
miți, tratați și ascultați solii po
porului român.

Vizitele tovarășului Nicolae 
Ceausescu îri fiecare din aceste 
țări au deschis noi perspective 
de colaborare multilaterală și de 
prietenie cu popoarele lor. au 
identificat numeroase căi de 
conlucrare în toate domeniile de 
activitate ; vreau să subliniez 
că numai cu prilejul acestei vi
zite au fost convenite 49 ac
țiuni de cooperare sub diverse 
forme în domeniul minier, pe
trolier. energetic, al construcției 
de mașini. chimiei, economiei 
forestiere si al agriculturii, iar 
20 de acțiuni in domeniul schim
burilor comerciale.

Posibilități asemănătoare de 
colaborare economică ne-au fost 
create de secretarul general al 
partidului cu prilejul tuturor vi
zitelor Întreprinse anterior în 
tăriile socialiste, țările in curs 
de dezvoltare și in țările capi
taliste.

Consider, tovarășe secretar ge
neral. că cea mai mare mulțu
mire și recunoștință pe care v-o 
putem aduce pentru aceste im
portante posibilități pe care ni 
le-ați deschis in colaborarea e- 
conomică cu țările lumii este să 
facem totul pentru a traduce în 
viață convențiile încheiate, pen
tru a dezvolta o colaborare cît 
mai eficientă și reciproc avan
tajoasă care să oglindească pe 
deplin relațiile politice, de prie
tenie pe care dumneavoastră 
le-ați realizat cu țările respec
tive.

Mă angajez. în fața dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a marelui forum de 
partid și de stat ca în sectoa
rele de care mă ocup să fac. to
tul pentru realizarea exemplară 
a .obiectivelor stabilite în dome
niul industriei, a celor privind 
colaborarea economică interna
țională, pentru a contribui ast
fel la transpunerea în practică 
a politicii interne si externe a 
partidului și statului nostru.

tată de tovarășul Nicolae 
Cefeușescu. secretarul general al 
partidului, se înscrie prin am
ploarea și conținutul ei în pre
ocuparea constantă și neabătută 
a partidului și statului, a între
gului nostru popor de a înfăp

tui cu fermitate istoricele ho- 
tăriri adoptate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., a spus în cu- 
vîntul său Constantin Matei; 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R.

T.n continuare, vorbi,torul s-a 
referit la activitatea pentru În
deplinirea sarcinilor ce revin 
județului Argeș în cel de-al 
doilea an al cincinalului, ară- 
tind că pe primele două luni 
planul producției industriale 
globale și marfă a fost' îndepli
nit pe ansamblul județului, 
numeroase întreprinderi obți- 
nind însemnate sporuri de pro
ducție.

Vorbitorul s-a referit, aipoi, la 
lupta desfășurată de întregul 
popor, sub conducerea partidu
lui. pentru înlăturarea consecin
țelor cutremurului de la 4 martie. 
Va rămine pentru totdeauna în
scris in istorie și in conștiința 
poporului, a subliniat el, înaltul 
umanism, modul exemplar, pro
fund patriotic în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a condus di
rect la fața locului, cu energie 
și neînfricare, lupta aprigă și 
grea pentru salvarea de vieți 
omenești, pentru Înlăturarea cit 
mai rapidă a urmărilor seismu
lui de la 4 martie. Prezenta din 
zi și pină in noapte a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu în locu
rile cele mai greu lovite de cu
tremur, pe frontul reconstruc
ției și normalizării vieții, ală
turi de răniți in spitale, dar și 
de cei pe fețele cărora apărea 
bucuria căminelor’ regăsite, a 
stîrnit admirația și respectul 
Întregii lumi.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că și in 
județul Argeș, din primele ore 
care au urmat cutremurului, 
comitetul județean de partid a 
organizat cu rapiditate traduce
rea în practică în fiecare loca
litate. în fiecare întreprindere 
a indicațiilor dumneavoastră, a 
hotăririlor Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. Co
muniștii, toți oamenii muncii, 
au remediat operativ avariile 
produse, au verificat utilaj cu 
utilaj, reușindu-se ca in noaptea 
de 4 și in ziua de 5 martie să 
se reia activitatea în întreprin
derile afectate parțial, iar in 
următoarele citeva zile la Com
binatul petrochimic și Centrala 
electrică de termoficare Pitești, 
care au fost afectate grav de 
cutremur. Din pierderile de 
producție provocate de cutre
mur au fost recuperate pină in 
prezent peste 76 milioane lei. 
S-au luat măsuri și se acționea
ză în continuare ca pină la sfâr
șitul semestrului I să se recu

Cuvintul tovarășului
George Macovescu

în această tară, în care în 
ultimii zece ani se scriu pagini 
esențiale ale istoriei române 
contemporane, am auzit ieri 
din nou glasul secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezentîndu-ne si
tuația intprnă a țării noastre 
după catastrofa din 4 martie, o 
analiză lucidă, obiectivă si îm- 
bărbătătoare a perspectivelor 
noastre. Am auzit apoi un 
profund studiu al situației in
ternaționale, o clară expunere a 
politicii noastre externe, a spus 
în cuvintul său George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Parte a operei creatoare. de 
dezvoltare a construcției socia
liste in care s-a angajat po
porul român, activitatea inter
națională a României este o ex
presie a marilor procese în
noitoare din viața tării, deplin 
stăpînă pe destinele sale. în- 
truchipînd în mod strălucit as
pirațiile tradiționale de drep
tate și echitate, de libertate 
națională și socială ale poporu
lui nostru, după cum este o ex
presie a proceselor si tendin
țelor manifestate în evoluția 
omului, in general, in raportu
rile dintre state și popoare.

Datorită politicii marxist- 
leniniste a Partidului Comunist 
Roman, țara noastră se înfăți
șează lumii ca un stat socialist 
care înainteâza cu pași siguri 
pe drumul pe care in mod liber 
și l-a ales poporul român, un 
stat dornic de pace și colabora
re, un stat care iși spune lerm 
și deschis cuvintul in dezbate
rea si in soluționarea probleme
lor internaționale și iși aduce 
din plin contribuția la dezvol
tarea liberă a tuturor popoare
lor. Această imagine a Româ
niei de astăzi este de nedes
părțit de activitatea secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român și președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al cărui rol în e- 
laborarea și infăptuirea politicii 
partidului și statului nostru 
este determinant. Slujind eu 
energie și pasiune revoluționară 
interesele fundamentale ale țâ
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a condus cu dăruire poporul 
român in acești ani de mari 
victorii socialiste — ani de 
istorie românească și de parti
cipare activă a României la is
toria lumii contemporane. Este 
o cinste și o mîndrie pentru 
poporul român că a putut da 
lumii un strălucit om politic, 
eminentă personalitate a vieții 
internaționale, care descifrează 
cu clarviziune sensurile către 
care se îndreaptă omenirea, care 
militează activ și hotărit pentru 
cauza socialismului, pentru în
făptuirea idealurilor nobile ale 
libertății, independenței si pro
gresului social, ale omului, ale 
păcii, prieteriiei și colaborării 
între națiuni.

în continuare, subliniind că 
Întreagă această activitate pe tă- 
rimul relațiilor internaționale a 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste, are la bază 
o concepție unitară, realistă si 
mobilizatoare asupra modului în 
care trebuie să arate lumea de 
miine — o lume a dreptății -și 
echității, pe plan național și pe 
plan internațional, vorbitorul a 
spus : Această concepție porneș
te de la analiza obiectivă a lu
mii contemporane care arată că 
miliarde de oameni participă in 
mod conștient la făurirea isto
riei. că popoarele și națiunile 
Iși afirmă viguros dreptul de a 
se dezvolta independent, de a 
hotărî singure asupra căilor de 
progres, in concordanță cu tra
dițiile. cu aspirațiile si intere
sele lor.

De aici. încrederea partidului 
și statului nostru că pacea și 
colaborarea rezidă in primul 
rind în făurirea unor relații noi 
între toate statele, pe baza res
pectării principiilor independen

pereze în totalitate pierderile 
de producție înregistrate.

O expresie a voinței oameni
lor muncii din județul Argeș de 
a-și aduce contribuția la pro
gresul neîntrerupt al tării este 
și hotărirea lor de a contribui 
la „Fondul refacerii și solida
rității” cu suma de peste 115 
milioane lei. De asemenea, 
proiectanții și constructorii ar
geșeni vor realiza proiectele de 
execuție și vor construi 600 a- 
partamente și o școala cu 16 
săli de clasă m județul > Te
leorman.

Exprimind în continuare a- 
probarea și adeziunea deplină a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii argeșeni față de ac
tivitatea internațională a parti
dului și statului nostru, vorbito
rul a spus : Acțiunile între
prinse de conducerea partidului 
și statului nostru pentru ampli
ficarea colaborării cu toate 
statele pe plan politic, econo
mic. tehnico-științific. cultu
ral. al relațiilor umane și in 
alte domenii, a permis și jude
țului Argeș să beneficieze de 
avantajele cooperării tehnico- 
științifice și economica interna
ționale in construirea unor im
portante obiective. în' același 
timp. întreprinderi din județul 
nostru, sute de specialiști des
fășoară o apreciată activitate in 
numeroase țări din Europa și 
din alte continente. A crescut, 
de asemenea, ponderea noastră 
în comerțul exterior al țârii, 
valoarea produselor destinate 
exportului in peste 30 de 
țări fiind în 1977 cu 47 la sută 
mai mare comparativ cu anul 
trecut. Totodată, in contex
tul dezvoltării colaborării in 
domeniul culturii, in județul 
Argeș au fost găzduite numeroa
se manifestări internaționale, 
cu participarea a sute de oas
peți de peste hotare. De ase
menea. mesageri ai artei și 
culturii din Argeș au participat 
la manifestări cultural-artistice 
organizate in 12 țări europene.

în încheiere, vorbitorul a 
«pus: Vă rog să-mi permiteți 
sa asigur, de la tribuna acestui 
înalt forum, conducerea partidu
lui și statului, pe dumneavoastră 
personal, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor eco
nomico-sociale ce ne revin in 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate in întrecerea 
socialistă, contribuind in acest 
fel la transpunerea în viață a 
Programului partidului de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate si. înaintare a 
României spre comunism.

tei și suveranității naționale, al 
egalității în drepturi, al neames
tecului in treburile interne, al 
avantajului reciproc, renunțării 
la folosirea forței sau la ame
nințarea cu forța în raporturile 
dintre state. Tot de aici, lupta 
hotărită a României, a partidu
lui nostru pentru generalizarea 
acestor principii in întreaga 
viată internațională, pentru în
tronarea unui climat de egali
tate în raporturile dintre state 
și popoare.

Convingerea partidului si • 
statului nostru este că marile si 
amplele probleme cu care se 
confruntă omenirea nu pot Și 
nu trebuie să fie rezolvate de 
citeva state sau de grupuri res- 
t,rinse de state. Realitățile obiec
tive și dezvoltarea conceptului 
asupra democrației arată că nu
mai prin unirea eforturilor tu
turor popoarelor, prin întărirea 
solidarității si colaborării forțe
lor socialiste. progresiste, demo
cratice. antiimperialiste. din în
treaga lume, prin participarea 
directă a tuturor statelor, mari 
și mici, dezvoltate si mai puțin 
dezvoltate se poate ajunge ia 
solutionarea marilor probleme, 
la instaurarea in lume a unei 
noi ordini economice si politice.

Sintem o țară socialistă. Prin 
întreaga lor politică partidul și 
statul nostru militează pentru 
dezvoltarea și Întărirea solida
rității și colaborării tuturor sta
telor socialiste, s-pre făurirea 
unei unități noi. așezate pe te
meliile principiilor marxisim- 
le.ninismului, egalității in drep
turi.’ respectării independenței 
Si suveranității, neamestecului 
în treburile interne, întrajutoră
rii tovărășești.

Sintem o țară socialistă în 
curs de dezvoltare. De aici, ne
cesitatea de a colabora strîns cu 
toate statele in curs de dezvol
tare care formează astăzi marea 
majoritate a statelor existente 
pe planeta noastră.

Recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în cinci state 
africane. încununată de succese 
economice și politice, este un 
exemplu pregnant în această 
privință. Inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind în
trunirea unei reuniuni la nivel, 
înalt a țărilor în curs de dez
voltare. in cadrul căreia aceste 
țări să-și stabilească punctele 
de vedere comune, principiile și 
formele de luptă pentru reali
zarea noii ordini economice in
ternaționale. se înscrie tocmai 
în preocupările României de a 
găsi cele mai eficiente modali
tăți ca țările in curs de dezvol
tare să-și întărească solidarita
tea. să conlucreze tot mai string 
pentru a obține progrese reale 
pe calea înfăptuirii unor noi re
lații economice între state, ba
zate pe deplina egalitate in 
drepturi, echitate și justiție.

Sîntem o țară socialistă care, 
împreună cu celelalte țări so
cialiste membre ale Pactului de 
la Varșovia milităm pentru des
ființarea blocurilor militare. 
Este deci firesc să acordăm a- 
tenție activității țărilor care nu 
fac parte din blocuri, țărilor 
nealiniate, țări care reprezintă 
un factor important, in viața 
internațională. în măsură să 
joace un rol activ in unirea 
forțelor care se pronunță pen
tru o politică de pace și de 
largă colaborare internațională.

Așa cum se știe, de anul tre
cut România participă la activi
tățile grupului statelor nealinia
te. în același timp, țara noastră 
acordă atenție relațiilor cu ce
lelalte state, indiferent de sis
temul lor politic și social.

Sintem o țară socialistă euro
peană. Este, deci, firesc ca par
tidul și statul nostru să-și con
centreze eforturile pentru ca să 
se construiască pe continentul 
nostru un sistem trainic de 
securitate și cooperare în Euro
pa. întemeiat pe o abordare
(Continuare în pag. a Vl-aJ
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nouă, care să înlocuiască logica 
echilibrului de forțe și a blocu
rilor militare și să tindă spre o 
Europă unită, bazată pe națiuni 
independente, în spiritul Actu
lui final adoptat la Helsinki. 
Luînd atitudine împotriva dena
turărilor de orice fel ale pre
vederilor Actului final, care 
distrag preocupările popoarelor 
de la problemele vitale ale 
păcii și securității pe continent 
•— și ieri tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o cu strălucire îp expunerea 
sa — politica externă româneas
că pune accentul pe aplicarea 
integrală și ca un tot unitar a 
celor convenite în Actul final, 
acționează cu energie pentru ca 
reuniunea ce se va deschide în 
curînd la Belgrad să conducă 
la întreprinderea unor noi mă
suri în vederea traducerii în 
viață a prevederilor Actului fi
nal, la continuarea procesului 
complex de edificare a sistemu
lui de securitate și colaborare 
în Europa.

Sîntem o țară socialistă situa
tă în sud-estul european. Este, 
deci, firesc ca partidul și statul 
nostru să militeze ca Balcanii 
să se transforme în.tr-o zonă a 
păcii, lipsită de arme atomice, 
a colaborării și bunei vecinătăți, 
parte integrantă a securității 
europene.

în continuare, relevînd gra
vitatea și implicațiile negative 
ale cursei înarmărilor, ministrul 
afacerilor externe a spus : De 
aici, acțiunile și inițiativele în
treprinse de România pentru ca 
în acest domeniu să se treacă 
de la vorbărie sterilă la fapte 
concrete, la măsuri efective de 
încetare a cursei înarmărilor, de 
dezangajare militară, de dezar
mare. în special nucleară. De 
aici locul important pe care 
problema dezarmării îl ocupă in 
politica externă a partidului și 
statului nostru.

Relevînd în încheiere că, în 
mai puțin de un deceniu, natura

Cuvintul tovarășului 
Siito Andras

După momente grele și pline 
de tragedii umane, a spus la 
începutul cuvîntului său scrii
torul Siito Andras, constatînd 
pierderile mari pe care le-am 
suferit in ziua de 4 martie, 
ne-am adunat din nou să ascul
tăm cuvîntul partidului, expu
nerea de mare importanță a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
asupra situației din care pășim 
6pre noi atacuri ale recuperării 
daunelor, înspre culmile pe care 
ni le-am luminat in' directivele 
Congresului al Xl-lea, in obiec
tivele planului cincinal. Pentru 
toți cetățenii patriei noastre e 
un adevăr cristalizat prin mili
oane de dovezi ale faptelor că 
adincimile globului nu pot as
cunde nici un cutremur care să 
ne abată de pe drumul si de la 
programul partidului nostru ; de 
la sarcina noastră istorică de 
dezvoltare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de con
struire a comunismului pe pă- 
mîntul patriei, al patriei care ne 
este comună, a tuturor care 
trăim pe acest pămînt. indife
rent de naționalitate, de limba 
pe care o vorbim, indiferent de 
slova română, maghiară, germa
nă sau de altă tonalitate prin 
care ne formulăm gindurile, sen
timentele. poeziile încrederii și 
ale speranței omenești. Această 
realitate — frăția de nezdrunci
nat a poporului român cu națio
nalitățile conlocuitoare — frăție 
închegată în condițiile convie
țuirii milenare, primindu-și a- 
devăratul sens revoluționar în 
condițiile socialismului, ale ega
lității în drepturi pe baza poli
ticii naționale juste a partidului 
nostru, merită toată atentia și 
aprecierea noastră, fiind una 
din cuceririle cele mai de seamă 
ale Partidului Comunist Român, 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Nu din afară, cl din miezul 
împrejurărilor, constatăm din 
nou că factorii hotărîtori ai lup
tei noastre, puterea de rezisten
tă a sistemului socialist, unita
tea. fermitatea si dinamismul 
conducerii de partid, rolul de 
proporții istorice al secretarului 
său general. al . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. legătura a- 
dîncă cu clasa muncitoare și cu 
întregul popor, potențialul uriaș 
al proprietății socialiste — și-au 
spus cuvintul mal clar și mai 
hotărît ca oricînd în deceniile tre
cute. Și l-au spus în așa fel, că 
noi. cu pledoaria metaforelor, ne 
aruncăm privirea în primul rind 
la acea construcție înaltă, care 
a rezistat și va rezista la orice 
grad al oricărui cutremur ; la 
acea construcție înălțată cu sîn- 
gele și sacrificiul comuniștilor, 
al cărei fundament se află in 
adîncul universului moral al po
porului — Partidul Comunist 
Român, care. în frunte cu secre
tarul 6ău general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în zilele cele 
mai dramatice pe care le-am 
trăit după război, și-a dovedit 
din nou toate calitățile organiza
torice și puterea imensă a mo
bilizării maselor. La rindul lor. 
zecile de mii de salvatori ai vie
ților omenești, milioanele de 
muncitori și țărani, toate catego
riile sociale au răspuns cu fer
mitate. în unitate deplină, che-

Cuvintul 
Suzana

Vă rog să-mi permiteți, îna
inte de toate, să-mi exprim to
tala adeziune la măsurile și in
dicațiile cuprinse in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

• — nouă expresie a înaltei res
ponsabilități și a fermității cu 
care partidul nostru, in frunte 
cu secretarul său general, asi
gură mersul înainte al societă
ții românești, realizarea neabă
tută a Programului adoptat de 
Congresul al Xl-lea al partidu
lui — a spus tovarășa Suzana 
Gâdea. ministrul învățămîntului.

