
La invitația președintelui Nicolae Ceausescu, 
astăzi sosește în țara noastră președintele 
Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing

în jurul orei 12,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct cere
monia sosirii președintelui Republicii Franceze, Valery Giscard d’Estaing, care, îm
preună cu doamna Anne-Aymone Giscard d’Estaing, va face la invitația președin
telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială in țara noastră.
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LA CONSFĂTUIREA CU CADRELE 
DE CONDUCERE DIN INDUSTRIE, 
CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI Șl 

AGRICULTURĂ

UN BOGAT
Șl CONCRET 
PROGRAM 

DE ACȚIUNE 
PENTRU 
PROGRESUL 
ECONOMIEI

NAȚIONALE

Ministrul afacerilor externe al Norvegiei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri, pe mi
nistrul afacerilor externe al Norve
giei, Knut Frydenlund, care face o 
vizită oficială în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A luat parte, de asemenea. Per 
Borgen, ambasadorul Norvegiei la 
București.

Ministrul norvegian a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut de prietenie și cele mai 
bune urări din partea regelui Norve
giei, Olav al V-lea, stima și prețui

rea guvernului norvegian pentru po
litica externă a României de pace și 
colaborare internațională promovată 
de președintele ei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
regelui Olav al V-lea și guvernului 
norvegian un cald salut și un mesaj 
de prietenie.

în cadrul întrevederii s-a dat o 
înaltă apreciere raporturilor româno- 
norvegiene, care au cunoscut. în ul
timii ani, o continuă dezvoltare. Tot
odată, a fost exprimată dorința co
mună de a valorifica noi posibilități 
în vederea intensificării raporturilor 
bilaterale pe diferite planuri, în in

teresul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii. înțelegerii și colaborării 
în Europa și în întreaga lume. S-a 
apreciat că România și Norvegia pot 
colabora cu succes și pe plan inter
național, în vederea edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții interna
ționale, reliefindu-se îndeosebi nece
sitatea intensificării eforturilor în
dreptate spre înfăptuirea integrală a 
prevederilor Actului final al Con
ferinței de la Helsinki, pentru pre-
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Republicii Tunisiene cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Zouhir Chelii,

care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re

publicii Tunisiene în țara noastră.
(Continuare în pag. a V-ak

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al Republicii Elene,
Constantin Karamanlis, va efectua o vizită 

oficială de prietenie in țara noastră
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu,

primul ministru al Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, va efectua o 
vizită oficială, de prietenie, în Ro
mânia în perioada 18—20 martie 1979.

Stimați tovarăși,
Consfătuirea pe țară a activului 

de bază din industrie, transpor
turi, construcții și agricultură, la 
care participă peste 6 000 de ca
dre, constituie un moment impor
tant în unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, în vederea înfăp
tuirii neabătute a hotăririlor Con
gresului al Xî-lea, a planului cin
cinal și a programului suplimen
tar de dezvoltare economică și 
socială a patriei, de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoas
tră, tuturor participanților la a- 
ceastă mare consfătuire, clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectua
lității, întregului nostru popor un 
salut călduros în numele Comite
tului Central al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernului, pre
cum și al meu personal, împreună 
cu cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice, urale îndelungate : se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.!“).

în cadrul dezbaterilor, în plenul 
și în secțiunile consfătuirii, cei 594 
tovarăși care au luat cuvîntul au 
evidențiat marile realizări și suc
cese obținute în toate sectoarele 
de activitate în îndeplinirea pla
nului cincinal, inclusiv a prevede
rilor suplimentare pentru această 
perioadă.

în același timp, în cadrul lucră
rilor consfătuirii s-au adus multe 
critici îndreptățite în legătură cu 
unele lipsuri și neajunsuri mani
festate în activitatea noastră eco
nomică în acești ani. De aseme
nea, numeroși tovarăși au prezen
tat propuneri de măsuri pentru 
lichidarea lipsurilor, generalizarea 
experienței înaintate în diferite 
domenii și îmbunătățirea întregii 
activități economice în vederea 
transpunerii în viață, în cele mai 
bune condiții, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al Xî-lea și 
Conferința Națională ale partidu
lui. S-au prezentat mai bine de 1 700 
de propuneri, unele foarte impor
tante și valoroase. De aceea, este 
necesar ca ministerele, organele 
de sinteză centrale, precum și 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii și Consiliul Național al 
Agriculturii să studieze, într-o pe
rioadă de maximum 3 luni, toate 
aceste propuneri și să prezinte 
conducerii partidului și statului 
măsurile de soluționare a proble
melor ridicate, informînd despre 
aceasta și organizațiile de partid 
județene, conducerile centralelor 
și întreprinderilor.