încercăm cu toții sentimente 
de profundă mindrie pentru 
modul strălucit in care secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. aflat 
zi și noapte la cel mai înalt 
post de comandă si în locurile 
oele mai grele si periculoase, a 

s-a năpustit de trei ori asupra 
țării noastre, George Macoves- 
cu a spus : La 4 martie, forțele 
ei oarbe au năruit intr-un minut 
rezultatele muncii a milioane de 
brațe și minți dusă ani mulți 
de-a lungul zilelor și nopților. 
Au pierit oameni care au crezut 
în destinul acestui popor, au 
muncit pentru înflorirea socia
listă a acestui pămint al nostru. 
Și nimeni, în acea clipă tragică, 
pentru care nimeni nu este vi
novat, nu a putut să se împo
trivească.

Dar, imediat după aceea a ur
mat marea împotrivire. Nu știu 
dacă în toată istoria noastră atît ' 
de aspră ne-am mai dovedit 
vreodată atît de uniți, atît de 
aprigi, atît de hotărîți în lupta 
împotriva naturii. Am obținut 
mari rezultate în înlăturarea 
urmărilor, vom obține altele în 
reconstruire, dar cred că ma
rele rezultat, marea, concluzie 
la care am ajuns este aceea că 
sîntem un popor pregătit pen
tru a face față cu succes orică
rei încercări, oricît de grea, ori- 
cit de cumplită va fi ea.

„Minuni în vremea noastră,
Nu văd a se mai face", 

scria în secolul trecut un poet.
Și totuși, minunea s-a făcut. 

Dar ea nu este căzută din ce
ruri, ci a apărut din munca 
partidului nostru, care a pregă
tit material, politic și spiritual 
poporul român pentru grelele 
încercări. A apărut din marea 
forță de mobilizare și de acțiu
ne a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al cărui 
exemplu, în aceste zile tragice, 
s-a înscris deja în istoria eroică 
a neamului nostru.

De aceea, tovarăși, sîntem în
dreptățiți să ne spunem nouă 
înșine și lumii întregi că pri
vim cu încredere și certitudine 
viitorul comunist al poporului 
român, al țării noastre. îl privim 
cu încredere și muncim fiecare, 
cu dîrzenie, pentru ca el să se 
realizeze cit mai curind.

mărilor partidului : răspunsul 
lor inseamnâ. in primul rind. 
muncă, creație, spirit de sacri
ficiu. înțelegerea profundă a in
tereselor majore ale tării : do
vezile grăitoare ale patriotismu
lui socialist. Iar dincolo de sen
timentele ce străbat secole, e fi
resc să amintim aici despre roa
dele educației comuniste, despre 
faptul că acel proces de dimen
siuni uriașe, care cu ani în urmă 
a fost initiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și la care s-a 
alăturat toată intelectualitatea 
noastră comunistă, s-a dovedit 
într-adevăr a fi o educație re
voluționară de formare a con
științei socialiste, a eticii comu
niste, a solidarității umane, in 
orice împrejurare care cere 
eroism și sacrificiu.

Reliefind eforturile unite ale 
oamenilor de litere de a da noi 
opere pe măsura vremuri
lor noi. vorbitorul a spus : De 
la această tribună doresc să 
mărturisesc ațașamentul nostru 
profund față de politica internă 
și externă a partidului si statu
lui nostru, față de dezideratele 
majore ale întregului popor. Ho- 
tărîrea cu care ne alăturăm po
liticii externe a partidului si sta
tului nostru se datoreste faptu
lui că această politică de întă
rire în continuare a unității cu 
țările socialiste, politică de co
laborare pașnică cu toate tarile 
lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, politică 
bazată pe egalitatea în drep
turi a tuturor popoarelor, fie 
ele mari sau mici, concepută in 
mod consecvent pe baza ideilor 
majore ale independenței națio
nale, a neamestecului in trebu
rile interne, ale eliminării din 
viața internațională a oricărei 
amenințări cu forța. Despre a- 
cest adevăr ne-am putut da sea
ma din nou din ideile exprimate 
cu atita putere și convingere ele 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
L-am ascultat și l-am înțeles 
pentru că' a vorbit din adincul 
propriilor noastre sentimente, 
exprimind voința noastră, a tu
turor.

întîlnirile noastre cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
republicii, discuțiile in cadrul 
cărora s-a conturat de fapt o 
eră nouă a artelor noastre au 
avut un rol hotăritor in crista
lizarea și elucidarea multor pro
bleme de adincă semnificație 
pentru viitorul care ne cere noi
le dovezi ale spiritului revolu
ționar. Dorim cu toții ca din a- 
cest spirit să răsară opere dura
bile. demne de interesul co
lectiv, care ne încurajează in 
munca tainică a scrisului. Iar 
în ce privește împlinirea dorin
țelor noastre, cel mai mare cri
tic, cu milioane de capete, iși 
va spune cuvîntul. Dar pină a- 
tunci, a spus in încheiere scrii
torul Siito Andras, vom pune u- 
mărul cu toții la cerințele mo
mentului, ale situației concrete 
în care ne aflăm, adueîndu-ne 
aportul maxim la îndeplinirea 
tuturor sarcinilor, care ne stau 
în față. Vom face totul ca scri
sul nostru — mesaj al ideilor 
partidului — înfiripîndu-se în 
conștiința maselor largi, din pu
tere spirituală să devină și el 
forță materială.

tovarășei
Gâdea

condus lupta gigantică pentru 
salvarea de vieți omenești si în
lăturarea greutăților create de 
seism, asigurând lntr-un timp 
record normalizarea situației. 
Disciplina, calmul și umanismul 
fierbinte care au caracterizat 
această perioadă reprezintă o 
dovadă elocventă a forței și a 
tăriei societății socialiste pe care 
o făurim, a încrederii nemărgi
nite pe care poporul o are în 
partidul comunist, în capacita
tea sa de a mobiliza masele și a 
conduce tara în toate împreju
rările.

Nutrim sentimente de înaltă 
afecțiune și caldă recunoș
tință fată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, alături de 
secretarul general al partidului, 
a participat cu toată dăruirea 
izvorîtă dintr-o generoasă și 

nobilă inimă de mamă pentru 
alinarea durerilor oamenilor 
salvați de sub dărîmături, a fa
miliilor lovite de groaznicul cu
tremur.

Seismul a afectat și un număr 
mare de unități de învățămint 
de toate gradele. Astfel, peste 
3 600 de clădiri, cuprinzînd săli 
de clasă, laboratoare, amfitea
tre, ateliere-școală, au fost grav 
avariate, peste 2 200 dintre ele 
fiind scoase din funcțiune. Alte 
1 400 clădiri, care au suferit a- 
varii mai mici, au fost imediat 
reparate, asigurîndu-se desfășu
rarea normală a procesului de 
învățămint.

Răspunzînd chemării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în toate 
unitățile de învățămint afecta
te. ca șl in celelalte sectoare 
ale vieții sociale, s-a trecut la 
înlăturarea urmărilor seismului 
si asigurarea condițiilor în ve
derea reluării activității. Ca ur
mare a măsurilor luate, în ziua 
de 8 martie s-a reluat activita
tea în întregul învățămint.

în prezent se desfășoară o 
amplă acțiune de reparare și 
consolidare a clădirilor avariate 
la care participă, alături de spe
cialiști. cadre didactice, studenți, 
elevi, comitetele cetățenești de 
părinți. O contribuție deosebită 
aduc studenții și elevii facultă
ților și liceelor de construcții și 
arhitectură. în municipiul Bucu
rești, unde se află instituțiile de 
învățămint superior cele mai 
afectate. Institutul de construcții 
a preluat sarcina de a asigura 
cu cadrele didactice și studenții 
săi documentațiile pentru repa
rarea și consolidarea marii ma
jorități a acestora. în acest scop, 
a fost înființat un șantier de 
construcții subordonat atît insti
tutului, cit și' Centralei de con- 
strucții-montaj București, la ac
tivitatea căruia participă și stu- 
denți de Ia celelalte instituții de 
învățămint superior.

în spiritul proiectului de lege 
privind construcțiile, vom acțio
na pentru modificarea si îmbu
nătățirea corespunzătoare a pla
nurilor si programelor din învă- 
țâmîntul de construcții și arhi
tectură, ca și din întregul învă- 
țămînt tehnic, cu deosebire la 
disciplina de rezistența materia
lelor și la cele înrudite cu 
aceasta.

Este cunoscută grija deosebită 
pe care partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o manifestă pentru 
dezvoltarea învățămîntului în 
pas cu cerințele economiei și 
culturii noastre socialiste, pen
tru educarea comunistă, revolu
ționară a tineretului.

Vă informez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
pe baza indicațiilor dumnea
voastră, activitatea practică pro
ductivă a elevilor și studenților 
a fost organizată în perioade 
compacte și continue, iar în co
laborare cu ministerele econo
mice și alte organe centrale șl 
cu sprijinul comitetelor jude
țene de partid s-au asigurat 
locurile de muncă necesare. îm
preună cu C.N.S.T.. cu institu
tele centrale de cercetare, aca
demiile de științe și institutele 
de profil, am acționat pentru 
integrarea organică a cadrelor 
didactice și studenților din anii 
superiori în activitatea desfășu
rată pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate cercetării științifice 
și ingineriei tehnologice.

Numeroase acțiuni au fost în
treprinse pentru îmbunătățirea 
predării științelor sociale in în- 
vățămîntul de toate gradele. în 
special a istoriei patriei și a 
Partidului Comunist Român, a 
întregii munci de educare pa

Cuvintul tovarășului
Gheorghe Tănase i

în cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., a subliniat că 
expunerea secretarului generaî 
al partidului, consacrată proble
melor actuale ale dezvoltării 
economico-sociale a . patriei și 
alg politicii externe a țării noas
tre, este un document de excep
țională importanță teoretică și 
practică, care înfățișează noi 
direcții de acțiune pentru reali
zarea integrală a Programului 
adoptat de Congresul al Xl-lea 
al partidului in vederea con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintării 
României spre comunism. Re
zultatele remarcabile obținute 
în anul trecut și in primul tri
mestru din acest an. a arătat in 
continuare vorbitorul, sînt o 
dovadă elocventă că poporul 
român este ferm hotărît să facă 
totul pentru ca patria noas
tră să aibă un ritm de dez
voltare economică dintre cele 
mai ridicate din lume. Această 
drientare consecvent revoluțio
nară are în vedere și aplicarea 
pe mai departe a principiilor de 
repartizare rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării. Ne face deosebită plăcere 
să arătăm, și cu acest prilej, că, 
beneficiind de această politică 
înțeleaptă, județul Vaslui va 
cunoaște în actualul cincinal o 
dezvoltare fără precedent.

Vă rog să-mi îngăduiți să a- 
dresez, și de la această înaltă 
tribună, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Vaslui, conducerii parti
dului, dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
călduroase mulțumiri pentru 
grija permanentă ce o acordați 
dezvoltării multilaterale a jude
țului nostru.

După ce a arătat că județul 
Vaslui se numără printre jude
țele greu afectate de cutremur, 
vorbitorul a subliniat că. fată 
de această situație, organizația 
județeană de partid, toți oame
nii muncii au acționat cu hotă- 
rîre în spiritul Decretului pre
zidențial, al sarcinilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv, al in
dicațiilor permanente date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru Înlăturarea grabnică a 
urmărilor cutremurului și relua
rea activității normale. Vă ra
portăm, tovarășe secretar gene
ral, a spus în continuare vorbi
torul, că imediat după seism, in 
întreprinderile industriale, pa
ralel cu acțiunile de remediere 
a avariilor, s-a desfășurat o ac

triotică, revoluționară a elevilor 
si studenților, de pregătire a lor 
pentru muncă și viață.

Sîntem însă conștienți că mal 
avem multe de făcut. Rezultate
le obținute pină în prezent în 
integrarea învățămîntului supe
rior cu cercetarea și producția 
nu corespund încă pe deplin ce
rințelor exprimate de dumnea
voastră, nu asigură în toate ca
zurile „o participare reală, activă 
a profesorilor și studenților în 
producție, la cercetare și elabo
rarea proiectelor".

Va trebui — a spus ministrul 
învățămîntului — să punem în 
continuare accentul pe aspectele 
calitative, de conținut ale învă- 
tămîntului de toate gradele, pe 
organizarea și realizarea în mai 
bune condiții a activității orga
nice a elevilor și studenților 
pentru ca aceasta să' se concre
tizeze. în toate cazurile, in ob
ținerea unor sporuri de produc
ție. în rezolvarea unui număr 
suplimentar de teme de cerce
tare științifică. Ne preocupă 
îmbunătățirea pregătirii viitori
lor economiști în problemele de 
gestiune și a inginerilor cu pro
blemele economiei, organizării 
și conducerii întreprinderilor, 
formarea și dezvoltarea in rân
durile acestora a unei temeinice 
gindiri economice, a spiritului 
de răspundere în gospodărirea 
resurselor financiare, a materii
lor prime, materialelor și com
bustibilului.

în continuare, vorbitoarea a 
arătat că se va acorda o atenție 
deosebită pregătirii și perfecțio
nării continue a forței de mun
că în concordantă cu ritmul 
creșterii economiei noastre so
cialiste și cu modificările de 
structură ce vor surveni in pro
porțiile dintre ramurile acesteia 
cu cerințele revoluției științifice 
și tehnice contemporane, ale 
dezvoltării societății românești 
în etapa actuală.

Ca si ceilalți vorbitori, doresc 
și eu să exprim. în numele tu
turor slujitorilor școlii, elevilor 
și studenților, adeziunea noastră 
fierbinte față de politica înțe
leaptă promovată cu consecven
tă de partidul și statul nostru ne 
arena internațională. Laolaltă cu 
întregul popor, adresăm cele 
mai calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru inesti
mabila sa contribuție la ridica
rea. pe trepte neatinse vreodată, 
a prestigiului international al 
României, pentru activitatea ne
obosită pe care o desfășoară în 
slujba cauzei păcii, colaborării 
și progresului în lume. Ca ur
mare a acestei activități. Româ
nia are astăzi prieteni în întrea
ga lume cum n-a avut nicioda
tă. Acest adevăr este pregnant 
relevat și în această perioadă 
cînd un număr impresionant de 
țăr« organizații si cetățeni de 
pretutindeni au venit în ajuto
rul poporului român pentru a 
depăși urmările seismului de la 
4 martie. Relevăm faptul că tara 
noastră acționează în mod con
secvent pentru extinderea rela
țiilor de colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu celelalte țări 
ale lumii în domeniul învăță- 
mintului. al cercetării 1 tehnico- 
știintifice. contribuind prin a- 
ceasta la schimbul mondial de 
valori, la cunoașterea si afirma
rea geniului creator al poporu
lui' român, la întărirea păcii in 
lume, fără de care nu este po
sibil progresul omenirii.

în încheiere, vorbitoarea a asi
gurat conducerea partidului că 
slujitorii școlii românești vor 
depune toate eforturile pentru 
continua înflorire si dezvoltare 
a învățămîntului și creșterea ro
lului său în pregătirea si educa
rea noilor generații ale patriei.

tivitate bună în procesul de pro
ducție. Dind dovadă de o înaltă 
conștiință comunistă, colectivele 
de muncă din unitățile indus
triale și de construcții au parti
cipat la lucru zile și nopți in șir 
sau in schimburi prelungite, ăn- 
gajindu-se să lucreze în conti
nuare, pină la sfirșitul anului, 
suplimentar cite o zi pe lună 
din timpul lor liber. în perioa
da care a trecut de la 5 mar
tie, in industria județului s-au 
obținut rezultate superioare față 
de perioada anterioară. Anali- 
zind cu înaltă răspundere posi
bilitățile de folosire judicioasă 
a mașinilor, a spațiilor de pro
ducție și a altor resurse, oame
nii muncii din județul Vaslui au 
hotărît să suplimenteze cu cir
ca 50 la sută angajamentul ini
țial asumat în . întrecerea so
cialistă pe acest an. Rezultatele 
obținute in anul trecut și în tri
mestrul întîi al acestui an. hăr
nicia și devotamentul locuitori
lor de pe aceste meleaguri ne 
conduc la concluzia că avem 
toate condițiile pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe 
acest an și pe întreaga perioadă 
a cincinalului actual.