Este necesar deci să acționăm 
în așa fel încît rezultatele consfă
tuirii noastre să se poată reflecta 
în realizarea în mai bune condi

ții a planului, în desfășurarea 
cu mai mult succes a întregii 
noastre activități. (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Se poate afirma deci că dezba
terile consfătuirii s-au desfășurat 
la un nivel înalt, caracterizîndu-se 
printr-un profund spirit de răs
pundere, exigență și seriozitate în 
abordarea problemelor centrale 
ale dezvoltării noastre economico- 
sociale. Apreciez faptul că toți 
vorbitorii au exprimat, în numele 
oamenilor muncii, hotărirea de a 
face totul pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru realizarea 
unei calități noi în întreaga eco
nomie națională, perîtru asigura
rea mersului tot mai ferm înainte 
al patriei noastre pe calea progre
sului, bunăstării și civilizației. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Acșastă consfătuire — ce re
unește cadrele de bază din indus
trie, agricultură, transporturi, con
strucții și cercetare din întreaga 
țară — constituie o nouă și puter
nică manifestare a profundului 
democratism al orînduirii noastre 
socialiste, a condițiilor create de 
partid pentru participarea nemij
locită, efectivă a oamenilor mun
cii, a întregului popor la buna gos
podărire a avuției naționale, la 
dezbaterea și elaborarea tuturor 
hotăririlor care privesc dezvolta
rea economico-socială a țării, la 
conducerea întregii noastre socie
tăți. Această consfătuire se înscrie 
ca o vie și elocventă manifestare 
a unității clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului po
por, în jurul și sub conducerea 
Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a na
țiunii noastre — în munca eroică 
pentru înfăptuirea Programului a- 
doptat de Congresul al XI-lea, 
pentru ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de civilizație, de bună
stare și fericire. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Avînd loc în anul cînd se împli
nesc 35 de am de la victoria insu
recției naționale armate antifas
ciste- și antiimperialiste — eveni
ment epocal în istoria României, 
în lupta poporului nostru pentru 
făurirea unei vieți noi, libere și 
demne — consfătuirea reprezintă 
un prilej de evocare a drumului 
glorios străbătut de poporul și 
partidul nostru de-a lungul acestei 
perioade, a marilor realizări obți
nute în transformarea revoluțio
nară a societății, în înflorirea eco
nomico-socială a patriei, în edifi
carea celei mai drepte și mai 
umane orinduiri sociale — orin- 
duirea socialistă.

Consfătuirea capătă, de asemenea. 

o semnificație deosebită prin faptul 
că anul acesta va avea loc cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, 
care va stabili și adopta obiectivele 
și sarcinile celei de-a doua etape 
a înfăptuirii Programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintară 
a României spre comunism.

Fără îndoială că lucrările con
sfătuirii, hotărîrile adoptate vor 
determina o îmbunătățire substan
țială a întregii activități economice, 
unirea și mai puternică a energiilor 
și forței creatoare a poporului, în 
vederea obținerii de noi și tot mai 
mari progrese în grandioasa operă 
de făurire a unei Românii înflori

1950 1965 1970 1975 1978 1978 
față 
de

1950

Producție 
globaîă 
industrială — 
miliarde lei 27,5 178,4 307,2 586,9 817,1 29 ori

Producția 
globală 
agricolă — 
miliarde lei 32,4 62,5 68,6 93,8 127,7 3,5 ori

Investiții — 
miliarde lei 6,3 47,0 80,0 137,7 196,6 31 ori

Fonduri fixe — 
miliarde lei 207 517 757 1 203 1 600 7 ori

Volumul 
comerțului 
exterior — 
miliarde lei 
valută 2,7 13,1 22,9 53,1 76,8 28 ori

Produsul 
social — 
miliarde lei 83 344 523 864 1 125 13 ori

Venitul 
național — 
miliarde lei 35 146 212 362 464 13 ori

Factorul decisiv al acestor mu
tații radicale în economia româ
nească l-a constituit politica de in
dustrializare, promovată cu fermi
tate de Partidul Comunist Român. 
Aceasta a dus la creșterea produc
ției industriale de 29 de ori"și la 
dezvoltarea cu prioritate a ramu
rilor moderne, hotărâtoare. Produc
ția din întregul an 1950 se reali
zează în prezent în numai 12 zile 
la energie electrică, în 17 zile la 
oțel, în 19 zile la tractoare, în 28 
zile la ciment, în 65 zile la țesă
turi, în 40 zile la încălțăminte și 
în circa 2 zile la mobilă. Industria 

toare, prospere, libere și indepen
dente, în edificarea cu succes pe 
pămîntul patriei noastre a socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
Este .deosebit de semnificativ 

pentru profundele procese revolu
ționare care au avut loc în perioada 
construcției socialiste în viața eco
nomică și socială a patriei, pentru 
progresele uriașe realizate in fău
rirea noii baze tehnico-materiale a 
societății, compararea actualului 
nivel economic al României cu cel 
din 1950, anul în care am trecut la 
înfăptuirea primului plan cincinal.

noastră participă astăzi cu aproape 
două treimi la realizarea produsu
lui social. Totodată, ea asigură 
circa 75 la sută din mașinile, uti
lajele și instalațiile necesare pro
gramului de investiții și contribu
ie preponderent la progresul țării, 
satisfăcînd în condiții tot mai bune 
cerințele de consum ale întregii 
populații.

Progresele obținute in economie, 
ca urmare a industrializării socia
liste, au determinat schimbări pro
funde în structura socială a țării. 
Față de anul 1950, cînd un sfert 
din populația ocupată lucra în ra

murile neagricole, în anul 1978 
procentul acestei populații s-a ri
dicat la două treimi.