Relevind bogata activitate in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, în centrul căreia se 
situează lărgirea și amplificarea 
relațiilor cu toate țările socia
liste, diversificarea raporturilor 
cu țările' în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduire socială, pe baza 
principiilor de egalitate, respec
tare a independentei și suvera
nității. a neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, primul secretar al Co
mitetului județean Vaslui al 
P.C.R. a spus : Vă rog să-mi în
găduiți ca, în numele comuniști
lor. al tuturor oamenilor muncit 
din județul Vaslui, să exprim 
sentimentele noastre de aproba
re deplină a întregii politici ex
terne a partidului și statului 
nostru, a activității neobosite a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate a lumii 
contemporane. Doresc să asigur 
conducerea partidului și statu
lui. pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, că or
ganizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din județul 
Vaslui, umăr la umăr cu între
gul nostru popor, vor munci 
fără preget, cu însuflețire si dă
ruire totală, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
revin, pentru a ne aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîrl 
ale Congresului al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român,

Cuvîntul tovarășului 
Traian Dudaș

în cuvîntul său, tovarășul Tra- 
îan Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, a 
spus : Expunerea prezentată de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie o analiză 
profundă, de o deosebită impor
tantă, pentru prezentul și viito
rul patriei, greu încercată da 
dezastruosul cutremur.

în ampla angajare din aceste 
săptămini s-au dovedit încă o 
dată puternica forță conducătoa
re a partidului., unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor, hotărîrea sa fermă de a 
învinge toate greutățile, asigu- 
rindu-si mersul său înainte ne 
calea progresului și a bunăstă
rii.

în inimile și conștiința noastră 
va rămine neșters exemplul 
personal, plin de dăruire si ab
negație. clarviziunea si energia 
dinamizatoare a încercatului 
nostru conducător. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. grija sa fată 
de patrie, față de fiecare fiu al 
țării, prezent zi si noapte în 
mijlocul nostru, acolo unde ca
pacitatea sa creatoare si indica
țiile sale prețioase ne erau atît 
de necesare, pentru a depăși 
momentele grele prin care tre
ceam.

Vorbitorul a informat că da
torită eforturilor tuturor lucră
torilor din transporturi si tele
comunicații. în frunte cu comu
niștii. au fost remediate avariile 
cauzate instalațiilor. asigurin- 
du-se intrarea în normal a sis
temului circulator al economiei 
și societății noastre. Preocupați 
de îndeplinirea condițiilor de 
siguranță a circulației si navi
gației în transporturi si pentru 
stabilitatea în funcționare a te
lecomunicațiilor, au fost veri
ficate, potrivit hotărîrii Comi
tetului Politic Executiv al CC. 
al P.C.R., un mare număr de 
obiective — poduri, tuneluri, 
Viaducte, instalații și altele — 
stabilindu-se măsuri imediate șl 
soluții pentru restabilirea defi
nitivă a celor grav avariate.

Toate căile de comunicații ale 
țării sint în stare de funcțiune 
și pot prelua sarcinile sporite, 
determinate de realizarea pro
gramului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării și lichidarea 
urmărilor cutremurului.

Analizînd cu toată răspunde
rea lipsurile constatate în con
strucția unor clădiri și amplasa
rea unor instalații, vom lua mă
suri. concomitent cu realizarea 
soluțiilor de restabilire defini
tivă a acestora, ca rețelele de 
transport si telecomunicații să 
îndeplinească in viitor condiții 
sporite de stabilitate si sigu
ranță, în conformitate cu indi
cațiile conducerii de partid și 
de stat.

Prin măsurile luate, unitățile 
din sistemul de transporturi și 
telecomunicații luate in an
samblu au lucrat la întreaga 
capacitate încă de la finele pri
mei decade a lunii martie, iar 
pe decada a 2-a a lunii, planul 
mărfurilor transportate a fost 
depășit la calea ferată cu. 3 la 
sută, in transporturile . rutier? 
cu 1 la sută, iar producția in
dustrială de reparații a niijlo'a- 
celor de transport, cu 2,1 la sută. 
Considerînd sarcinile stabilite 
prin cincinal ca minimale, ana- 
lizind modul în care se asigură 
folosirea optimă a capacităților 
de transporturi, telecomunicații 
și de producție industrială in 
lumina indicațiilor date de con
ducerea de partid și de stat,

Cuvintul tovarășului
Radu Beligan

în cuvîntul său. tovarășul 
Radu Beligan. directorul Tea
trului Național București, a ară
tat : Uimitoarea rapiditate și 
precizie cu care secretarul nos
tru general a cumpănit împreju
rările și a elaborat vastul pro
gram de refacere a tării înfăti- 
șînd perspectivele optimiste ale 
vieții noastre de miine au avut 
darul, ca apa vie din poveste, să 
ne dea puteri noi pentru a, șter
ge 'grabnic orice traumatism fi
zic sau moral de pe urma seis
mului. Am trecut prin zile de 
grea incercare. Dar și de admi
rabilă solidaritate. în situațir-li- 
mită, un om sau un popor se 
definește. Poporul nostru a tre
cut acest examen in admirația 
întregii lumi. Sobrietatea, cal
mul, dirzenia. unitatea in jurul 
partidului, credința intr-un vii
tor pe care nimic nu-1 poate în
tuneca au constituit axa mora
lă a acestor ceasuri de cumpă
nă. Oamenii n-au mai ținut so
coteala zilelor și nopților, mun
cind pină la ultima resursă, cu 
un eroism cu atit mai măreț cu 
cit apărea mai simplu, mai fi
resc, mai obișnuit.

Și —. in aceste zile — un om 
era printre . oameni. Un om a 
cărui prezență printre noi ne dă 
întotdeauna sentimentul inesti
mabil al. certitudinii. Un om care 
si-a făcut din strălucirea și in
dependenta României țelul su
prem al existenței. Omul aces
ta veghează ca zilele noastre să 
fie senine și nopțile noastre fe
rite de coșmaruri. Lui nici o 
durere omenească nu-i este 
străină. Fiindcă nimic si nimeni 
nu poate modifica itinerarul 
victoriilor si împlinirilor noas
tre. •

în aceste zile, oamenii de 
arță, ascultând de îndatoririle 
dinții ale inimii, au luat parte 
la acțiunile menite să vină ime
diat și direct in sprijinul celor 
loviți de calamitate. în aceste 
zile, oamenii de artă, ascultind 
de îndatoririle aspre ale gindirit, 
au reluat cu energie și reînnoi
tă răspundere activitatea pentru 
care sînt dăruiți și căreia i s-au 
dăruit. Dar eu socot că tocmai 
în astfel de clipe se evidențiază 
una din necesitățile căreia îi 
răspund literatura, teatrul, fil
mul. Căci activitatea spirituală 
este coloana vertebrală a orică
rei activități umane. Arta, adică 
gindirea și sensibilitatea, struc
turează pe om. Mai ales în mo
mentele grele, arta cristalizează 
și exprimă necesitatea ființei de 
a crea, de a pune o ordine în 
lucruri. în conștiințe.

Este de netăgăduit capacitatea 
artelor de a stabili armonia și 
echilibrul în viața noastră, în- 
dreptîndu-ne spre proiect, faptă, 
perspectivă. însuflețind spiritul 
creației. Acest spirit care e o 
constantă a omului și unul din 
însemnele de noblețe ale socie
tății noastre. 

pentru sporirea eficiente! eco
nomice a tuturor activităților, 
raportez că pe anul 1977 vom 
satisface cerințele de trans
porturi și telecomunicații ale 
economiei șl populației în condi
țiile majorării suplimentare a 
productivității muncii și redu
cerii cheltuielilor față de planul 
aprobat. în producția industrială 
vom realiza în anul 1977 un vo
lum de circa un miliard lei 
peste prevederile cincinalului, 
prin utilizarea mai bună a spa
țiilor și utilajelor de care dis
punem.

în acest context, vom acorda 
o atenție deosebită . asigurării 
prin capacitățile de producție 
proprii a echipamentelor noi de 
automatizare a dirijării circula
ției feroviare și rutiere și a unor 
mijloace noi de transport și te
lecomunicații.

Trăgind învățăminte din lipsu
rile care s-au manifestat în anul 
trecut și din dificultățile întîm- 
pinate jn derularea traficului in 
perioadele de vîrf și în situații 
deosebite, vom acorda o atentie 
sporită asigurării unor capacități 
de transport corespunzătoare și 
organizării mai bune a activită
ții de exploatare. Grijâ și spri
jinul permanent acordat de con
ducerea superioară de partid și 
de stat, hotărîrea fermă a celor 
care activăm in această ramură 
a economiei naționale, constituie 
chezășia angajamentului pe care 
îl luăm în fața dumneavoastră, 
de a înfăptui în mod neabătut 
politica partidului in transpor
turi și telecomunicații. Refe- 
rindu-se la vasta activitate des
fășurată de partidul și statul nos
tru, vorbitorul a subliniat : Dăm 
o înaltă apreciere promovării și 
preocupării statornice a condu
cerii partidului și statului de a 
extinde și amplifica cooperarea 
economică și tehnico-științifică 
în Balcani și a acționa cu fer
mitate pentru transformarea 
acestei zone într-o regiune a 
păcii și prieteniei între popoare 
libere și independente.

De o deosebită apreciere pe 
plan mondial se bucură promo
varea cu consecventă de către 
România a ideilor privind ne
cesitatea lichidării subdezvoltă
rii. a instaurării unei noi ordini 
economice si politice, a demo- 

■ cratizării relațiilor internaționa
le. a făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte. Aceste o- 
rientări. pătrunse de un profund 
umanism și echitate socială și 
care pun bazele unor relații de 
tip nou între state sînt indiso
lubil legate de activitatea secre
tarului general al partidului, de 
rolul său hotăritor în elaborarea 
și traducerea îp viată a politi
cii internaționale a partidului și 
statului nostru.

în încheiere, vorbitorul a spus ! 
Alături de întregul nostru po
por. lucrătorii din transporturi 

. și telecomunicații au primit cu 
deosebită satisfacție hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv ca 
urmările dezastruosului cutre
mur să nu afecteze cu nimic 
Programul de dezvoltare econo
mică și socială a țării. Expri- 
mîndu-ne întreaga adeziune la 
politica internă și externă plină 
de înțelepciune a partidului, ur- 
mînd exemplul înălțător de pa
triotism înflăcărat al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. sîntem ferm 
hotărîți să nu precupețim nici 
un s efort pentru îndeplinirea _si 
depășirea olanului pe anul 1977. 
a cincinalului 1976—1980. pentru 
mersul înainte pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Admirind demnitatea, vertica
litatea morală și noblețea spiri
tuală a cetățenilor patriei noas
tre care au trăit una din marile 
tragedii contemporane, a arătat 
în continuare artistul poporului 
Radu Beligan. ne-am dat seama, 
o dată mai mult, de importanța 
considerabilă pe care o are ca
litatea umană. Și, implicit, am 
realizat însemnătatea uriașă a 
operei de educație pe care a 
întreprins-o partidul, operă in 
care literatura și arta joacă un 
rol de seamă.

îndată ce-a fost cu putință, 
oamenii de cultură au reluat 
condeiul în mină sau au urcat 
pe scenă, ducînd mai departe o 
activitate a cărei forță se află 
în statornicia unei credințe și in 
permanepta unei devoțiuni. De- 
voțiunea față de țară și de con
ducătorul ei. exemplare îndem
nuri de neabătută și rodnică luptă 
pentru acel mai bine care ci
mentează și călăuzește familia 
unită a poporului nostru.

O . familie care și-a cîștigat, 
prin aportul ei. la dezbaterea 
marilor probleme ale vieții in
ternaționale. o poziție prețuită. 
O poziție care se remarcă prin 
fidelitatea fată de principiile 
justiției, ale colaborării și spri
jinului reciproc. 6 poziție care 
s-a manifestat. in acte politice 
de clarviziune, de dinamism, de 
construcție. în acest sens, amplul 
capitol al expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care se referă 
la problemele externe reprezin
tă o adevărată lecție de lucidi
tate politică, iar propunerile 
extrem de importante și con
structive in planul vieții politica 
mondiale, ca și recenta vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si 
a tovarășei Elena Ceaușescu în 
țări ale Africii constituie o nouă 
expresie a mesajului prin care 
România socialistă înțelege să-și 
facă cunoscută în lume politica 
sa de pace, prietenie si colabo
rare. Apărînd drepturile fiecărei 
națiuni de a-și stabili cadrul de 
viață la care aspiră și de a se 
afirma de sine stătătoare, susți
nând lupta popoarelor împotri
va imperialismelor și a tuturor 
formelor de dominație, de asu
prire, de dictat, politica noastră 
externă, gîndită și aplicată în 
mod strălucit de președintele 
României, ține seama în același 
timp că astăzi, mai mult ca nici
odată, planeta noastră cunoaște 
o ințerdependență strinsă. iar 
relațiile internaționale trebuie 
să asculte de această realitate. 
Și mai ales strădania de a men
ține și consolida acel climat de 
pace și de înțelegere în care 
omul se poate împlini ca ființă 
ginditoare. ca forță de creație, 
ca măsură și îndreptar al uni
versului.

în încheiere, vorbitorul a spus ! 
Grijile, necazurile, greutățile 
nu ne vor împiedica să înain
tăm. Dimpotrivă. într-o eferves

centă contaminantă Festivalul 
național „Cintarea României", în 
care sint antrenate uriașe forte 
ale artei profesioniste si ama
toare, se pregătește cu o emoție 
pe care împrejurările o fac si 
mai puternică. Se va realiza ast
fel mai deplin antonpanescul vis 
„de la lume adunate si la lume 
iarăși date". Și așa cum spunea

Cuvîntul 
Ștefan

Doresc să-mi exprim acordul 
și întreaga adeziune fată de 
strălucita expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fată de te
zele de înaltă valoare principia
lă. programatică și practică, pre
cum și ansamblul indicațiilor 
șale concrete de acțiune.

Și de această dată secretarul 
general al partidului a făcut do
vada profunzimii in analiză, a 
capacității sale de cuprindere 
largă. într-o viziune generaliza
toare, a situației, de a aborda 
problemele în mod direct, des
chis și cutezător, de a elabora 
soluții creatoare, de a desprinde 
concluzii revoluționare din mul
titudinea de evenimente politico- 
sociale ce au loc într-o lume 
caracterizată prin profunde mu
tații și prefaceri înnoitoare.

tn momentul declanșării cu
tremurului m-am găsit alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe pămintul Nigeriei. Am fost 
martor, mai întii. la întristarea 
nemărginită și preocuparea ma
ximă care au marcat pe 
secretarul nostru general luînd 
cunoștință cu strîngere de inimă 
și adincă durere de primele 
vești din patrie despre suferin
țele și distrugerile provocate 
națiunii. României socialiste. 
L-am văzut, de asemenea, tre- 
cind fără întîrziere la acțiune, 
cu fermitate și energie, cu per
fectă stăpinire de sine ; din 
Lagos a declarat starea de nece
sitate, a dat indicații precise în 
tară privind măsurile ce trebuie 
întreprinse - imediat pentru sal
varea vieții oamenilor, pentru 
diminuarea consecințelor dezas-, 
trului. Revenit urgent in tară, 
prin ordinele și indicațiile date 
în condiții deosebit de complexe 
pentru normalizarea cit mai 
grabnică a întregii vieți eco
nomice și sociale, prin prezenta 
sa permanentă și sprijinul con
cret. operativ dat peste tot unde 
împrejurările excepționale o ce
reau. prin inițierea și aplicarea 
tuturor măsurilor adoptate de 
Comitetul Politic Executiv în 
această perioadă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reușit să 
insufle tuturor încrederea și 
optimismul, simțul profund 
al datoriei de a trece cu
dârzenie, hotărîre și demni
tate peste durere șl de a 
merge mai departe, de a recon
strui, de a reface mai bine, mal 
frumos, mai trainic. Acționind 
în deplină unitate in jurul 
partidului, a conducerii sale in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, procedind așa cum 
a irfvâțat din experiența confir
mată in ani și decenii, în seco
le de istorie, poporul nostru ara 
certitudinea că situația creată 
va fi depășită rapid, că Româ
nia iși va continua mersul ferm 
pe calea construcției. - socialiste 
și comuniste, că partidul și sta
tul nostru vor acționa în conti
nuare. cu energie neslăbită pa 
arena internațională.

Dincolo de considerentele de 
ordin uman, dovezile de simpa
tie și solidaritate din ultimele 
trei săptămini de pe toate con
tinentele reprezintă roade ala 
politicii de largă deschidere in
ternațională, de prietenie, și co
laborare, promovate de partidul 
și statul nostru.

în anul 1976 s-au dezvoltat 
puternic relațiile României cu 
celelalte țări ale lumii, partidul 
și țara noastră s-au afirmat tot 
mai mult in viața internaționa-’ 
lă, în promovarea ideilor păcii, 
colaborării, independenței națio
nale și progresului social.

în cadrul cursului ascendent 
al -relațiilor României de strinsă 
prietenie și colaborare cu toate 

' țările socialiste, cele 21 intîLniri 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu secretari generali 
sau primi secretari ai partidelor 
din țările socialiste au dat un 
puternic impuls și au deschis 
largi perspective dezvoltării con
lucrării cu fiecare dintre țările 
socialiste, corespunzător intere
selor popoarelor noastre, ale 
cauzei păcii și socialismului in 
lume.

A căpătat o nouă confirmare 
justețea poziției statornice a 
partidului nostru privind necesi
tatea și posibilitatea efectivă de 
a construi și dezvolta relații cu 
toate țările socialiste, pe baza 
egalității în drepturi, a respec
tării independenței și suverani
tății, a avantajului reciproc, 
de a acționa pentru depășirea 
divergentelor existente, punînd 
întotdeauna pe primul plan ceea 
ce unește țările socialiste. • ceea 
ce este comun tuturor popoare
lor care construiesc noua orin
duire.