In această perioadă, și îndeosebi 
în ultimii 10 ani, partidul nostru 
a aplicat cu fermitate politica de 
amplasare rațională, armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării — ceea ce a dus la 
valorificarea mai rapidă a bogăți
ilor naturale și resurselor de mun
că din toate zonele, la dezvoltarea 
mai accentuată a județelor rămase 
în urmă, la asigurarea condițiilor 
ca întreaga populație să se bucure 
de roadele construcției socialiste, 
de binefacerile civilizației moder
ne. Dacă in 1965, numai 3 județe 
și Capitala realizau o producție 
industrială de peste 10 miliarde 
lei, în acest an numărul lor se ri
dică la 31, iar în 1980 acest nivel 
economic va fi atins de toate ju
dețele patriei noastre.

înfăptuirea' politicii de dezvolta
re armonioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriu a necesitat, de
sigur, eforturi și cheltuieli deose
bite pentru investiții și formarea 
forței de muncă, dar aceasta asi
gură apropierea condițiilor de 
muncă și viață, egalitatea în fapt 
a tuturor cetățenilor — obiectiv 
de prim ordin al politicii partidu
lui și ștatului nostru. Trebuie în
țeles bine că industrializarea nu 
a constituit și nu constituie un 
scop în sine, ci o cale sigură pen
tru progresul economic și social, 
baza de neclintit a făuririi socia
lismului și comunismului, a ridi
cării bunăstării poporului, a asi
gurării independenței patriei. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Ca urmare a tuturor acestor 
realizări, România s-a transfor
mat, într-un timp istoric scurt, 
dintr-o țară agrară cu o industrie 
înapoiată, într-o țară industrial- 
agrară în plin progres. Viața a 
confirmat în mod strălucit juste
țea politicii partidului de indus
trializare socialistă, baza sigură a 
progresului economic și social al 
țării, a ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
nostru popor, a afirmării națiunii 
noastre în rîndul națiunilor libere 
și egale. (Aplauze puternice, în
delungate).

Dragi tovarăși,
în aceste zile se împlinesc trei 

decenii de la Plenara Comitetului 
Central din 3—5 martie 1949, care 
a trasat linia politică a partidului 
de transformare socialistă a agri
culturii. Ca rezultat al cooperati
vizării, țărănimea a fost eliberată 
de povara exploatării, a devenit 
stăpînă pe propria soartă, pe re
zultatele muncii sale, și-a unit e-
(Continuare în pag. a II-a)

FEMEILE
prezență activă în viața 
social-economică a tării

Ana MUREȘAN 
președinta Consiliului Național 

al Femeilor
Ă'

Desen de Tudor ISPAS

Anul acesta, 
sărbătorirea Zilei 
internaționale a 
femeii are loe in 
condițiile în care 
întregul nostru 
popor muncește cu însuflețire pentru 
îndeplinirea exemplară a hotăririlor 
Congresului alXI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. împreună cu 
toți oamenii muncii din patria noas
tră. femeile întimpină cele două mari 
evenimente politice ale acestui an — 
35 de ani de la 
eliberarea tării și 
Congresul al XII- 
lea al partidului 
— cu noi și în
semnate succese 
în toate domenii
le de activitate. 
Femeile din tara 
noastră, indife
rent de naționa
litate. își consa
cră toate efortu
rile traducerii in 
viață a îndemnu
rilor adresate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secre
tarul general al 
partidului. la 
Conferința națio
nală a femeilor 
din primăvara a- 
nului trecut. în 
care sublinia, : 
„Să asigurăm in 
toate domeniile 
folosirea deplină 
și eficientă a u- 
riașei forte de 
muncă și creație pc care o 
reprezintă femeile, a spiritului lor 
gospodăresc, de ordine și discipli
nă, a abnegației și devotamentului 
lor în slujirea patriei, a poporului, a 
socialismului !“ Sint cuvinte care ne 
călăuzesc întreaga activitate, intrucit 
nu există îndatorire mai înaltă pen
tru noi, femeile, decît aceea de a în
făptui politica partidului, de a da 
viată indicațiilor secretarului său ge
neral.

Cu prilejul acestei zile, as dori să 
exprim sentimentele noastre de 
dragoste și aleasă prețuire mult 
stimatei și iubitei tovarășe Elena 
Ceaușescu, pentru remarcabila sa 
contribuție la elaborarea și infăptui- 
rea politicii partidului, creșterea 
prestigiului femeilor din România în 
lume, pentru aportul său la îndru
marea mișcării de femei și sporirea 
rolului acestora în toate sectoarele 
vieții economico-sociale și politice.

în calitatea lor de oameni ai mun
cii, dar și de gospodine și mame, fe
meile din industrie răspund prin re
marcabile fapte de muncă permanen
tei griji a conducerii partidului și 
statului pentru îmbunătățirea conti

nuă a condițiilor 
de viață ale ce
lor ce muncesc. 
•Se știe că printre 
primele ramuri 
industriale care 

au beneficiat de mărirea retribuției 
s-au aflat cele cu mare pondere femi
nină. la acestea adăugindu-se alocații
le pentru copii — sporite din nou, zile
le acestea — precum și alte măsuri ce I 
vin în sprijinul bunăstării familiei, 
al femeii muncitoare, cum este redu

cerea săptămînii 
de lucru, de care 
se bucură în pri
mul rind femei
le. Toate aceste 
dovezi ale grijii 
pentru femeia 
mamă și munci
toare ne îndeam
nă să ne consa
cram, cu și mai 
mult elan, mun
cii însuflețite 
pentru obținerea 
unor rezultate cit 
mai bune, în toa
te domeniile de 
activitate.