în spiritul orientărilor stabi
lite de Congresul al XI-lsa se 
amplifică și se diversifică ra
porturile României cu țările in 
curs de dezvoltare. In- această 
direcție, un rol deosebit l-au a- 
vut convorbirile purtate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
șefi de state și alți conducători 
politici din țările Asiei. Africii 
și Americii Latine, documentele 
semnate cu prilejul intilnirilor 
la nivel înalt. Recenta vizită e- 
fectuată de secretarul general al 
partidului, președintele țării. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in cinci țări vest-a- 
fricane a constituit o nouă ma
nifestare a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate care lea
gă poporul român de popoarele 
țărilor respective, concretizate in 
adoptarea de comun acord a u- 
nor hotărîri de mare însemnă
tate pentru extinderea relațiilor 
bilaterale, pentru întărirea con
lucrării și solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare în vederea 
unei contribuții sporite la rezol
varea marilor probleme ale ly- 
mii contemporane. în perioada 
următoare se impune să acțio
năm mai energic pentru conso
lidarea și lărgirea relațiilor 
României cu țările africane și, 
în general, cu țările în curs de 
dezvoltare, pentru creșterea 
schimburilor comerciale și pro
movarea colaborării economice 
si în alte domenii de interes re
ciproc. căutarea în acest scop a 
formelor celor mai potrivite, a- 
daptate condițiilor specifice din 
fiecare țară.

întreaga evoluție a vieții in
ternaționale dovedește exactita
tea analizei și aprecierilor con
ducerii partidului nostru privind

atît de convingător tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „numai acea 
artă care se adapă la izvoarele 
vii ale vieții poporului în
fruntă vremurile". Vă făgăduim, 
tovarășe secretar general, să 
facem o artă demnă de dulcea 
Românie, țara noastră de vise, 
tara noastră de dor.

tovarășului 
Andrei \
rolul si ponderea mereu crescîn-4 
de ale țărilor în curs de dezvol
tare în viata politică și economi
că internațională. România — 
țară socialistă și. totodată, 
tară în curs de dezvoltare — se 
simte apropiată și acționează 
împreună cu celelalte țări care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste pentru transforma
rea progresistă a lumii, pentru 
restructurarea democratică a re
lațiilor dintre state, pentru res
pectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe propriile 
bogății naționale, de a-și hotărî 
soarta în mod, liber, de sine stă-, 
tător.

Subliniind că în lupta pentru 
lichidarea subdezvoltării, a înlă
turării decalajelor dintre țările 
bogate și țările sărace, pe lingă 
eforturile fiecărui popor este 
necesară întărirea solidarității șl 
conlucrării dintre țările în curs 
de dezvoltare pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice inter
naționale. propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind 
realizarea unei întîlniri a repre- 
zentaptilor acestor state prezin
tă o importantă excepțională, 
corespunde nevoii resimțite de 
numeroase popoare, se înscrie 
ca o contribuție majoră în efor
turile pentru edificarea unei 
lumi mai bune si mai drepte.

Pe linia dezvoltării în conti
nuare, pe multiple planuri, a 
relațiilor României cu țările ca
pitaliste dezvoltate din Europa 
și de pe alte continente, pe baza 
principiilor coexistentei pașnice, 
se impune ca în perioada urmă
toare să acționăm cu mai multă 
perseverentă, mai ales în rapor
turile cu țările membre ale Pie
ței comune, pentru eliminarea 
barierelor discriminatorii in ca
lea exporturilor românești, ca și 
a importurilor de tehnologie 
modernă, pentru îmbunătățirea 
condițiilor și structurii schim
burilor comerciale.

Din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru toți 
lucrătorii care activăm în dome
niul relațiilor internaționale se 
desprinde sarcina de mare im
portanță ca în viitor, odată cu 
dezvoltarea relațiilor politice cu 
toate statele lumii, să punem 
un accent mai mare pe dezvol
tarea schimburilor comerciale și 
cooperării în producție, inclusiv 
prin crearea de societăți mixte, 
a colaborării tehnico-științifice, 
în strinsă concordanță cu cerin
țele dezvoltării țării noastre, 
văzjnd în aceasta o latură pri
mordială a unor relații moderne 
între națiuni, un aport concret 
la construirea unei noi ordini 
economice, bazate pe egalitate și 
echitate, pe întrajutorare si con
lucrare fertilă in slujba progre
sului material și spiritual al tu- 
turor popoarelor.

Primind de mai multi ani în
sărcinări de partid în sfera re
lațiilor internaționale și lucrind 
sub directa îndrumare a 
secretarului nostru general, aș 
vrea să subliniez, în mod deose
bit, rolul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea 
unei fizionomii specifice, origi
nale a politicii externe a parti
dului și statului nostru. în apli
carea și afirmarea acestei poli
tici pe plan mondial. O trăsă
tură caracteristică a stilului de 
lucru propriu secretarului nostru 
general este căutarea perma
nentă a contactului viu cu reali
tatea. cunoașterea din sursă 
directă a problemelor, stimula
rea și angajarea dialogului, a 
schimbului de opinii și experien
ță, ceea ce explică viabilitatea 
dovedită a opțiunilor și soluțiilor 
adoptate, bazate nu pe abstrac
țiuni sau intuiții, ci pe analiza, 
în lumina materialismului dia
lectic și istoric. în cunoștință 
de cauză, a dinamicii complexe 
a faptelor vieții. Voi aminti în 
acest sens că din anul 1965 și 
pină în prezent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut întîl
niri și contacte directe cu șefi 
de state sau guverne din 99 de 
țări ale lumii, a purtat convor
biri cu peste 3 000 de conducă
tori. delegații sau reprezentanți 
ăi diferitelor partide si organi
zații politice, membri ai guver
nelor, personalități ale vieții 
politice, economice, științifice și 
culturale.

Este cunoscută marea lncre- 
dere pe care partidul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
manifestă față de rolul și capa
citatea clasei muncitoare, a po
poarelor de a determina soluțio
narea justă a problemelor com
plexe ale lumii contemporane ; 
de aici rezultă misiunea ce re
vine partidelor comuniste șl 
muncitorești, tuturor forțelor 
politice înaintate și democra
tice ' din fiecare țară ca, 
printr-o largă înțelegere și con
lucrare. să asigure mobilizarea 
celor mai largi mase populare 
în lupta pentru triumful idealu
rilor de pace, democrație și pro
gres social.

Partidul nostru dezvoltă larg 
relațiile sale internaționale, a 
căror amploare este ilustrată de 
faptul că în prezent Partidul 
Comunist Român întreține legă
turi fie direct. fie pe linia 
Frontului Unității Socialiste, cu 
aproape 250 de partide comu
niste. socialiste sau social-de- 
mocrate, partide de guvernămint 
din țările în curs de dezvoltare, 
mișcări de eliberare națională, 
precum și alte organizații poli
tice din peste 110 țări ale lumii.

în perioada scursă după Con
ferința de la Berlin a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa s-au confirmat tezele și 
aprecierile formulate de condu
cerea partidului nostru, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. atît 
in perioada de pregătire, cit si 
la conferință, privind direcțiile 
dominante ale înaintării pro
cesului revoluționar și rolul ce 
revine partidelor comuniste șl 
muncitorești, conlucrării și soli
darității lor în lupta pentru 
pace, securitate, colaborare si 
progres social pe continent. Via
ța a demonstrat că ancorarea in 
realitățile naționale, înțelegerea 
profundă și promovarea con
secventă a aspirațiilor și intere-
(Continuare in pag, a Vll-a) j
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selor vitale ale propriului popor, 
efortul permanent de făurire a 
unității de acțiune a clasei mun
citoare. a tuturor forțelor avan
sate ale societății, concomitent 
cu întărirea solidarității interna
ționale. reprezintă calea sigură 
de sporire a prestigiului, "influ
enței și capacității de acțiune a 
fiecărui paftid comunist in via- 

' ta politică și socială a tării res
pective.

Acționind'pe mai departe pen
tru amplificarea relațiilor cu 
nartidele comuniste și muncito
rești, cu toate forțele progre
siste. democratice, cu întregul 
front antiimperialist, este nece
sar să asigurăm trecerea la o 
etapă superioară a acestor con
tacte politice care, pe lingă 
schimbul de păreri si experien
ță, evidențierea căilor de dez
voltare a relațiilor reciproce, 
să abordeze totodată o 1 paletă 
tot mai largă de probleme care 
privesc dezvoltarea generală, in
tr-o viziune de perspectivă, a 
colaborării pe multiple planuri 
dintre România și țările respec
tive. explorarea și valorificarea 
practică a posibilităților exis
tente, mai cu seamă în sfera 
relațiilor economice și tehnico- 
științifice.

Constituie un Izvor de înaltă 
mindrie patriotică aportul re
marcabil al României, al pre
ședintelui tării noastre la afir
marea unor principii noi, de
mocratice în viața internaționa
lă. de respectare a independen
ței și suveranității, a egalității 
în drepturi a tuturor statelor, la 
stingerea surselor de încordare 
șkc iflict din diferite zone ale 
lu‘. 1. la întreprinderea de mă
suri concrete în domeniul dez
armării, și în primul rind al 
dezarmării nucleare, la sporirea 
rolului și eficienței Organizației 
Națiunilor Unite și altor orga
nisme internaționale, ca foruri 
de dezbatere și soluționare, în 

‘.teresul tuturor popoarelor. a 
narilor probleme, care frămîntă 
menirea contemporană, pentru 

.ntărirea păcii și securității pe 
plan mondial.

In sfera politicii europene, ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înfățișează un pro
gram cuprinzător . de acțiune al 
partidului și statului nostru pen
tru transpunerea în viață a tu
turor înțelegerilor adoptate la 
Conferința de la Helsinki, pen
tru asigurarea ■ unei participări 
rodnice a României la lucrările 
viitoarei reuniuni" de la Belgrad 
in vederea adincirii procesului 
destinderii și edificării unui sis
tem trainic de securitate și coo
perare pe continentul european. 
Evidențiind elementele funda
mentale ale înfăptuirii securită
ții, căile de adincire a colabo
rării intereuropene, în primul 
rind în domeniul economic, ne
cesitatea trecerii la măsuri con
crete de dezangajare militară și 
dezarmare, realizarea unor ac
țiuni-care să faciliteze o reală 
și fructuoasă cunoaștere, apro
piere și înțelegere reciprocă în
tre popoarele Europei, dezbate- . 
rea aprofundată a unor proble
me care preocupă populația 
continentului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat în 
rnod cuprinzător, de pe pozițiile 

manismului revoluționar, pro

Cuvintul tovarășului
Janos Fazekas

Dezbatem probleme de o im
portantă majoră ale politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru. în condițiile in 
care am trăit si trăim zile de 
încordată luptă și muncă pentru 
lichidarea grelelor urmări ale 
puternicului cutremur din 4 
martie.

Cu toată dimensiunea tragică 
a cutremurului, putem afirma 
că întreaga populație a țării 
s-a regăsit mai mult ca oricând 
într-o imitate de granit in jurul 
încercatei și clarvăzătoarei sale 
avangărzi. Partidul Comunist 
Roriân. Frăția și unitatea de 
lup. .a poporului român si 
a î "•'■maiităților conlocuitoare 
și-ai. afirmat și în aceste grele 
împrejurări tăria lor de neclintit.

La rindul său. partidul și-a 
demonstrat pe deplin capacita
tea de a organiza masele în bă
tălia pentru înlăturarea efecte
lor calamității, de a dezvolta 
spiritul lor de luptă și forța de 
a birui grelele încercări, de a le 
îmbărbăta și insufla sentimentul 
încrederii în viitor. •

Rolul de forță conducătoare și 
organizatoare. îndeplinit cu cin
ste de partid, și-a găsit expre
sia cea mai elocventă in activi
tatea neobosită a conducerii 
partidului și a statului, a Comi
tetului Politic Executiv, a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Exemplu de dârzenie comunistă, 
manifeștîfidu-și din plin calită
țile de strălucit, conducător, pre
zent. zi și noapte în locurile cele 
mai lovite, secretarul general al 
partidului a stabilit operativ di
recțiile prioritare de acțiune 
pentru salvarea oamenilor și 
punerea în Cel mai scurt timp 
in funcțiune a unităților care au 
suferit avarii, a conturat sarci
nile încadrate în ample perspec
tive de refacere, a dat soluții 
mobilizatoare și pătrunse de un 
adine umanism socialist.

Eroica noastră clasă munci
toare, clasa conducătoare a so
cietății socialiste, și-a dovedit cu 
prisosință capacitatea deosebită 
de acțiune și înaltul său patrio
tism, reușind să asigure în timp 
foarte scurt normalizarea vieții 
noastre economice. în Capitală 
șl în alte orașe mai greu lovite 
oamenii au avut în multe locuri, 
chiar în ziua care a urmat cu
tremurului, apă potabilă, curent 
electric, se restabilea treptat și 
în mod operativ încălzirea lo
cuințelor și asigurarea apei cal
de. precum și o bună aprovizio
nare cu alimente și alte bunuri 
și servicii.

Tabloul pe care II prezintă azi 
țara este al unui imens șantier 
de refacere, de ștergere cit mai 
rapidă a urmelor cataclismului. 
Ziariștii străini și alți oaspeți 
osiți In aceste zile au rămas 

Je-a dreptul impresionați de ra
piditatea cu care totul reintră 
pe făgașul normal, operativita
tea și omenia cu care sînt rezol
vate problemele sinistraților, 
dirzenia și optimismul cu care 
se muncește pretutindeni.

Numai în condițiile orînduirii 
, oastre socialiste sint posibile 

cțiuni de asemenea proporții, 
ca cele declanșate in primele ore 
de după seism de conducerea 
partidului și statului, cînd din 
județele, uzinele, cooperativele 
agricole de producție mai puțin 

blemele raporturilor umane, a- 
doptind o poziție fermă și dem
nă față de tendințele forțelor 
reacționare de amestec în tre
burile interne ale altor state.

în acest sens, consider și eu 
că trebuie demascate și com
bătute cu toată hotărirea ten
dințele cercurilor reacționare 
din Occident de a se folosi de 
elementele declasate și descom
puse pentru a semăna învrăjbi
re, discordie și neîncredere in
tre .popoare, de a discredita 
printr-o propagandă mincinoasă, 
denigratoare realizările și viața 
popoarelor din țările , socialiste, 
de a otrăvi conștiințele, și in 
primul rind ale tineretului. 
Este o sursă de o deosebită sa
tisfacție pentru noi că poporul 
nostru, tineretul nostru .au de
monstrat și demonstrează prin 
muncă și acte de eroism că ur
mează cu încredere politica 
partidului nostru, că resping in 
mod ferm manevrele și cleveti-' 
rile cercurilor reacționare, care, 
suflînd zadarnic cu înfrigurare 
in tăciunii „războiului rece', se 
opun destinderii, prieteniei și 
colaborării între popoare, creă
rii . unui, climat sănătos de în
credere și respect reciproc între 
națiuni. Iată de ce este necesar 
ca izolarea și anihilarea acestor 
cercuri să constituie o compo
nentă integrantă a activității 
maselor populare, a tuturor for
țelor politice interesate în in
staurarea unor raporturi inter
statale de colaborare bazate pe 
stimă și respect reciproc și care 
să excludă orice ingerință din 
afară, orice atingere adusă 
dreptului fiecărui popor- de a-și 
hotări de sine stătător soarta, ■ 
de a-și organiza viața, in mod 
liber și independent, potrivit 
voinței, aspirațiilor și interese
lor sale.

Exprimind unitatea de gindire 
și de acțiune a partidului, a în
tregului nostru popor, hotărîrea 
de neclintit a tuturor oameni
lor muncii de a depăși greută
țile momentului, de a asigura 
înfăptuirea cu succes a preve
derilor planului cincinal și, în 
general, a sarcinilor stabilite de 

, Congresul al XI-lea al partidu
lui, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu infățișează 
un vast program de acțiune 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a patriei, pentru in
tensificarea activității partidului 
și țării noastre pe arena inter
națională.

în spiritul expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
toți lucrătorii din domeniul 
relațiilor internaționale avem 
datoria să acționăm cu și mai 
multă energie și răspundere 
pentru rezolvarea sarcinilor ce 
ne revirț.

în ce mă privește, mă angajez 
să depun toate eforturile pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredin
țate de partid, pentru a aduce 
o contribuție mereu sporită la 
realizarea politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist 
Român, care conduce vasta 
operă consacrată propășirii po
porului nostru pe calea civiliza
ției socialiste și comuniste, pen
tru a spori strălucirea și afir
marea RomâAiei noi în rîndul 
națiunilor lumii, in lupta pentru 
izbinda idealurilor păcii, liber
tății, independenței naționale, 
colaborării și progresului social.

afectate, din depozitele de măr
furi au pornit spre zonele si
nistrate lungi coloane de echi
pe de intervenție, de echipamen
te, utilaje, piese de schimb, de 
produse alimentare, înzecind li
teralmente forțele de refacere 
operativă a zonelor sinistrate.

Capacitatea economiei noastre 
naționale de a-și relua într-u.n 
timp extrem de scurt cadența 
normală este. una. din confirmă
rile solide ale posibilităților o- 
rînduirii noastre Socialiste, ale 
justeței depline a politicii parti
dului nostru comunist.

Va rămine pentru totdeauna 
înscrisă cu litere de aur in is
toria țării gigantica activitate 
desfășurată de partid, de eroica 
noastră clasă muncitoare, de toți 
fiii patriei, indiferent de na
ționalitate. sub conducerea și 
la îndemnul permanent al 
președintelui țârii. secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Subliniind toate acestea, aș 
dori și ca ministru al comerțu
lui interior să aduc în același 
timp un cald omagiu sutelor de 
mii de lucrători comerciali — și 
în primul rind celor din Capi
tală si din alte zone sinistrate 
— care s-au aflat la posturile 
lor și au muncit fără preget 
pentru ca odată cu înlăturarea 
urmărilor cutremurului, care a 
provocat mari pagube și comer
țului. să asigure normala desfă
șurare a aprovizionării popu
lației. Numai în Capitală mun
cesc 65 mii lucrători comerciali, 
în majoritate femei. Dintre a- 
ceștia, o bună parte se aflau la 
ora cutremurului in activitate, 
astfel că zeci de lucrători și-âu 
pierdut viața chiar la locul de 
muncă. în aceste împrejurări 
deosebite in care foarte multe 
vitrine și locuri de expunere a 
mărfurilor se distruseseră, cea 
mai mare parte a lucrătorilor 
comerciali a rămas pe loc. iar 
alții s-au întors în cel mai scurt 
timp la magazine și pentru a 
asigura protejarea mărfurilor. 
Cu excepția unităților distruse 
sau grav avariate, toate celelalte 
au funcționat din primul mo
ment norfnal. în sîmbăta și du
minica care au urmat s-au or
ganizat orare de lucru prelun
gite. dezvoltindu-se concomitent 
o rețea stradală cu desfacere la 
tonele si mese, pentru compen
sarea capacității de vînzare ie
șită temporar din circuit.