în industria u- 
șoară. unde lu
crează un mare 
număr de femei, 
se obțin rezulta
te bune în gos
podărirea mate
riilor prime si 
materialelor. în e- 
conomisirea com
bustibilului. ca 
urmare directă a 

manifestării spiritului gospodăresc 
ai femeilor. Ele acordă o deose
bită atenție colectării și reciclării ma
teriilor prime secundare. între care 
cantități importante de hirtie si 
textile. Toate acestea au devenit po
sibile datorită condițiilor bune de 
muncă, înzestrării cu utilaje moder
ne a unităților industriale, dar și 
efortului depus pentru calificarea și 
ridicarea nivelului lor profesional și 
politic. Un mare^număr de femei 
s-au calificat în meserii dintre cele 
mai moderne din ramuri de bază ale 
economiei naționale. Numai în anul 
trecut au fost atrase în industrie și 
calificate peste 100 000 de femei. 
Prin grija partidului și statului nos
tru de repartizare judicioasă a for
țelor de producție, s-a înmulțit și nu
mărul unităților cu specific feminin, 
prin intrarea in funcțiune a unor noi 
întreprinderi de industrie ușoară, 
între care cele din centrele miniere 
și metalurgice din Valea Jiului. Hu
nedoara. Reșița, zona Munților Apu
seni, ceea ce a dat posibilitatea unul
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)
forturile pentru valorificarea mai 
rodnică a pămîntului, pentru dez
voltarea producției și ridicarea, pe 
această bază, a bunăstării sale, 
pentru înflorirea multilaterală a 
satului românesc. înfăptuirea cu 
succes a acestei vaste opere revo
luționare a asigurat generalizarea 
relațiilor socialiste de producție și 
crearea economiei socialiste unita
re, lichidarea pentru totdeauna a 
claselor exploatatoare, a oricărei 
exploatări a omului de către om, 
ridicarea pe o treaptă nouă a ali
anței dintre clasa muncitoare și 
țărănime — temelia de granit a 
orînduirii noastre socialiste. (A- 
plauze și urale puternice, îndelun
gate. Se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.!*')•

Partidul nostru a pus în centrul 
politicii sale agrare făurirea unei 
agriculturi intensive, moderne, de 
înaltă productivitate. în aplicarea 
acestei orientări, un rol deosebit 
l-au avut măsurile adoptate după 
Congresul al IX-lea, cînd s-a tre
cut cu hotărfre Ia înlăturarea unor 
tendințe de subapreciere a rolului 
agriculturii, manifestate în perioa
da anterioară, acordîndu-se o aten
ție deosebită dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a acestei importan
te ramuri a economiei noastre na
ționale. în anii 1966—1978 investi
țiile destinate agriculturii au însu
mat aproape 200 miliarde lei, de 
3,6 ori mai mult decît în cele trei 
cincinale precedente, asigtârîndu- 
se realizarea unui amplu program 
de irigații și amenajări funciare, 
accelerarea procesului de mecani
zare și chimizare a producției, 
crearea unui mare număr de com
plexe zootehnice moderne. Ca ur
mare a dezvoltării bazei tehnico- 
materiale, a muncii pline de abne
gație a țărănimii cooperatiste, a 
lucrătorilor din unitățile agricole 
de stat, în perioada 1950—1978 
producția agricolă a sporit de trei 
ori și jumătate.

Acum, la împlinirea a trei dece
nii de la plenara din martie 1949, 
putem aprecia cu deplină îndrep
tățire justețea politicii agrare a 
partidului nostru, superioritatea 
și forța agriculturii socialiste. Fap
tele, viața demonstrează cu putere 
că numai marea proprietate socia
listă, împreună cu dezvoltarea me
canizării și chimizării, cu aplicarea 
cuceririlor științei agrozootehnice 
moderne pot' asigura progresul 
rapid al agriculturii — ramură de

1950 1965 1970 1975 1978 1978 tetă
de 1950

Populația —
19,0milioane locuitori 16,3

Numârui personalu
lui muncitor — 
milioane 2,1 4,3

Retribuția medie 
netă a persona
lului muncitor — 
lei, lunar 337 1 028

Veniturile nominale 
nete ale țărănimii 
obținute din mun
ca in C.A.P. șl
gospodăriile per
sonale, pe o per
soană activă — 
lei, lunar 4 167 495

Veniturile ce revin 
pe o familie din
fondurile sociale 
de consum —lei, 
anual 772 3 858

Locuințe construite 
de stat — 
mii apartamente 9,6 52,0

20,3 21,2 21,9 134 «/o

5,1 6,3 7,0 328 O p

1 289 1 595 2 011 6 ori

.■ T ■
■ l - r tâ :

571 990 1 268 7,6 ori

6 015 8 783 10 051 13 ori

96,3 130,5 151 16 ori

Veniturile globale ale populației 
au sporit, în 1978 față de 1950, de 
9,5 ori. Paralel s-au asigurat creș
teri importante ale consumului pe 
locuitor la toate produsele de 
bază : la carne de 3,3 ori, la ouă 
de 4,3 ori, la zahăr de 3,9 ori, la 
fructe de 2,5 ori, la țesături de 2 
ori, la încălțăminte de 5.6 ori 
ș.a.m.d. A crescut substanțial achi
ziționarea de către gospodăriile 
populației a aparatelor de radio și 
televiziune, frigiderelor, mobilei, 
autoturismelor și altor bunuri de 
folosință îndelungată. în acest in
terval s-au construit de către stat 
petite 1 600 000 apartamente, a că
pătat un impuls tot mai puternic 
construirea de locuințe proprietate 
personală.