Din primele ore. lucrătorii co
merciali ai Capitalei. împreună 
cu întregul aparat al Ministe
rului Comerțului Interior, au 
fost repartizați la depozitele de 
mărfuri, fabricile furnizoare, 
rampele de descărcare, in -piețe, 
cartiere și ne arterele comercia
le principale, pentru a dirija și 
ajuta efectiv asigurarea fondu
lui de marfă și buna servire a 
cumpărătorilor. Datorită stocu
rilor corespunzătoare de alimen
te existente in depozitele co
merțului și ale industriei, apro
vizionarea populației a decurs 
fără nici o întrerupere și in bune 
condiții. Ținind seama însă că 
cutremurul afectase fabricile de 
piine și o mare parte din mo
rile municipiului București, in 
noaptea cutremurului au fost 
luate măsuri pentru a aduce din 
alte județe cantitățile necesare 
de piine, făină și mălai, precum 

și alte alimente care să comple
teze rezervele, din Capitală, pre
cum : lapte și produse lactate 
proaspete, brînzeturi, unt, carne 
și preparate din carne. Prompti
tudinea cu care județele au ac
ționat in expedierea acestor pro
duse a permis înlăturarea ori
căror discontinuități in activita
tea comercială. în numai 48 de 
ore stocul de ape minerale al 
Capitalei a fost completat cu 
încă 4 milioane sticle.

In orașele și comunele afec
tate, unde iși desfășoară activi
tatea cooperația de consum, 
CENTROCOOP a acționat din 
primul moment cu operativitate 
maximă, punind în funcțiune in 
locul magazinelor distruse ba
răci, chioșcuri și tonete bine a- 
provizionate cu produse alimen
tare, precum și un număr su
plimentar de depozite pentru 
desfacerea materialelor de con
strucții.

în turism, întreaga bază ma
terială de hoteluri, vile și alte 
spații de cazare de pe litoral și 
din zonele de munte se află în 
perfectă stare de funcționare, 
iar în' Capitală se depun eforT 
turi susținute, cu forțele proprii 
ale Ministerului Turismului, 
pentru ca in ce] mai scurt timp 
hotelurile scoase total sau par
țial din funcțiune datorită ava
riilor să fie redate circuitului, 
turismului.

Referindu-măla măsurile lua
te pentru asigurarea desfacerii, a 
unei aprovizionări normale, aș 
vrea să relev eforturile pe care 
Departamentul industriei ali
mentare și colectivele de munci
tori din întreprinderile industriei 
alimentare le-au făcut în aceste 
zile, atît producția, cit și livră
rile la fondul pieței fiind exe
cutate ritmic și in structura 
contractată cu comerțul.

De asemenea, doresc să sub
liniez în aceeași măsură meritul' 
Direcției, generale comerciale a 
Capitalei, care cu competență 
și cu'spirit de răspundere â asi
gurat printr-o muncă susținută 
normala desfășurare a întregii 
activități comerciale din mu
nicipiul București.

Totodată, simt de datoria mea 
să omagiez cu multă satisfac
ție atitudinea populației, a ma
selor largi de cumpărători, care 
au dovedit un înalt spirit cetă
țenesc și politic, o profundă 
conștiință socialistă, făcînd cum
părături normale, ceea ce a adus 
calm și ordine în întreaga acti
vitate a comerțului nostru so
cialist.

în cadrul planului de dezvol
tare economico-socială pe acest 
an avem de îndeplinit un 
program aprobat de plenara 
C.C. al P.C.R., privind, aprovi
zionarea populației cu pro
duse alimentare și bunuri in
dustriale de consum. Potrivit 
acestui program am desfăcut in 
acest trimestru 138 mii tone 
carne și produse din carne. 21 
mii tone pește și produse din 
pește. 11 mii tone slănină, 42 
mii tone ulei, 51 mii vagoane 
piine. 9,7 mii vagoane făină,
15.5 mii vagoane mălai, 26 mii 
vagoane lapte și produse lacta
te proaspete, 600. vagoane unt, 
1 830 vagoane brinzeturi. 8,2 
mii vggoane zahăr, 3,4 mii va
goane,1 produse zaharoase. 6,1 
mii vagoane conserve legume 
și fructe. 9.5 mii vagoane car
tofi. „6,5 . rniț vagoane legume,
3.5 mii vagoane fructe, 480 mi-'
'.ioane Ouă... ......

în -trimestrele' II, III și IV, 
planul de desfacere care a fost 
elaborat pentru anul 1977. sub 
îndrumarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, asigură o bună a-

Cuvintul tovarășului
Nicolae Constantin

în cuvintul său, tovarășul Ni
colae Constantin, prim-secretar 
al Comitetului județean Galați 
al P.C.R., a exprimat acordul 
deplin fată de amplul program 
de o importanță istorică, pre
zentat în acest for de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru refa
cerea grabnică a țării, pentru 
mersul înainte neabătut pe dru
mul luminos al patriei noastre 
spre comunism. -

Referindu-se apoi la marele 
efort de a depăși consecințele 
grelei încercării prin care a tre
cut țara noastră în urma cutre
murului de la 4 martie, vorbi
torul a' spus :

Vă rog să-mi permiteți că să-mi 
exprim,«in numele comuniștilor, al 
celorlalți oameni ai muncii gălă- 
țeni. sentimentele cele mai ale
se de recunoștință și gratitudine 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce a făcut pen
tru binele poporului nostru în 
aceste zile de grea cumpănă, să 
vă incredințez că exemplul 
dumneavoastră de înalt patrio
tism a fost și este pentru noi 
toți un înflăcărat îndemn în în
făptuirea neabătută a indicații
lor ce ni le-ați dat.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
pagubele provocate de seism in 
județul Galați, estimate la peste 
100 milioane lei. la eforturile 
desfășurate de oamenii muncii 
pentrd revenirea la norma’ a în
tregii activități, arătînd că. da
torită măsurilor luate, in mii 
puțin de 24 de ore întregul com
binat siderurgic, unde încetase 
activitatea, funcționa din nou !a 
capacitatea normală, fiind sal
vate de la avarii utilajele teh
nologice de bază.

Concomitent, s-au întreprins 
acțiuni concrete pentru a asi
gura refacerea grabnică, cu for
te proprii, a clădirilor avariate, 
pină in prezent, aproape jumă
tate din clădirile afectate de 
seism fiind reparate, pentru re
facerea celor 15 construcții zo
otehnice de la sate și a fondu
lui locativ afectat De asemenea, 
s-a acționat pentru executarea 
de calitate si in timp optim a 
tuturor lucrărilor din campania 
agricolă de primăvară. Vă rapor
tăm. tovarășe secretar general, 
a spus vorbitorul, că cele 45 000 
de apartamente executate la 
Galați in anii socialismului nu 
au avut de suferit de pe urma 
seismului.

Informăm plenara si Marea 
Adunare Națională — a arătat 
vorbitorul — că. in ciuda pier
derilor pe care le-am avut ca

Cuvintul tovarășului 
Vasile Milea

Exprimind adeziunea totală 
față de expunerea tovarășului 
Nicola'e Ceaușescu, precum și 
voința tovarășilor săi de luptă

făină, unt, brînze- 
și produse lactate 
legume etc., fiind 
cantități suficiente 

aprovizionare a
fondul pieței au 

lărgirii, diversifi- 
și modernizării

provizionare a populației cu 
carne și produse din carne, peș
te și produse din pește, ulei, za
hăr, piine, 
turi. lapte 
proaspete, 
prevăzute 
pentru o bună 
populației.

Livrările la 
loc în cadrul 1 
cării, înnoirii 
continue a fondului de mărfuri, 
în prezent. în rețeaua comercia
lă de la orașe și sate se găsesc 
circa 200 mii produse și sorti
mente de mărfuri, ceea ce re
prezintă de 4—5 ori mai mult 
decît cu două decenii in urmă. 
Sortimentul tot mai diversificat 
al mărfurilor din magazine este 
o expresie .grăitoare a moderni
zării întregii structuri econo- 
mico-sociale a țării noastre și a 
capacității ei crescinde de a sa
tisface cererile populației.

După cum știți, în acest cinci
nal volumul desfacerilor cu a-
mănuntul este prevăzut să 
crească intr-un ritm mediu a- 
nual de 8 la sută, ceea ce
pînă în 1980 înseamnă un plus 
de desfaceri de peste 70 miliar
de lei. Potrivit programului pri
vind producția și desfacerea că
tre populație a bunurilor de 
consum in perioada . 1976—1980, 
aprobat de C.C. al P.C.R., se 
va asigura realizarea unui vo
lum sporit de mărfuri, față de 
prevederile inițiale ale Directi
velor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

Vom manifesta o preocupare 
susținută pentru perfecționarea 
și modernizarea formelor, me
todelor și mijloacelor de orga
nizare și conducere a comerțu-- 
ltii, urmărind îndeosebi asigura-/ 
rea continuității in aproviziona
re și punerea la vînzare a în
tregului sortiment de mărfuri 
și asigurarea unei structuri co
respunzătoare de stocuri.

Dispunînd de o rețea comer
cială in continuă dezvoltare. în 
mod firesc comerțului socialist 
îi revine sarcina s-o adminis
treze cit mai bine, să-i asigure 
o eficiență tot mai mare. în a- 
cest sens trebuie subliniat că au 
fost elaborate, potrivit indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. norme Îmbunătățite 
de dezvoltare a rețelei comer
ciale ce vor fi supuse aprobării 
conducerii de partid și de stat 
și conform cărora dimensionarea 
rețelei comerciale ca mărime, 
suprafață și profil trebuie să 
aibă la bază o fundamentare ju
dicioasă în raport cu mărimea 
localității, nițmărul și structura 
populației, veniturile acesteia, 
precum și cu cerințele desfășu
rării unui comerț modern.

în încheiere, permiteți-mi să 
exprim acordul meu cu ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și să reafirm totoda
tă deplina mea adeziune față de t 
politica externă a partidului și 
statului nostru, a cărei străluci
tă manifestare a fost și recenta 
vizită oficială de prietenie în
treprinsă de 'tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iintr-o serie de țări 
ale Africii.

Ministerul Comerțului Inte
rior, întregul aparat comercial, 
care în aceste zile grele au stat 
permanent la datorie, puternic 
mobilizate de intensa activitate 
politică de dezvoltare și per
fecționare a .vieții economice și 
sociale "âirr.’țâra noastră, vor 
dcpunjȘfyixț^jtjptinuare eforturi 
maxime"*  ' pentru .realizarea 
exemplară a Sarcinilor puse in 
fața lor de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., de conducerea de 
partid și de stat.

urmare a cutremurului, crin 
măsurile întreprinse de către b - 
roul comitetului județean de 
partid planul pe trimestrul. I/se 
va depăși cu peste 120 milioane 
lei la producția globală indus
trială și cu 126 milioane lei la 
producția marfă.

Cu aceste rezultate si cu măi 
șurile luate in fiecare unitate 
avem condiții ca județul Galati 
să-și realizeze și să depășească 
planul și angajamentul pe anul 
1977, creindu-se astfel condiții 
ca planul cincinal să fie realizat 
întocmai.

Exprimind, în numele comu
niștilor și al celorlalți oameni 
ai muncii, gălățeni. întreaga ade
ziune față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, admirația și recunoștința 
față de activitatea neobosită, de 
înaltă responsabilitate politică, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a spus : în ultima 
vreme, unele cercuri reacționare 
din Occident și-au intensificat 
activitatea ostilă socialismului, 
de ponegrire a partidului nostru 
comunist, a politicii sale, folo
sind în acest scop elemente de 
o morală mai mult decit îndo
ielnică. elemente declasate. Con
sider că trebuie demascate și 
combătute fără menajamente 
asemenea activități. Oamenii 
muncii din județul Galați, ală
turi de întregul nostru popor, 
iau atitudine fermă, hotărită 
față de asemenea practici și con
sideră că ele sint potrivnice des
tinderii în Europa și in lume, 
se opun prieteniei și colaborării 
intre popoare..

Susținem propunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a se 
convoca incă in acest an o con
sfătuire internațională a țărilor 
în curs de dezvoltare la care să 
participe și țările nealiniate, 
deoarece in acest mod se vor 
putea stabili intr-un cadru de
mocratic noi măsuri care să ducă 
la dezvoltarea ascendentă și ar
monioasă a acestor țări, la întă
rirea independentei lor econo
mice. realizarea unor relații eco
nomice internaționale bazate pe 
echitate și dreptate socială.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
în front comun cu întreaga țară, 
organizația noastră de partid, 
toți locuitorii județului mi-ău 
dat mandat să vă încredințez că 
vom munci ziua și noaptea pen
tru ca tot ce ne-ați indicat și tot 
ce ne-am propus să fie realizat 
întocmai, astfel incit să nu se 
schimbe nimic din luminosul 
Program de propășire a patriei 
pe calea făuririi societății 
comuniste.

de a. face totul pentru a-și 
aduce contribuția la înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului nostru, general-loco- 

tenent Vasile Milea. șeful Sta
tului Major al gărzilor patrio
tice. a arătat că tabloul măre
țelor realizări obținute in pri
mul an al cincinalului, obiecti
vele^ economice ce urmează a se 
îndeplini in decursul acestui'an 
și în viitorul apropiat, munca 
neobosită pe plan internațional 
a președintelui Republicii ne în
tăresc și mai mult convingerea 
în uimitoarea forță morală si 
politică a națiunii noastre, in 
capacitatea excepțională a Parti
dului Comunist Român și a 
secretarului său general de a 
canaliza întreaga energie pentru 
Înfăptuirea telului suprem pe 
care și l-au propus — acela de 
a făuri o viață fericită pentru 
toti oamenii muncii — ne întă
rește și mai mult încrederea in 
viitorul patriei noastre. în opti
mismul viguros și" sănătos al 
poporului nostru.

Ca urmare a grijii și preocu
pării partidului nostru, personal 
a comandantului suprem — a 
spuș vorbitorul — gărzile patrio
tice se prezintă astăzi, atît din 
punct de vedere organizatoric, cit 
și din punct de vedere al capaci
tății de luptă mult mai puterni
ce. capabile să-și îndeplinească 
cu cinste misiunile ce le revin. 
Sutele de mii de luptători înro
lați în aceste formațiuni de luptă 
înarmate ale oamenilor muncii 
de Ia orașe și sate, concomitent 
cu îndeplinirea planurilor de 
producție în fabrici și pe ogoa
re. în laboratoare și pe șantie
re. participă la pregătirea pen
tru apărarea patriei noastre so
cialiste.

După ce a arătat că luptătorii 
gărzilor patriotice din toată tara 
au răspuns cu toată hotărîrea și 
fermitatea la îndeplinirea și 
executarea măsurilor ordonate 
în vederea înlăturării urmărilor 
cutremurului, vorbitorul a spus : 
în aceste momente grele, pre
zența permanentă a dumnea
voastră. tovarășe comandant, su
prem. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a făcut ca cei peste 
270 000 de luptători din locali
tățile afectate, din care numai 
în'Capitală peste 117 000. zi și 
noapte, pe timpul stării de ne
cesitate, sub conducerea nemij
locită a organelor și organiza
țiilor de partid, să lucreze efec
tiv pentru înlăturarea consecin
țelor seismului și reluarea grab-

Cuvintul 
Tamara

Tovarășa Tâmara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, membră a Biroului Consi
liului Național al Femeilor, a 
spus : Am desprins cu adincă 
emoție și puternic optimism cu
vintele prin care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se adresează 
tării întregi, cu hotărîrea sa ne
clintită. izvorită din inima po
porului al cărui falnic fiu este, 
că, in ciuda consecințelor cutre
murului. anul 1977 și anii care 
vin înseamnă realizări și idea
luri dintre cele mai îndrăznețe 
și pline de bogate sensuri' uma
ne. Va crește venitul general, 
vom avea o producție indus
trială mereu mai mare, vor spori 
roadele ogoarelor.

Ascultîndu-1 pe tovarășul 
Nicolao Ceaușescu știm acum 
Încă o dată, cu demnitate, că 
drumul ne este drept spre iz- 
bindă deplină. Lupta cu anii, 
cu cincinalele este o bătălie a 
noastră, a fiecărui cetățean al 
societății socialiste românești, 
preocupat de continua ei înflo
rire, de ziua de azi și de mîine 
a patriei.

Timpului socialist, femeile ii 
răspund in permanenta prezent 
prin faptele lor de muncă, de 
dăruire pentru familie și tre
burile generale cetățenești.

Femeia din România socialistă 
participă tot mai activ la pro
ducția de valori materiale si 
spirituale, cu puternica con
știință a celor ce stăpinesc in 
comun toate mijloacele de pro- 
dticție. întreaga bogăție națio
nală și acționează in strinsă 
uăitate pentru prosperitatea 
țării.

Dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei. apariția unor ramuri in
dustriale noi, purtătoare de pro
gres tehnic, extinderea și mo
dernizarea celor existente, gra
dul inalt de instruire a popula
ției au permis lărgirea posibili
tăților de angajare a femeilor 
in viața economică și socia-lă. 
în același timp, in fabrici, pe 
ogoare, în laboratoare, in înva- 
țămint, in activitatea obștească 
femeile sint prezente cu puter
nica lor personalitate și înflăcă
rarea ce le este proprie, adu- 
cind o contribuție însemnată la 
întregul progres al țării. Femeile 
reprezintă in acest al doilea an 
al cincinalului afirmării revolu
ției tehnico-științifice 44,5 la 
sută din întreaga populație ocu
pată în economia națională,'

în numele vieții, al calității 
ei pe pămintul patriei lor libere 
și suverane, de care sint orga
nic legate și interesate, masele 
de femei au transformat durerea 
intr-o nouă energie pentru re
facerea a ceea ce am pierdut și 
continuarea accelerată a reali
zării programului dezvoltării na
ționale.