Un rol hotărîtor în obținerea tu
turor mărețelor realizări ce jalo
nează această importantă perioadă 
istorică a României l-a avut poli
tica partidului de repartizare a 
venitului național, de alocare a unei 
părți însemnate pentru fondul de 
dezvoltare economico-socială. Dacă 
în deceniul 1951—1960 rata acu
mulării a reprezentat circa 17 la 
sută, iar în cincinalul 1961—1905 
circa 24 la sută, aceasta s-a ridicat 
în cincinalul 1966—1970 la aproa
pe 29 la sută. Practica a de
monstrat însă că nici acest nivel 
nu era suficient — și de aceea 
Congresele X și XI, precum si 
Conferințele Naționale din 1967, 
1972 și 1977 ale partidului au tra
sat linia accelerării procesului de 
dezvoltare, a ridicării ratei acumu
lării la circa o treime din venitul 
național. Calculele arată că, în con
dițiile în care s-ar fi menținut in 
perioada 1966—1980 o rată de acu
mulare de circa 25 la sută, ritmul 
de creștere a venitului național ar 
fi fost de circa 7 la sută, în loc de 
aproape 10 la sută, iar ritmul fon
dului de consum de numai 4 la sută, 
față de 7,4 la sută. Pe întreaga pe
rioadă fondul de consum ar fi fost 
mai redus cu circa 600 miliarde lei, 

bază a economiei noastre națio
nale. Realitatea dovedește că în
făptuirea socialismului la sate este 
6 condiție esențială pentru dez
voltarea armonioasă și echilibrată 
a întregii economii, pentru însăși 
edificarea orînduirii socialiste și 
comuniste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Organizarea agriculturii noastre 
pe temelii socialiste, dezvoltarea 
și modernizarea continuă a bazei 
sale tehnico-materiale au determi
nat uriașe schimbări revoluționare 
în satul românesc, în relațiile de 
producție, în gradul de civilizație 
al vieții din mediul rural, în fizio
nomia socială a țărănimii, în locul 
pe care îl ocupă agricultura în an
samblul economiei naționale. Toate 
aceste schimbări au făcut necesară 
adoptarea, de către Comitetul 
Central al partidului, a recentelor 
măsuri de perfecționare a organi
zării agriculturii, corespunzător 
cerințelor etapei actuale a dezvol
tării satului, a întregii societăți 
socialiste românești. Crearea con
siliilor unice agroindustriale repre
zintă' un important pas înainte pe 
calea organizării agriculturii noas
tre socialiste, asigurînd conduce
rea unitară a acestui important 
sector al economiei naționale, va
lorificarea la un nivel tot mai 
înalt, într-o concepție superioară, 
a mijloacelor de producție și forței 
de muncă din agricultură, a capa
cității creatoare a țărănimii coo
peratiste, a tuturor oamenilor 
muncii de la sate.

Noua organizare deschide, fără 
îndoială, perspectiva unor noi si 
importante succese în moderniza
rea agriculturii, în creșterea pro
ducției agricole, vegetale și ani
male, în valorificarea pe deplin a 
resurselor și posibilităților de care 
dispune agricultura noastră, în 
creșterea contribuției ei la întrea
ga dezvoltare socialistă a patriei 
noastre. (Aplauze puternice, în
delungate). >

Stimați tovarăși,
Dezvoltarea și modernizarea ba

zei tehnico-materiale a economiei, 
creșterea rapidă a producției in
dustriale și. agricole au contribuit 
la sporirea de circa 13 ori a veni
tului național, ceea ce a permis ri
dicarea continuă a veniturilor oa
menilor muncii, transformarea ra
dicală a condițiilor de viață ale 
întregului nostru popor, progresul 
general al României socialiste.

iar volumul fondurilor fixe ar fi 
fost, la finele actualului cincinal, cu 
aproape 600 miliarde lei mai mic.

Toate acestea demonstrează că 
politica de alocare a unei părți 
însemnate din venitul național 
pentru acumulare este singură ce 
asigură dezvoltarea puternica a 
forțelor de producție, crearea unei 
baze tehnico-materiale moderne, 
creșterea potențialului economic al 
țării, a capacității sale de apărare, 
consolidarea independenței și su
veranității naționale, sporirea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, progre
sul general al României socialiste. 
(Aplauze puternice, indelungate).

Marile realizări și succese obți
nute în perioada la care m-am re
ferit demonstrează in mod incon
testabil caracterul științific și jus
tețea politicii partidului nostru, 
care aplică în mod creator princi
piile generale ale socialismului, a- 
devărurile universal valabile la 
condițiile concrete ale României. 
Ele relevă forța organizatorică și 
politică a partidului, care a știut 
să unească elanul revoluționar, e- 
nergia și capacitatea creatoare ale 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității, ale tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, în marea operă de edifi
care a unei Românii moderne, 
prospere, înaintate, de zidire pe 
pămîntul patriei noastre a orîndui
rii socialiste.