Susțin cu toată hotărirea 
aprecierea secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
privire la' necesitatea creșterii 
mai rapide a veniturilor directe 
ale oamenilor muncii în raport 
cu veniturile sociale, ca bază si
gură. a ridicării nivelului de 
trai. Această nouă măsură este 
în deplină concordanță cu prin
cipiile și normele eticii și echi
tății socialiste promovate în 
mod consecvent de partidul 
nostru.

Prezente la toate locurile de , 
muncă, in colectivele de cetă
țeni. comitetele și comisiile de 
femei și-au adus contribuția la 
acțiunile largi sociale, la amena
jarea noilor locuințe, la canti
nele și centrele de sprijin. Prin 
valorificarea in toate județele 
țării a rezultatelor activității 
cercurilor lor — obiecte și pro
duse de artizanat -» ele contri-

Cuvintul tovarășului
Aides Military

Tovarășul Aldea Militaru. 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R.. a spus : 
Deși greutățile au fost și sint 
destul de mari, sintem convinși 
că poporul nostru, la fel ca și 
în alte Împrejurări, va găsi — 
acum mai mult ca oricind — re
sursele. energia și tăria morală 

( nică a producției cu întreaga ca
pacitate. în același timp, toti 
luptătorii din gărzile patriotice, 
alături de întregul nostru popor 
și-au exprimat profunda grati
tudine pentru neobosita dum
neavoastră activitate in fruntea 
Comitetului Politic Executiv, 
unde măsurile de înaltă respon
sabilitate pentru înlăturarea e- 
fectelor cutremurului au fo6t 
întotdeauna însoțite de o aleasă 
și o deosebită, grijă față de oa
meni. expresie a umanismului, 
nobleței și dragostei față de po
por ce vă caracterizează. Por
nind de la recomandările și in
dicațiile pe care le-am primit in 
timp ce gărzile patriotice iși în
deplineau misiunile — a con
tinuat vorbitorul — de la învă
țămintele rezultate în urma a- 
cestui examen deosebit de se
ver prin care am trecut, vom 
acționa și în viitor în mod ho- 
tărit pentru întărirea organiza
torică și pregătirea temeinică a 
acestor formațiuni de luptă,' vom 
acorda toată atenția realizării 
unei șj mai strinse cooperări cu 
toate celelalte formațiuni și u- 
nități militare, în cadrul consi
liilor locale de apărare. Prin tot 
ceea ce întreprindem vom ur
mări formarea unui om dirz, 
curajos, exigent și hotărît In ac
țiunile sale, capabil să învingă 
toate greutățile.

în încheiere, reafirmîndu-și 
satisfacția și aprobarea deplină 
față de politica externă a par
tidului și statului nostru, vorbi
torul a spus : Permiteți-mi. de 
asemenea, să-mi exprim alături 
de toți luptătorii gărzilor patrio
tice, de întregul nostru popor, 
adinca recunoștință, dragoste și 
respect pentru rolul deosebit și 
munca neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, atit in ela
borarea cit și în înfăptuirea 
concretă a politicii noastre ex
terne. Această politică, ce iși 
are izvorul în profunda și ne
mărginita grijă a secretarului 
general al partidului nostru 
față de interesele fundamentale 
ale poporului nostru, față de 
cauza socialismului și păcii in 
lume, pentru o lume .mai dreap
ta și mai bună, se identifică cu 
năzuințele fiecărui om al mun
cii din țara noastră și consider 
ca o înaltă îndatorire să facem 
totul pentru a ne aduce contri
buția la realizarea ei.

tovarășei , 
Dobrin

buie cu peste două milioane de 
lei la fondul omeniei.

Consider o datorie de onoare 
și o cinste să îndeplinesc man
datul încredințat de mișcarea de 
femei de a exprima încă o dată 
recunoștința noastră pentru 
înaltul exemplu de activitate 
revoluționară, spiritul de abne
gație și cald umanism relevat 
pregnant in această perioadă de 
încercări grele pentru Capitală, 
pentru tară, de tovarășa Elena 
Ceaușescu. Prezența sa per
manentă, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, pe 
șantierele construcției socialiste, 
ale creației tehnice și științifice, 
contribuția deosebită la transmi
terea mesajului nostru de pace, 
prietenie și înțelegere între po
poare, pentru o lume mai dreap
tă și mai bună. înalta răspun
dere încredințată de către partid 
de a conduce „Comitetul Națio
nal de Ajutorare" constituie 
pentru femeile din România 
simbolul viu al forței prestigiu
lui și rolului femeii în viata na
țională și internațională.

Ne angajăm să nu precupe
țim nici un efort pentru a reali
za toate obiectivele înscrise in 
această etapă, fiindcă sint ale 
noastre cu totul, și garantăm prin 
fapte devotamentul profund fată 
de partid, patrie și popor.

îmi exprim și eu. alături de 
unanimitatea acestei reprezenta
tive adunări. profunda ade
ziune la politica internă și ex
ternă desfășurată de partidul si 
statul nostru, respectul și consi
derația aleasă ce o purtăm cu 
toții efortului recunoscut pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. îl 
depune pentru securitate si, co
operare în Europa si în lume, 
pentru pape și înțelegere între 
popoare.

în ansamblul propunerilor no
vatoare, constructive și realiste 
privind elaborarea de noi mă
suri la viitoarea reuniune de la 
Belgrad. consider că trebuie 
subliniată importanța schimbu
rilor culturale, promovarea fes
tivalurilor și concursurilor euro
pene de folclor, creație literară 
și artistică. Izvorită din durata 
de milenii a culturii și civiliza
ției noastre. încărcată de o uni
tară originalitate și specificitate 
națională, receptivă si deschisă 
confluentelor și dialogului cu 
valorile europene și mondiale, 
această propunere indică una 
din cele mai accesibile si fruc
tuoase căi de cunoaștere si în
țelegere între popoare.

Confruntarea permanentă pe 
plan european a mesajului cu
prins expresiv in creația cul- 
tural-artistică a tuturor po
poarelor din Eușopa va fi un 
mijloc eficace de descoperire a 
universalității aspirațiilor si 
idealurilor de libertate, progres, 
pace. Statornicirea respectului 
reciproc și a înțelegerii pe con
tinent va fi întărită de cunoaș
terea contribuției pe care fie
care popor, mare sau mic. a 
adus-o si o aduce la cultura 
europeană și mondială. Pentru 
toți cei ce lucrează în dome
niul culturii, al relațiilor inter
naționale. această inițiativă tre
buie. să devină o cauză scumpă 
pentru care nu trebuie precupe
țit nici un efort.

Vă rog. tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. să 
primiți întreaga recunoștință a 
mișcării de femei din România 
pentru grandiosul efort ce-1 de
puneți pentru ca fiii acestui pă- 
mint să crească in pace si în
țelegere.

ce-i sint necesare pentru a în
vinge orice fel de obstacole. Is
toria noastră oferă suficiente 
dovezi că momentele sale cru
ciale au fost puternic marcate 
de prezenta. în fruntea tării, a 
unor bărbați in personalitatea 
cărora se regăseau virtuțile fun
damentale ale poporului. Acest 

adevăr este magistral confirmat 
și in zilele noastre prin prezența 
în fruntea partidului și statului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător revoluționar 
care, și de această dată, condu- 
cind nemijlocit întreaga acțiune 
de refacere și dezvoltare, ne-a 
imbărbătat pe toți cu energia, 
curajul, omenia și devotamentul 
său de comunist patriot.

Ia îndemnurile sale, organiza
ția județeană de partid, toți oa
menii muncii din Ilfov — județ 
in care cutremurul a provocat 
mari stricăciuni — au acționat 
în primele momente pentru re
punerea in funcțiune 'a celor 42 
de întreprinderi industriale și a 
unităților agricole afectate, pen
tru diminuarea pagubelor și a- 
jutorarea familiilor care au avut 
de suferit de pe urma acestei 
calamități.

După ce a amintit eforturile 
pline de dăruire ale oamenilor 
muncii din județ pentru înlătu
rarea urmărilor seismului, vor
bitorul a arătat că toate colecti
vele de muncă din industrie 
s-au angajat să recupereze inte
gral răminerile în urmă deter
minate de cutremur, ceea ce va 
permite îndeplinirea și depăși
rea planului de producție pe 
primul trimestru și pe întregul 
an, la toți indicatorii.

în același timp, pe toate șan
tierele constructorii au hotărît 
că muncească două duminici pe 
lună pină la sfîrșitul anului. Pe 
această cale vor fi puse in func
țiune înainte de termen 20 ca
pacități noi de producție si vor 
fi date în folosință mai devre
me 188 apartamente.

Comitetul județean de partid, 
comuniștii, toți locuitorii satelor 
sint conștient! că cea mai im
portantă resursă de refacere 
grabnică și de continuare a pro
cesului de dezvoltare o consti
tuie propria lor muncă, produc
țiile agricole obținute. Vom de
pune eforturi susținute pentru 
executarea la timp a tuturor lu
crărilor agricole, pentru apli
carea și extinderea tehnologiilor 
moderne în vederea obținerii 
unor recolte tot mai mari, a u- 
nor producții animaliere sporite.

în vasta operă de refacere și 
dezvoltare. în care poporul nos
tru. sub conducerea partidului, 
este angajat cu întregul" poten
tial uman și material, comuniș
tii. oamenii muncii din județul 
I’fov sint hotăriți să răspundă 
prin fapte de muncă orientărilor

Cuvintul tovarășului 
llie Rădulescu

în cuvintul său, tovarășul llie 
Radulescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., a spus : Document de 
profundă și vibrantă ținută po
litică, ampla expunere prezenta
tă plenarei de tovarășul secretar 
general Nicoilae Ceaușescu face 
o magistrală și veridică analiză 
a situației actuale și perspecti
velor dezvoltării României so
cialiste, a prodigioasei activități 
externe a partidului și statului 
nostru, precum și a problemelor 
cardinale ale situației interna
ționale. Vedem in acest inesti
mabil document o expresie din
tre cele mai concludente a ca
pacității de sinteză și'interpre
tare materialist-dialectică a mu
tațiilor care au loc în societatea 
noastră și în lume, capacitate ce 
caracterizează atit de strălucit 
partidul nostru, pe secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit om politic 
și. de stat al epocii. noastre.

întregul partid. întregul nos
tru popor dau cea mai înaltă 
apreciere rolului determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea politicii interne și 
externe a partidului și a statu
lui. in fundamentarea progra
mului concret de acțiune in ve
derea propășirii economice și 
sociale a patriei.

Evenimentele grele, adevărată 
probă de foc prin care a trecut 
țara noastră, au pus și mai pu
ternic în evidență cutezanța re
voluționară a secretarului nos
tru general, nemărginitul său 
umanism, capacitatea sa de a 
găsi soluții la fiecare situație 
dată, in așa fel incit să nu ne 
abatem de la direcțiile funda
mentale ale mersului nostru ina- 
mte. Comuniștii, intregul nostru 
popor dau o înaltă prețuire 
titanicei activități a celui 
dinții fțji al tării, conducător 
destoinic și încercat al partidu
lui și tării, de mare no
blețe sufletească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a orga
nizat și condus direct eforturile 
și acțiunile de salvare a vieților 
omenești și de refacere a distru-» 
gerilor.

Mă simt pe deplin onorat și 
am împuternicirea să transmit 
aici, in acest impresionant fo
rum. sentimentele de cea mai 
aleasă prețuire pe care le nu
tresc minerii, siderurgiștil șl 
toți oamenii muncii hunedo- 
reni față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. față de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. recu
noștința lor fierbinte față de tot 
ceea ce ați făcut și faceți pen
tru binele și fericirea poporului, 
pentru prezentul și viitorul pa
triei noastre socialiste.

După ce a arătat că seismul 
de la 4 martie s-a resimțit pu
ternic și în județul Hunedoara, 
dar nu a generat pagube ma
teriale sau pierderi de vieți 
omenești, vorbitorul a raportat 
că. pe acest trimestru, producția 
industrială va fi depășită cu 
aproape 157 milioane lei. con
cretizată în 40 milioane kWh 
energie electrică. 15 000 tone Căr
bune net, 13 000 tone otel, aproa
pe . 9 000 tone laminate. însem
nate cantități de bunuri de con
sum.

Realizările obținute în perioa
da de după 4 martie — a spus 
el — concretizate. în livrarea de 
produse peste planul perioadei 
in valoare de 25 milioane lei. au 
demonstrat incă o dată marile 
rezerve de care dispunem, su
perioritatea sistemului de orga
nizare economică și socială a so
cietății noastre, forța construc
tivă a poporului nostru condus 
de partid. Analizind rezervele 
de care dispunem, s-au găsit po
sibilități pentru a livra peste 
plan pe tot anul o producție in
dustrială de cel puțin 600 mili
oane lei. cu 30 milioane lei mai 
mult decît angajamentul inițial.

Primul secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al P.C.R. 
a înfățișat, pe larg măsurile lua
te de organele locale de partid 
si de stat pentru folosirea in
tensivă a suprafețelor de pro

și cerințelor formulate azi de 
secretarul nostru general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, con- 
știenți fiind că în acest fel con
tribuie direct la înfăptuirea tu
turor obiectivelor social-econo- 
mice stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., la îndepli
nirea integrală. în cele mai bune 
condiții, a tuturor înțelegerilor 
și acordurilor pe care România 
le are cu numeroase țări ale 
lumii. Totodată, pină la sfîrșitul 
acestui an. județul nostru va 
participa la fondul de ajutorare 
a celor loviți de seism, la re
construcție cu suma de 117 mi
lioane lei, în bani și in produse 
agroalimentare.

Politica externă a parti
dului și statului, principiile 
fundamentale ale ăcesteia — 
în relațiile cu celelalte state 
ale comunității internaționa
le — gîndite și promovate cu 
consecventă și înțelepciune de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși 
găsesc azi încă o dată confirma
rea in numeroase dovezi de so
lidaritate. de sprijinire și ajuto
rare a poporului nostru.

Reafirmarea politicii noastre 
de întărire a relațiilor de prie
tenie și colaborare cu țările so
cialiste exprimă voința și anga
jamentul întregului popor de 
a-și aduce contribuția pe toate 
planurile și sub toate aspectele 
materiale ale acestei cooperări. 
Oamenii muncii din Ilfov, județ 
pe al cărui teritoriu se înalță 
marea uzină constructoare de la 
Giurgiu, expresie a colaborării 
frățești româno-bulgare. mun
cesc cu străduință și entuziasm 
bentru a da viață cit mai repede 
importantului obiectiv a' cărui 
piatră de temelie au pus-o- în 
urmă cu citeva luni tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Cu emoție in suflet, conștient! 
de marea importanță a chemă
rilor adresate de la această tri- 

. bună Întregului nostru popor de 
către secretarul general al parti
dului. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Ilfov, asigurăm partidul, 
pe dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face tot ce ne stă în pu
tință pentru a da viață indica
țiilor cuprinse în expunerea 
dumneavoastră pe care noi le 
considerăm a fi sarcina noastră 
cea mai urgentă, o datorie de 
cinste față de partid și patria 
socialistă. , 

ducție și capacității utilajelor, 
sporirea productivității muncii, 
asigurarea progresului neîntre
rupt al tehnicii, pentru creșterea 
producției agricole.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a spus în continua
re vorbitorul — descifrind cu 
luciditate științifică evoluția eve
nimentelor internaționale, pune 
în evidentă incă o dată realis
mul politicii externe a parti
dului și statului nostru, funda
mentată pe principii de valoare 
universală, pe luarea în consi
derație a factorilor de bază 
care determină cursul obiectiv 
al-vieții internaționale. Regăsim 
cu strălucire în această orientare 
politică materializarea idealuri
lor de echitate, colaborare șl 
cooperare care au animat de-a 
lungul vremii forțele înaintate 
ale poporului nostru și cărora 
Partidul Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. prin 
incomensurabila sa contribuție 
teoretică și practică, le-a dat o 
fundamentare științifică, le-a ri
dicat la rangul de principii ale 
politicii externe.

Ne umple inimile de bucurie 
că in lume au căpătat o largă 
recunoaștere și apreciere con
cepția . conducătorului nostru 
iubit privind principiile relații
lor dintre state, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, căile 
soluționării problemelor globale 
cu care se confruntă omenirea, 
ale edificării noii ordini econo
mice și politice mondiale, demo
cratizării vieții internaționale, a- 
sigurării securității pe plan eu
ropean și in întreaga lume, so
luționării pe cale politică a di
ferendelor internaționale, reali
zării dezarmării, înlăturării stă
rilor tensionale și întăririi secu
rității și păcii.

Aprobăm pe deplin linia poli
tică promovată și acțiunile po
litice întreprinse pentru dezvol
tarea colaborării cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
toate țările lumii și forțele de
mocratice din alte țări, pentru 
transpunerea în fapt a prevede
rilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki, la elaborarea 
căruia statul nostru si șeful său 
au avut o deosebită contribuție, 
larg recunoscută in lume.

Se bucură de o deosebită •- 
preciere , preocuparea conducerii 
partidului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru a asigura un curs ascen
dent relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare.

O importanță deosebită au 
avut in acest context relațiile 
tării noastre cu țările din Ame
rica Latină. Vizitele întreprinse 
de conducerea partidului și sta
tului nostru in această zonă a 
lumii au constituit momente de 
seamă in dezvoltarea relațiilor 
reciproce pe tărim economic, 
tehnico-științific și cultural-ar
tistic cu toate' aceste țări de 
care ne leagă multe tradiții și 
afinități.

Noi, cei care activăm în ju
dețul Hunedrfara — a «pus in 
încheiere vorbitorul — socotim 
că una dintre cele mai impor
tante sarcini ale noastre este să 
acționăm fără preget, cu toate 
forțele noastre, pentru a dezvol
ta in ritmuri dinamice producția 
materială, a obține noi realizări 
în toate domeniile, avind con
vingerea că numai în acest fel 
contribuim la întărirea suportu
lui material al politicii externa 
a partidului și statului nostru, 
la creșterea în continuare a 
prestigiului internațional al 
României. In această activitate 
sintem animați de hotărirea de 
a da împlinire cu responsabilita
te revoluționară Programului 
partidului, concepției dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, potrivit căreia 
aportul tării noastre la rezolva
rea problemelor majore ale o- 
menirii sporește cu atît mai 
mult cu cit sint rezolvate mai 
bme problemele progresului e- 
conomic și social, cu cit țara ne 
va fi mai bogată și puternică.
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HOTĂRÎREA
Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, 

Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste România, cu privire la activitatea 
partidului și întregului popor pentru înlăturarea urmărilor cutremu
rului catastrofal din 4 martie, dezvoltarea economico-socială actuală 
a țării, activitatea internațională a partidului și statului șl situația 
politică mondială — document de o excepțională valoare teoretică și 
practică, prezentat la ședința comună a C.C. al P.C.R., Marii Adunări 
Naționale. Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și 
activului central de partid și de stat — a avut un larg ecou în întreaga 
lume. 1 ■

AMPLUL ECOU INTERNATIONAL
AL EXPUNERII TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

întreaga activitate desfășurată in aceste grele 
Împrejurări a demonstrat încă o dată capacitatea 
organizatorică și politică a partidului nostru, care 
!și îndeplinește cu succes rolul de forță politică 
conducătoare a întregii noastre națiuni, fermitatea 
sa revoluționară, legăturile strinse cu masele celor 
ce muncesc. S-a verificat încă o dată că Partidul 
Comunist Român, puternic și unit, știe să con
ducă poporul atit la bine cit și la greu, că între
gul nostru popor urmează cu convingere și înfăp
tuiește cu încredere și hotărire politica sa mar- 
xist-leninistă pe deplin corespunzătoare interese
lor vitale ale întregii națiuni, ale cauzei generale 
a socialismului, progresului și păcii. întărirea mai 
departe a rolului conducător al partidului, coeziu
nea întregii societăți în jurul partidului, al con
ducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă garanția îndeplinirii neabă
tute a tuturor sarcinilor dezvoltării României so
cialiste.

în mod deosebit, Comitetul Central al P.C.R., 
Marea Adunare Națională și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale. evidențiază forța 
și energia revoluționară a clasei muncitoare, care 
și-a dovedit încă o dată rolul de clasă conducă
toare a societății prin eroismul, spiritul de res
ponsabilitate și capacitatea creatoare în lupta pen
tru apărarea avuției naționale, refacerea econo
miei, reluarea activității productive și normali
zarea Întregii vieți publice.

Cu profundă satisfacție. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român. Marea Adunare Na
țională și Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale relevă eroismul, abnegația, înaltele 
virtuți morale de care au dat dovadă țărănimea, 
Intelectualitatea, toți cetățenii țării, fără deosebire 
de naționalitate, în aceasta găsindu-șl expresie 
patriotismul fierbinte, înalta conștiință revoluțio
nară, mărețele virtuți politice și morale ale po
porului nostru, care își făurește liber viața nouă 
sub conducerea încercată a Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, Marea Adunare Națională și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale își ex
primă profunda prețuire pentru dirzenia. perseve
rența și spiritul de sacrificiu cu care au acționat 
militarii forțelor armate și unitățile Ministerului 
de Interne, formațiunile gărzilor patriotice, tinere
tul patriei, medicii și întregul personal sanitar, 
manifestînd înalte calități politice și etice în 
marea încleștare pentru salvarea oamenilor și a 
avutului obștesc.

3. Comitetul Central al partidului. Marea Adu
nare Națională, Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale adresează calde mulțumiri 
activului de partid și de stat, comuniștilor, clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului 
nostru popor pentru spiritul de abnegație și devo
tamentul cu care și-au făcut datoria, pentru mo
dul exemplar în care s-au achitat de înaltele și 
grelele răspunderi ce le-au revenit și care, pe 
Ungă munca plină de abnegație desfășurată la 
locul de muncă, au hotărtt să contribuie din veni
turile lor la Fondul refacerii, solidarității și ome
niei eu importante sume. Toate acestea repre
zintă o elocventă expresie a demnității și spiritu
lui de solidaritate și întrajutorare ale poporului 
nostru, a unității și forței sale politice și morale.

De asemenea, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România, Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale adresează 
mulțumiri tuturor țărilor, organizațiilor si per
soanelor de peste hotare cane s-au oferit să vină 
în «prijinul țării noastre, trimițind medicamente, 
utilaj sanitar, alimente, diferite sume de bani, 
materiale de construcții, aparatură, piese de 
•ohimb pentru utilaje tehnologice, precum si con
ducătorilor de state șt guverne, tuturor oamenilor 
politici care au trimis telegrame de compasiune 
și au exprimat solidaritatea si simpatia fată de 
poporul nostru.

Toate acestea aînt o expresie a prestigiului si 
aprecierii de care se bucură România socialistă 
pe plan, internațional, o confirmare a justeței po
liticii externe de dezvoltare a relațiilor de priete
nie și colaborare cu toate statele lumii.

4. Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națională, Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale aprobă 
activitatea pentru mobilizarea și organizarea tutu
ror forțelor materiale și umane în vederea desfă
șurării in bune condiții a activității economice, 
pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor de plan 
pe acest an și ale intregului cincinal.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român. Marea Adunare Națională. Consiliul Su
prem al Dezvoltării. Economice și Sociale apre

ciază că ansamblul măsurilor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de 
secretarul general al partidului pentru creșterea 
hotărită a productivității muncii, sporirea indice
lui de utilizare a mașinilor și utilajelor, promo
varea progresului științifico-tehnic în toate ramu
rile economiei naționale, ridicarea calității pro
duselor. reducerea substanțială a consumurilor 
materiale și a costurilor de producție creează o 
bază trainică în vederea ridicării la un nivel su
perior a activității economice pe anul în curs si 
în perspectivă.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națională șl Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale subli
niază însemnătatea deosebită a măsurilor privind 
activitatea de investiții — perfecționarea organiză
rii producției și a muncii pe șantiere, folosirea la 
parametri optimi a utilajelor, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și de muncă, buna 
folosire a timpului de lucru în scopul recuperării 
oricăror râmineri în urmă, al realizării la timp și 
chiar mai devreme a uriașului volum de construc
ții urbane și rurale, a tuturor obiectivelor pro
ductive, ca și a construcțiilor de locuințe.

în spiritul întregii politici a partidului, care are 
ca scop fundamental și rațiune supremă făurirea 
unui nivel tot mai înalt de civilizație și bună
stare a întregului popor. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Marea Adunare Na
țională și Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale relevă că prin realizarea sarci
nilor economice sporite există posibilitatea ca pre
vederile inițiale de îmbunătățire a condițiilor de 
viață, materiale și spirituale, ale oamenilor muncii 
să fie consecvent îndeplinite.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națională, Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale apre
ciază că există toate condițiile ca Programul 
partidului de dezvoltare economico-socială a tării 
să fie nu numai îndeplinit cu succes, ci și depășit 
Aceasta dovedește, încă o dată, forța economiei 
socialiste, superioritatea noilor relații sociale și, în 
același timp, justețea hotărârilor Congresu
lui al XI-lea al partidului, a prevederilor 
cincinalului, a întregii politici a partidului pentru 
dezvoltarea fermă a țării noastre pe calea pro
gresului și civilizației, a creșterii bunăstării tutu
ror celor ce muncesc.

5. Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân. Marea Adunare Națională și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale eviden
țiază cu satisfacție că evenimentele petrecute pe 
arena internațională confirmă pe deplin realismul 
aprecierilor formulate de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, demonstrind conclu
dent justețea orientărilor și liniilor de acțiune 
stabilite.

însușindu-și pe deplin concluziile din expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind poli
tica externă a. României socialiste, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, Marea Adu
nare Națională și Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale aprobă întru totul activi
tatea internațională multilaterală pe care partidul 
și statul nostru au desfășurat-o pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, pen
tru consolidarea unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor revoluționare pro
gresiste și democratice, pentru soluționarea mari
lor probleme care confruntă omenirea, apreciind 
această activitate ca un aport de seamă la cauza 
generală a socialismului, progresului și păcii, la 
înfăptuirea marelui obiectiv istoric al edificării 
unei noi ordini politice și economice mondiale.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, Marea Adunare Națională și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale relevă 
rolul esențial și contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
transpunerea în viață a politicii externe a parti
dului și statului. Multiplele întîlniri și contacte 
ale secretarului general al partidului, președintele 
republicii, cu conducători din țările socialiste, din 
țări în curs de dezvoltare, din alte țări ale lumii, 
soldate cu rodnice rezultate ; activitatea sa neobo
sită pentru afirmarea și consolidarea cursului nou 
spre destindere, cooperare și securitate, in Europa 
și în lume, pentru eliminarea decalajelor econo
mice și înfăptuirea noii ordini economice, pentru 
realizarea dezarmării și în primul rînd a dezar
mării nucleare, eforturile perseverente pentru 
democratizarea relațiilor internaționale, pentru 
înlocuirea vechil politici imperialiste de domina
ție. asuprire și dictat printr-o politică nouă, ba
zată pe justiție și. echitate, pe respectarea dreptu
lui de dezvoltare liberă a fiecărui popor și' pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și mai bune — 
toate au ridicat pe culmi neatinse în trecut presti

giul și autoritatea internațională a României so
cialiste.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân. Marea Adunare Națională, Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Econotnice și Sociale își însușesc 
în întregime obiectivele și orientările de viitor ale 
politicii externe a partidului și statului nostru cu
prinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și reafirmă hotărîrea partidului și statului nostru 
de a acționa cu aceeași consecvență și fermitate 
pentru aplicarea neabătută a hotărârilor Congre
sului al XI-lea privind activitatea internațională, 
de a face totul pentru promovarea intereselor 
poporului român, pentru asigurarea tuturor condi
țiilor necesare desfășurării muncii sale pașnice, 
creatoare, de a milita neobosit pentru triumful 
Idealurilor socialismului, democrației și păcii.

în conformitate cu aceste orientări, România so
cialistă va desfășura, in continuare, o activitate 
neobosită și își va intensifica, mai departe, co
laborarea cu statele socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, cu toate țările 
lumii, fără deosebire de sistem social, pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la soluționarea. în 
conformitate cu interesele popoarelor, a marilor 
probleme ale contemporaneității, la înfăptuirea 
dezarmării, stingerea focarelor de încordare și 
conflict, soluționarea problemelor internaționale 
litigioase în conformitate cu normele de justiție 
și legalitate, lichidarea colonialismului, neocolo- 
nialismului și. rasismului, eliminarea decalajelor 
econcmice, edificarea unei noi ordini economice și 
politice mondiale.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, Marea Adunare Națională a Republicii So
cialiste . România, Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, foruri supreme ale partidu
lui și statului nostru, reunite în sesiune comună, 
adresează un apel solemn guvernelor, parlamen
telor, partidelor politice, tuturor forțelor sociale 
Înaintate de pe continentul nostru — pentru a de
pune împreună noi și perseverente eforturi, în- 
tr-un spiri-t de largă conlucrare și înțelegere, pen
tru realizarea de noi pași pe calea transpunerii în 
viață a angajamentelor asumate la Helsinki, a 
principiilor documentului comun, pentru adop
tarea de măsuri ferme și eficiente în direcția in
tensificării colaborării intereuropene. dezangajării 
militare pe continent, creării unui climat al de
plinei securități în. care toate națiunile să se 
poată dezvolta liber și colabora pentru asigurarea 
unei păci trainice !

6. Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Marea Adunare Națională și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale, însușin
du-și întru totul aprecierile, orientările și sarci
nile cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o adoptă drept program de acțiune a 
partidului și statului, a întregului nostru popor 
pe planul politicii interne și activității interna
ționale, în lupta pentru înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XI-lea, a liniei politice generale a 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân. Marea Adunare Națională și Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale adre
sează organelor-și organizațiilor de partid, minis
terelor și celorlalte organe centrale de stat, con
siliilor populare, consiliilor oamenilor muncii, or
ganizațiilor de masă și obștești, tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, chemarea să nu pre
cupețească nici un efort, să-și consacre întreaga 
energie și capacitate creatoare transpunerii în via
tă a acestui program, înlăturării in cel mai scurt 
timp a urmărilor calamității, realizării exemplare 
a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, a tuturor obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Să nu precupețim nici un efort pentru accelera
rea progresului economico-social al patriei, să fa
cem totul pentru Înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, asigurînd astfel 
ca anul jubiliar în care aniversăm centenarul In
dependenței și trei decenii de la proclamarea Re
publicii să marcheze un nou și important pas pe 
calea făuririi vieții noi. a prosperității și fericirii 
poporului, civilizației socialiste și comuniste, în
floririi multilaterale a României socialiste !

★
Comitetul Central al partidului, Marea Adunare 

Națională, Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale hotărăsc ca Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la activitatea parti
dului și intregului popor pentru inlăturarea urmă
rilor cutremurului catastrofal din 4 martie, dez
voltarea economico-socială actuală a tării, activi
tatea internațională a partidului și statului și si
tuația politică mondială, precum și cuvântările 
participanților la această ședință comună să fie 
publicate intr-un volum.Vizita ministrului afacerilor externe al R.P. Polone,

Marți dimineața a sorit în Capitală 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone, Errril Wojtas- 
zek, care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii • Socia
liste România, George Macovescu, 
face o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au venit în. întâmpinare George 
Macovescu, Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Aurel Duca, ambasadorul Româ
niei la Varșovia, funcționari supe
riori din M.A.E.

Erau prezenți ambasadorul R. P. 
Polone la București, WJadyslaw Woj- 
tasik, și membri ai ambasadei.

★
Marți după-amiază au Început con

vorbirile dintre George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, și Emil 
Wojtaszek. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție evoluția constant as
cendentă a relațiilor de prietenie fră
țească dintre România și Polonia, 
subliniindu-se rolul hotăritor pe care 
11 au In. această direcție întîlniri le 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu-

cinema
■ Parada surprizelor i TIMPURI 
NOI — 9; 11,16; U,30; 19.45; 18: 20.
• Sttrșitul legendei : SCALA — 
9.15; 11.45; 14,15; 16.45: 19,30. FES
TIVAL — 9: 11,15; 13.30: 16; 18.15; 
2(1.30, FAVORIT — 9; 11.15; 13.15; 
15,30: 17.45 ; 20.
• Richard al m-lea : EFORIE — 
9; 11.45; 14.30: 17,15: 20. PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18.30.
• FAră povești nu se face nimeni 
mare : DOINA — 13.30; 15.36; 19.30.
• Rîndunele și amazoane : DOI
NA — 9.30; 11.30; 17,30.
• Culbui salamandrelor : AURO
RA — 9; 11.15: 13,30: 15.30; 17.45; 
19,45, FLOREASCA —.9: 11; 13; 
15,30; 17.45: 20.
• îngerașii negri t FEROVIAR —

Emil Wojtaszek
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Edward Gierek. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri.

Exprimiudu-se dorința celor două 
părți de a adinei și diversifica în 
continuare raporturile bilaterale, au 
fast examinate noi căi și posibilități 
de dezvoltare, pe baze reciproc avan
tajoase, a colaborării economice, ști
ințifice. culturale și în alte domenii 
de interes comun.

între cei doi miniștri a avut loc, 
totodată, un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale vieții in
ternaționale.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
în cursul după-amiezii. ministrul 

afacerilor externe al R.P. Polone, E- 
mil Wojtaszek. a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. în continuare, 
oaspetele a vizitat cartiere din Ca
pitală.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii -Socialiste România. George

I; 11,15; 13.30: 16; 18,15: 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Căluțul cocoșat : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13.30: 16; 18.15; 20.
• Lumea circului (ambele serii) : 
GRIVITA — 9; 12; 16; 19, FLAMU
RA — 9; 12; 16: 19. COTROCENI
— 9.15: 12,30: 16: 19.15. ’
• Soarele vagabonzilor — 9.45:
16,15, Maica Ioana — 11.45. Rififl
— 14, Departe de lumea dezlănțui
ta (ambele serii) — 18,30 : CINE
MATECA.
• Tănase Scatiu : CENTRAL — 
9,15; 12.30: 16; 19.15.
• Accident : PACEA — 15; 17.15;
19.30, FERENTARI — 9.30; 11,30:
13.30: 15,30: 17.30: 19.30.
• Șatra : LIRA — 9.30: 11,30: 13,30; 
15.30: 17.45: 20, MUNCA — 10: 12; 
14; 16: 18: 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
DRUMUL SĂRII — 15.30: 17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii : VIITO
RUL — 9; 12; 15; 18.
• Un surîs, o palmă, un sărut : 

Macovescu, a oferit marți un dineu 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone, 
Emil Wojtaszek.

Au participat Mihail Florescu. mi
nistrul industriei chimice, Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Iosefide, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini, Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, alte 
persoane oficiale române și poloneze.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul României la Varșovia și am
basadorul Poloniei la București.