întreaga istorie a transformări
lor revoluționare care au avut loc 
în societatea românească după cu
cerirea puterii de către clasa mun
citoare pune "clar în evidență fap
tul că partidul comunist, clasa 
muncitoare, oamenii muncii au 
știut și știu să conducă destinele 
patriei incomparabil mai bine 
decît clasele exploatatoare de o- 
dinioară, asigurînd națiunii noas
tre un destin nou, strălucit, liber 
și independent, progresul material 

și spiritual rapid al întregii socie
tăți, creînd României socialiste un 
loc demn în rîndul națiunilor li
bere ale lumii. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.'.“).

Obținerea acestor mărețe victo
rii în ridicarea economico-sociaiă 
a țării, în construirea socialismului 
în România, constituie, totodată, o 
însemnată contribuție a partidului 
nostru comunist la afirmarea su
periorității socialismului în lume, 
la creșterea prestigiului și autori
tății sale, la sporirea continuă a 
puterii de influențare a idealurilor 
socialismului și comunismului in 
rîndul oamenilor muncii de pretu
tindeni. Aceasta constituie un 
aport de seamă la lupta forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru 
cauza socialismului și progresului 
social, pentru pace, colaborare și 
destindere internațională. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Primii trei ani ai actualului cin

cinal s-au încheiat cu succese re
marcabile în dezvoltarea economi
că și socială a Rdmăniei, în trans
punerea în viață a Programului a- 
doptat de Congresul al XI-lea al 
partidului. Industria s-a dezvoltat 
într-un ritm mediu anual de 11 la 
sută, față-de ritmul de 10,2 la sută 
prevăzut inițial, obținîndu-se o 
producție globală suplimentară de 
circa 60 miliarde lei, ceea ce de
monstrează posibilitatea ca pe în
tregul cincinal să realizăm un plus 
de 100 miliarde lei. S-a moderni
zat, în continuare, structura in
dustriei, construcția de mașini, 
chimia și metalurgia ajungînd să 
dea peste 50 la sută din volumul 
total al producției. Au fost asimi
late 2 300 tipuri de mașini, utilaje, 
jnstalații și aparate cu performan
țe superioare, majoritatea în con
cepție proprie ; s-au pus în fabri
cație peste 1 000 noi materiale și 
bunuri de consum. Accelerarea 
înnoirii producției, valorificarea 
superioară a resurselor și reduce
rea cheltuielilor materiale s-au re
flectat în creșterea producției nets 
într-un ritm superior celui al pro
ducției globale, ceea ce evidenția
ză accentuarea proceselor calitati
ve în dezvoltarea industriei.'

în agricultură — în condiții cli
matice nu dintre cele mai favora
bile — producția globală medie pe 
cei 3 ani a depășit cu 24 la sută 
media anuală a perioadei 1971 — 
1975. La cereale boabe am obținut 
peste T9 milioane tone, cu 4,3 mili
oane tone mai mult decît în cinci
nalul trecut. Totodată nivelul me
diu al producției animale a sporit 
cu circa 32 la sută.

In anii 1976—1978 s-a executat 
un volum de investiții practic egal 
cu totalul investițiilor din cincina
lul precedent, continuîndu-se po^' 
litica fermă a partidului de dez
voltare în ritm înalt și moderniza
re a bazei economice și tehnice a 
întregii noastre economii. La sfir- 
șitul anului trecut fondurile fixe 
însumau circa 1 600 miliarde lei, 
din care 60 la sută pu fost date în 
funcțiune după anul 1970.

Pe ansamblu s-a realizat creș
terea produsului social cu peste 27 
la sută și a venitului național cu 
30 la sută, ceea ce a asigurat rea
lizarea programului de ridicare a 
nivelului de trai, inclusiv a pre
vederilor suplimentare aprobate de 
Conferința Națională a partidului.

Retribuția reală a personalului 
muncitor a sporit, față de 1975, cu 
21,4 la sută ; în acest fel, preve
derile din cincinal pentru 1980 au 
fost îndeplinite încă anul trecut. 
Desigur, era bine dacă și prevede
rile de creștere a producției și ve
nitului național ar fi fost, de ase
menea. realizate în trei ani.

Doresc să menționez faptul că. 
în politica de retribuție, partidul 
nostru a mers ferm la realizarea 
unui raport echitabil între veni
turi, realizînd, în conformitate cu 
Programul partidului, un râport 
de circa 1 la- 6 între veniturile 
mici și cele mari. Realizarea aces
tor măsuri de echitate și dreptate 
socială, proprii socialismului, a ce
rut o preocupare intensă ; a tre
buit să punem accentul, în primul 
rînd, pe creșterea mai puternica a 
veniturilor mici, dar, totodată, și 
pe diminuarea unpr venituri exa
gerate. Aș dori să arăt și la aceas
tă consfătuire că au fost unit r-*  
din păcate chiar din eșaloane de 
sus, cu venituri mari — care nu 
au privit cu ochi buni realizarea 
in viață a principiului socialist al 
echității. Concepția lor era câ este 
bine să vorbim de echitate, dar cu 
referire la alții, ei urmînd sa ră- 
rriînă în afara aplicării principiu
lui respectiv. (Viî aplauze). Unii 
ne-au reproșat că le-am redus veni
turile aproape la jumătate^ — cu 
toate că și astfel reduse veniturile 
lor au rămas destul de mari, per- 
mlțîndu-le să trăiască destul de 
bine, (Aplauze puternice). A tre
buit, de asemenea, să renunțăm 
cu hotărire la practica potrivit, că
reia cei ce cumulau mai multe 
funcții trebuiau să primească și 
cumul de retribuție. Am introdus, 
într-adevăr, cumulul de funcții în 
activitatea de partid și de stat, 
considerînd aceasta ca o necesita
te a realizării unei conduceri mai 
bune, a înlăturării unor paralelis
me. Am înlăturat însă cp fermita
te, definitiv, orice cumul de retri
buție, indiferent de cumulul de 
funcție. Nimeni nu poate și nu va 
putea primi decît o singură retri
buție 1 (Aplauze puternice). A- 
ceasta se înscrie, de asemenea, în 
cadrul măsurilor de aplicare a eti
cii și echității socialiste in societa
tea noastră '

Au crescut, de asemenea, veni
turile reale ale întregii țărămmi, 
provenite din munca în cooperati
ve agricole de producție sau din 
gospodăriile personale, cu circa 
25,6 la sută, realizîndu-se și aici 
niveliîl prevăzut pentru 1980. Ve
niturile totale reale ale întregii 
populații —- care cuprind atît ve
niturile din retribuirea muncii, cit 
și fondurile sociale de consum — 
s-au mărit in acești trei ani cu 
25 la sută, iar desfacerile de măr
furi cu aproape 30 la sută

In cursul anului 1978 s-a trecut 
la reducerea săptămînii de lucru 
de care au beneficiat peste 
1 370 000 de oameni ai muncii.

Deși pe plan mondial criza eco
nomică și puternicele fenomene 
inflaționiste au dus și duc la se
rioase perturbații în viața econo
mică, la o creștere puternică a pre
țurilor, în România indicele pre
țurilor a evoluat sub limita mi
nimă planificată. Aceasta demon
strează superioritatea orînduirii 
noastre, justețea politicii partidu
lui de dezvoltare susținută a pro
ducției materiale, de creștere a 
eficienței economice și asigurare a 
unei circulații bănești sănătoase, 
de consolidare a sistemului nostru 
financiar-monetar.

Se poate afirma cu deplin temei 
că cei trei ani ai actualului cinci
nal au determinat succese de 
seamă în întărirea economiei ro
mânești, în creșterea potențialului 
nostril tehnic și productiv, au mar
cat o accelerare a înaintării patriei 
noastre pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, al 
progresului și civilizației.

Menționind succint realizările ob
ținute în primii trei ani ai actualu
lui cincinal, doresc să adresez de la 
această înaltă tribună clasei mun
citoare, țărănimii și intelectua
lității, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
cele mai calde mulțumiri și, tot
odată, felicitări, pentru abnegația 
și fermitatea cu care înfăptuiesc 
politica partidului, pentru marile 
succese dobîndite în dezvoltarea 
economico-socială a țării, în ridi
carea României pe trepte tot mai 
înalte de progres și prosperități*.  
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate. Se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Subliniind importantele realizări 

obținute în rei trei ani ai actua
lului cincinal,1! nu putem trece cu 
vederea lipsurile serioase ce s-au 

.manifestat într-6 serie de domenii 
de activitate. Deși pe ansamblu am 
înregistrat un ritșn’ bun îp qeZvol- 
tarea economiei naționale, reali» 
zînd chiar o producție industrială 
suplimentară, avem rămîneri in 
urmă la unele produse fizice de 
bază, precum și neîndepliniri la o 
serie de indicatori fundamentali 
ca, de pildă, productivitatea mun
cii, reducerea cheltuielilor mate
riale, eficiența economică. Ma
șinile, utilajele si instalațiile 
nu sîht' folosite' la întreaga capa
citate. Se înregistrează încă pier
deri serioase în utilizarea timpului 
de lucru. Consumurile de mate
riale și energie, cu toate reduce
rile realizatef jn ultimii ani, se 
mențin ridicate. Problema eficien
ței economice nu se situează încă 
în centrul atenției și preocupări
lor tuturor organelor economice. 
Unii tovarăși au interpretat noul 
mecanism economico-finaneiar în 
special în sensul obținerii unor 
avantaje și stimulente materiale 
suplimentare, neînțelegîpd faptul 
că aplicarea acestuia presupune in 
primul rînd întărirea răspunderii 
întreprinderilor, a colectivelor de 
oameni ai muncii, a organelor co
lective de conducere în realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, in 
mobilizarea tuturor rezervelor 
pentru creșterea mai accentuată a 
eficienței economice. Este timpul 
să se înțeleagă faptul că in primul 
rînd consiliile de conducere ale în
treprinderilor, • centralelor, minis
terelor răspund direct și nemijlocit 
de desfășurarea activității de pro
ducție. Ele nu trebuie să mai aș
tepte ca cineva din afară să vină 
sa soluționeze problemele din în
treprinderea sau centrala respec
tivă. Acesta este esențialul, de 
fapt, in noul mecanism economic. 
(Aplauze puternice).