Toastînd în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășului 
Edward Gierek. a președintelui Con
siliului de Stat al R.P. Polone? Hen
ryk Jablonski, cei doi miniștri de 
externe au relevat că întărirea con
tinuă a prieteniei, solidarității și co
laborării dintre P.C.R. și P.M.U.P., 
dintre România și Polonia, consoli
darea conlucrării româno-poloneze 
pe arena internațională servesc in
tereselor ambelor popoare, cauzei so
cialismului. păcii și securității. în Eu
ropa și în lume. (Agerpres)

GLORIA — 8.45; 11: 13,15; 15,30; 
17,45; 20. TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20.15.
• Solitarul de la Fortul Humboldt:
MIORIȚA — 9: 11; 13,15; 17,15;
19,30.
• RIul de aur : COSMOS — 9,30; 
11.30: 13.45: 15.45: 18; 20.15.
• Africa Express : ARTA — 10; 
12; 14; 16: 18; 20.
• Prietenii mei, elefanții (ambele 
serii) : GIULEȘTI — 9.15; 12; 16; 
19.15.
• Pivotul echipe! de baschet : 
FLACĂRA — 9,30; 11,30: 13,30; 16; 
18: 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac — 19, 
(sala mică) : Zoo — 19.

t V

Marile agenții naționale și Interna
ționale de presă, posturile de radio 
și televiziune, ziarele din numeroase 
țări ale lumii au prezentat pe larg 
în știri, informații, articole și co
mentarii principalele idei din expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reliefînd în mod deosebit declarații
le și aprecierile secretarului general 
al partidului cu privire la eforturile 
uriașe depuse de poporul român pen
tru lichidarea urmărilor cutremuru
lui de pămint. pentru asigurarea dez
voltării neabătute a României pe ca
lea progresului.

In relatările presei din U.R.S.S., 
Iugoslavia. R.D. Germană asupra lu
crărilor ședinței comune este subli
niat faptul — 'relevat pe larg in ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— că. în ciuda uriașelor pier
deri provocate de seism, zilele 
de grea încercare care au tre
cut după cutremurul de la 4 martie 
au evidențiat încă o dată minuna
tele calități ale poporului român, care, 
strins unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, a putut face 
cu succes fată unei situații excep
ționale. a înfruntat cu bărbăție sti
hiile naturii, a putut asigura norma
lizarea rapidă a vieții publice.

Emisiunile posturilor de radio și te
leviziune, articolele și comentariile 
presei din Bulgaria, Polonia, Ceho
slovacia subliniază în mod deosebit 
activitatea neobosită depusă în per
manentă ds secretarul general al 
partidului, președintele republicii, 
pentru mobilizarea întregului popor 
la acțiunile pentru normalizarea vie
ții și îndepărtarea grabnică a urmă
rilor cutremurului, participarea di
rectă și strălucitul exemplu personal 
de abnegație și umanism pe care l-a 
dat în ajutorarea persoanelor și fa
miliilor cqre au suferit de pe urma 
catastrofei naturale ce s-a abătut a- 
supra tării noastre.

Astfel, agenția A.D.N. relevă că „so
lidaritatea oamenilor muncii români 
s-a manifestat nu numai prin ore su
plimentare de lucru în vederea aco
peririi pierderilor din economie, ci si 
în marea acțiune de «donații în contul 
omeniei ale poporului, care pinâ in 
prezent se ridică Ia 3,3 miliarde 
Iei".

Agenția FRANCE PRESSE. infor- 
mînd într-o relatare transmisă din 
București despre ședința comună 
și despre expunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. prezintă princi

Dezbaterile din Consiliul de Securitate privind situația 
din Orientul Mijlociu

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).

— Poziția principială a României in 
problema Orientului Mijlociu a fost 
reafirmată in Consiliul de Securitate 
al O.N.U. de căitre ambasadorul țării 
noastre la- Națiunile Unite, Ion Datcu.

Subliniind că din contactele și con
sultările care au avut loc în ultimele 
trei luni, ca și din luările de poziție 
din partea factorilor interesați, rezul
tă că în prezent există condiții mai 
favorabile pentru' declanșarea unui 
proces activ, politic și diplomatic in 
vederea instaurării păcii în Orientul 
Mijlociu, ambasadorul român a evi
dențiat necesitatea reluării Conferin
ței de pace de la Geneva asupra O- 
rientului Mijlociu : „România este 
ferm convinsă că una din condițiile 
pentru succesul conferinței de pace 
este participarea tuturor părților in
teresate. inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Este,în in
teresul fundamental al tuturor părți
lor în conflict și chiar al durabilității 
păcii pe care vrem să o vedem in
staurată în regiune ca reprezentanții 
poporului palestinean să participe 
activ, pe picior de egalitate, la pro
cesul negocierilor și la aranjamen
tele care vor fi încheiate".

Arătînd că obiectivul actualelor 
dezbateri trebuie să fie acela de a 
stimula procesul continuu de căutări 
neobosite ale căilor care duc la pace, 
reprezentantul român a subliniat, tot
odată, că secretarul general al O.N.U.

★

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au fost reluate dezbaterile 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu. După cum se știe. Egiptul a cerut 
convocarea Consiliului de Securita
te pentru a analiza raportul din 28 
februarie al secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, cu privire 
la posibilitatea reluării Conferinței 
de la Geneva pentru pace în O- 
rientul Mijlociu.

Reprezentantul Israelului. Chaim 
Herzog, a respins din nou cererea 
formulată de statele, arabe privind 
dreptul Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei de a participa la 
lucrările Conferinței de la Geneva, 
pronunțindu-se pentru convorbiri 
directe cu statele arabe. De aseme
nea, reprezentantul israelian a res
pins propunerea făcută vineri seara 
de reprezentantul Iordaniei privind 
crearea unei misiuni internaționale,

0 declarație a ministrului 
de externe al Turciei

KUWEIT. — Ministrul turc al afa
cerilor externe. Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, care întreprinde o vizită ofi
cială în Kuweit, a declarat că „Nu 
există nici o rațiune de a se ajunge 
la o confruntare cu Grecia, orice 
problemă intre Turcia și Grecia pu
țind fi reglementată prin interme
diul negocierilor". El a exprimat, 
totodată, dorința tării sale de a re
glementa „orice problemă prin în
țelegere".

Referindu-se la scopul călătoriei 
sale in Kuweit, șeful diplomației 
turce a declarat că vizita sa are în 
vedere examinarea cu oficialitățile 
de resort din țara-gazaă a mijloace
lor de dezvoltare a cooperării între 
cele două țări. 

palele idei. Agenția relevă vir
tuțile poporului român, modul 
eroic în care el a acționat din 
primele clipe după cutremur. Totoda
tă. agenția France Presse retine din 
expunere faptul că. pe baza rezulta
telor obținute de România în dezvol
tarea economico-socială a tării, „sînt 
Întrunite condițiile pentru îndeplini
rea obiectivelor planului anual și 
cincinal al economiei române". Agen
ția menționează că efortul economio 
suplimentar pe care 11 implică inlătu
rarea consecințelor cutremurului nu 
va greva programul de măsuri vizînd 
ridicarea nivelului de viată al popu
lației.

Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL subliniază importanta pe 
care o are ședința comună pentru de
finirea direcțiilor de acțiune în pe
rioada ce urmează în vederea lichi
dării rapide a urmărilor fenomenului 
seismic și a asigurării îndeplinirii 
programului de dezvoltare al Româ
niei.

Corespondentul agenției ASSOCIA
TED PRESS a transmis un comen
tariu cuprinzător despre începerea 
lucrărilor ședinței comune si princi
palele probleme abordate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în expunerea 
prezentată, precizînd că Importanta 
reuniune a factorilor de răspundere 
din. tara noastră are ca obiectiv prin
cipal atît eliminarea grabnică a ur
mărilor cutremurului, cit și realizarea 
In continuare a planurilor de dezvol
tare a tării. Agenția prezintă pe larg 
măsurile cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în do
meniul construcțiilor de locuințe șl 
de obiective industriale.

Comentariile presei din alte țări se 
referă la hotărîrea poporului nostru 
de a acționa în perioada următoare 
cu toată fermitatea pentru asigurarea 
îndeplinirii și chiar depășirii obiecti
velor planului cincinal actual, de a 
asigura transpunerea in viață atit a 
planului de dezvoltare economico- 
socială a tării, cit și a programului 
de măsuri privind ridicarea perma
nentă a nivelului de viată material 
și spiritual al poporului.

Presa internațională evidențiază, de 
asemenea, părțile din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu care 
reafirmă hotărîrea nestrămutată a 
României de a promova în continuare 
o politică externă dinamică și con
structivă, întemeiată pe atașamentul 

trebuia să mențină contactul cu păr
țile in conflict și cu statele intere
sate și să informeze consiliul asupra 
evoluțiilor ce vor surveni în ceea ce 
privește convocarea conferinței de 
pace.

Pentru instaurarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu, 
România consideră că soluțiile care 
vor fi negociate trebuie să fie ba
zate pe retragerea Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupate, pe recu
noașterea drepturilor naționale ale 
poporului palestinean. inclusiv a 
dreptului de a se constitui intr-un 
stat propriu independent, și pe ne
cesitatea de a asigura existența, in
tegritatea teritorială și dreptul la 
dezvoltare liberă și independentă a 
tuturor statelor din zonă.

Arătind că țara noastră este 
profund interesată ca rezolvarea de
finitivă a conflictului din Orientul 
Mijlociu'să se facă pe cale pașnică, 
reprezentantul nostru a reiterat ho
tărîrea României de a-și aduce și în 
viitor, în mod activ, contribuția la 
căutările de pace în Orientul Mij
lociu și de a sprijini toate eforturile 
de reglementare politică a conflictu
lui, în vederea instaurării unei păci 
care să permită popoarelor din a- 
ceastă regiune să trăiască la adăpost 
de amenințările de război, intr-un 
climat de înțelegere reciprocă și de 
cooperare prietenească.

★

instalată la Ierusalim, care să su
pravegheze și să raporteze felul 
cum se respectă de către Israel 
Convenția de la Geneva referitoare 
la teritoriile ocupate.

Ambasadorul Siriei la O.N.U., 
Mowaffak Allaf, a spus că, în legă
tură cu reluarea Conferinței de la 
Geneva, autoritățile israeliene im
pun condiții inacceptabile pentru 
statele arabe și caută să cîștige timp 
pentru a întări controlul în terito
riile ocupate. Ambasadorul sirian, a- 
rătind că numeroase state au recu
noscut O.E.P., a subliniat necesita
tea rezolvării problemei palesti.nene.

Reprezentantul palestinean. Zehdi 
Labib Terzi — invitat, in urma ho- 
tăririi luate vineri de Consiliul de 
Securitate, să participe la dezbateri 
— a reamintit bă O.E.P. a fost re
cunoscută de O.N.U. ca reprezentant 
al poporului palestinean, arătindu-se 
încrezător în eforturile O.N.U. în 
vederea realizării păcii în Orientul 
Mijlociu. El a subliniat, de aseme
nea, că în cadrul lucrărilor recente 
ale Consiliului Palestinean (parla
mentul) a fost adoptată o declarație 
în care au fost reafirmate drepturile 
poporului palestinean, între care 
dreptul de a avea un stat propriu si 
dreptul la autodeterminare.

Expunind poziția de principiu a 
Uniunii Sovietice față de reglemen
tarea pașnică în Orientul Mijlociu, 
reprezentantul U.R.S.S.. Oleg Troia- 
novski, a relevat că aceasta și-a 
găsit expresia in cuvîntarea rostită 
de Leonid Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. la Congresul sin
dicatelor sovietice. Considerăm, a 
spus el, că părerile Uniunii Sovietice 
față de principiile și direcțiile re
glementării atotcuprinzătoare a si
tuației din Orientul Mijlociu vor fi 
analizate cu seriozitate de părțile 
în conflict și de alte părți interesate 
și vor ajuta la ieșirea din impas a 
problemei în Orientul Mijlociu. 

ferm și sincer al tării noastre la ma
rile principii ale relațiilor noi între 
state, pe participarea activă la iden
tificarea de soluții în marile proble
me ale contemporaneității, cum sînt : 
înfăptuirea securității și cooperării 
pe continentul european și transpu
nerea în viată a documentelor de la 
Helsinki, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale si. în primul rînd, a 
dezarmării nucleare, întărirea rolului 
O.N.U., rezolvarea pe cale politică a 
conflictelor și diferendelor dintre sta
te, lichidarea subdezvoltării și deca
lajelor economice, instaurarea unei 
noi ordini economice și politice, fău
rirea unei lumi mai bune si mal 
drepte pe planeta noastră.

Informînd pe larg despre lucrării» 
ședinței comune, pe care o numește 
„cel mai înalt forum pentru adopta
rea hotărîrilor în România socialistă" 
și despre caracterul ei deosebit da 
reprezentativ, agenția TANIUG, în
tr-o corespondentă specială din 
București, prezintă extrase largi 
din expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind ■ marea bogăția 
de idei și deosebita însemnătate a 
acestui document. în corespondentă 
sînt prezentate principalele puncte din 
expunere referitoare la hotărîrea po
porului român de a îndeplini ob: ?- 
tivele planului cincinal de dezt- 
tare, la faptul că dificultățile crear^> 
de cutremur nu vor influenta nega-’’ 
tiv asupra cooperării economice a 
României cu țările străine. A- 
gentia prezintă apoi pe larg par
tea din expunere referitoare la 
politica externă a României, hotă
rîrea partidului și statului nostru 
de a dezvolta în continuare relațiile 
cu toate statele, de a milita pentru 
înfăptuirea securității europene, a 
dezarmării. In primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru adoptarea unor 
măsuri de dezangajare militară șl 
dezarmare în Europa.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— relevă agenția Taniug — a subli
niat importanta și necesitatea colabo
rării și mai intense a țărilor în curs 
de dezvoltare și a mișcării nealinia- 
tilor, a instaurării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
întemeiată pe principiile cuprinse in 
documentele de la Helsinki și a re
petat ideea convocării, cu ajutorul 
posibil al nealiniaților, a unei con
ferințe mondiale a țărilor in curs de 
dezvoltare consacrată problemelor 
economice".

Agenția Taniug relevă, de asemenea, 
pasajele din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind principiile 
care trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre partidele comuniste si munci
torești, accentuînd asupra dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora sin
gur. de sine stătător, linia sa poli
tică, pornind de la condițiile concrete 
din fiecare tară, de la adevărurile 
generale ale marxism-leninismului.

AGENȚIILE 
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TRANSMIT:
Convorbirile sovioto-a- 

mericnne lntro Andrei Gromiko 
și Cyrus -Vance au continuat marți 
Ia Moscova. După cum informează 
agenția T.A.S.S., au fost discutate 
probleme privind posibilitatea redu
cerii trupelor și armamentelor in 
Europa centrală, precum și situația 
din Orientul Apropiat. Au fost abor
date, totodată, aspecte legate de in
terzicerea totală a experiențelor 
nucleare subterane, nediseminarea 
armelor nucleare și interzicerea unor 
noi tipuri de arme de nimicire iii,' 
masă.

Primire. Directorul gem-o' 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.), Sigvard 
Eklund, l-a primit pe ambasadorul 
D. Aninoiu în legătură cu încheierea 
misiunii sale în calitate de reprezen
tant permanent al României pe lingă 
A.I.E.A. în cursul întrevederii a 
fost evocată foarte buna colaborară 
stabilită între România și A.I.E.A., 
ca și posibilitățile de extindere și 
adincire a acesteia.

Convorbiri sovieto-mo- 
zambicane. La Maput° au în- 
ceput marți convorbirile dintre Sa
mora Machel, președintele Republi
cii Populare Mozambic, și Nikolai 
Podgornii, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., cava 
se află într-o vizită oficială în 
această țară. Au fost abordate, in
formează agenția T.A.S.S., probleme 
ale relațiilor bilaterale, precum și 
aspecte ale situației internaționala 
de interes reciproc.

Întrevedere. pre?edintele S1* * 
riei, Hafez Al Assad, a primit ieri la. 
Damasc pe fostul vicepreședinte al 
S.U.A., Nelson Rockefeller. Vizita in 
capitala siriană este prima etapă a 
unui turneu în această zonă pa 
care-1 întreprinde fostul vicepre-, 
ședințe american.

PROGRAMUL I
9,60 Teleșcoală

10,00 Teatru TV : „Timp și adevăr" de 
Eugenia Busuioceanu

11.35 întrebări și răspunsuri
12,05 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală — Dicționar școlar
16.35 Curs de limba germană
17,05 Consultații juridice
17.25 Din țările socialiste
17.35 Tragerea Pronoexpres
17,45 Balade
18.30 Telecronlca pentru pionieri ■
18.50 Forum cetățenesc
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Emisiune de versuri
20.15 Teleclnemateca. Ciclul „Mar! ac

tori" : Ugo Tognazzi și Jean se- 
berg „Acest fel de dragoste"

21,55 Vedete ale cîntecului
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Heidl
20.25 De la Bach la Enescu
21,00 Elopia — o antică așezare a Ela- 

dei, în zilele noastre Ianlna. pre
zentată de studiourile de televi
ziune din Atena.

21.15 Telex
21.20 Melodii
21,40 Prim plan„Nana Lena"

• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclul „J. S. 
Bach“. Concerte pentru 1, 2, 3 și 
4 clavire — 19.
• Opera Română : Rigoletto — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
19.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
O Teatrul ,.I. Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19,30.
• Ansamblul artistic „ Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt, Pufușor și Mus
tăcioară — 10.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 19.30.

tntr-un comunicat pu- 
blicității la Haga se anunță că regina 
Iuliana a Olandei a cerut dizolvarea 
Camerei deputaților. După cum s-a 
anunțat anterior, alegerile legislativa 
se vor desfășura, potrivit prevederi
lor inițiale, la 25 mai a.c.

După demisia premieru
lui francez. Intr‘° dcclarat'8 fă
cuta presei, la sfirșitul unei întreve
deri avute cu președintele Valery 
Giscajd d’Estaing, premierul francez 
demisionar, Raymond Barre, a arătat 
că va supune miercuri șefului statu
lui propunerile sale privind formarea 
viitorului guvern. Președintele d’Es
taing l-a însărcinat pe Raymond 
Barre cu alcătuirea unui nou guvern, 
compus din maximum 15 membri.

Din nou iarnă în Austria. 
Marți, în întreaga Austrie iarna a re
venit, aducind cu sine temperaturi 
pină la minus 14 grade și abundenta 
căderi de zăpadă nu numai în munți, 
ci și în regiunile de șes. Stratul da 
zăpadă se ridică, în unele zone, ,1a 
30 centimetri.
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