Se manifestă lipsuri serioase și 
în ce privește calitatea produse
lor, ridicarea nivelului tehnic și 
modernizarea producției, introdu
cerea rapidă în toate întreprinde
rile a noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii. Persistă, de asemenea, 
neajunsuri în desfășurarea aprovi
zionării tehnico-materiale, unele 
întreprinderi neonorindu-și obliga
țiile la timp, ceea ce are repercu
siuni negative asupra bunei func
ționări a activității altor unități 
economice. în multe întreprinderi 
se manifestă lipsuri serioase în or
ganizarea producției și a muncii, 
în asigurarea unui spirit de ordine 
și disciplină, de înaltă răspundere 
față de realizarea planuiui.

S-au manifestat serioase defi
ciențe în activitatea de investiții 
și construcții, ceea ce a avut ca re
zultat rămînerea în urmă în reali
zarea și punerea în funcțiune a 
unui număr important de capaci
tăți de producție și de locuințe.

în agricultură, deși am obținut 
o creștere simțitoare a producției, 
realizările — atît în producția ve
getală, cit și în zootehnie »— sînt 
sub prevederile planului. Recoltele, 
producțiile sînt sub posibilitățile 
agriculturii noastre socialiste, nu 
corespund încă mijloacelor de care 
dispunem, bazei tehnico-materiale 
create în ultimii ani.

Datorită neajunsurilor în reali
zarea producției destinate pieței 
externe, precum și deficiențelor 
activității organismelor de comerț 
exterior, prevederile de export nu 
au Tost îndeplinite corespunzător 
planului.

Așa cum am menționat și la în
tâlnirea cu oamenii muncii de la 
uzinele „23 August", discutarea 
deschisă a acestor lipsuri consti
tuie o necesitate pentru dezvolta
rea societății noastre. De altfel, am 
arătat nu o dată și la congresele 
partidului, stă scris în însuși Pro
gramul partidului — critica și au
tocritica constituie o metodă de 
bază a construcției socialismului, 
o cerință legică a luptei împotriva 
vechiului, pentru promovarea cu 
tot mai multă fermitate a noului 
în toate domeniile de activitate. 
Iată de ce avem și vom avea întot
deauna o poziție critică și autocri
tică față de lipsurile, neajunsurile 
și greșelile be se mai manifestă in 
diferite sectoare de activitate. A- 
ceasta constituie dovada tăriei, a 
forței noii noastre orinduiri, a de- 
mocrațieii noastre socialiste, dove- 

’ dește că partidul este în stare să 
ia poziție fermă și să acționeze 
pentru înlăturarea lipsurilor, pen
tru asigurarea mersului neabătut 
înainte al întregii noastre socie
tăți. (Aplauze puternice).

Ținînd seama de lipsurile care 
s-au manifestat în activitatea 
noastră in trecut, se impune să 
acționăm cu toată hotărîrea pen- 

,tru Mchidarea rapidă a acestora, 
pentru îmbunătățirea radicală a 
muncii în toate sectoarele. Este ne
cesar să sporească spiritul de răs
pundere al tuturor cadrelor din 
economie, al organelor de condu
cere și colectivelor de oameni ai 
muncii, al tuturor cadrelor de par
tid și del stat. Să întronăm pretu
tindeni un climat de înaltă exi
gență în respectarea și înfăptui
rea neabătută a legilor tării, a ho- 
tărîrilor de partid și de stat, a pro
gramelor de dezvoltare economi
co-socială a României. (Vii aplau
ze). Dispunem de tot ce este ne
cesar — cadre, bază tehnică, o cla
să muncitoare și un popor minu
nat — pentru a avea garanția că 
vom lichida .lipsurile ce s-au ma
nifestat în' munca noastră- și 
vom asigura mersul Și mai hotărît 
înainte al întregii noastre socie
tăți 1 (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,
Ne-au rămas mai puțin de doi 

ani pentru realizarea actualului 
plan cincinal. Prevederile pe 1979 
sirit hotărîtoâre pentru înfăptui
rea tuturor obiectivelor cincinalu
lui. Iată de ce este necesar ca or
ganele și organizațiile de partid, 
ministerele, centralele și între
prinderile, toți oamenii muncii să 
acționeze cu întreaga hotărire pen
tru îndeplinirea riguroasă a sarci
nilor de plan.

In industrie, trebuie să punem 
pe primul plan realizarea în între
gime a producției fizice, la toate 
sortimentele, de înaltă calitate, a- 
cordînd prioritate deosebită expor
tului.

In centrul preocupărilor trebuie 
să stea, de asemenea, ridicarea ni
velului tehnic al produselor, în
noirea rapidă a producției în pas 
cu exigențele progresului tehnolo
gic mondial, modernizarea structu
rii tuturor ramurilor industriale, 
trecindu-se hotărît la înlocuirea 
produselor învechite, cu produse de 
înaltă tehnicitate, care valorifică 
superior resursele materiale și 
forța de muncă.

Este necesar să acordăm mult 
mai mare atenție problemelor ri
dicării continue a calității produc
ției. Nici un produs nu trebuie in
trodus în fabricația de serie înain
te de a fi fost soluționate toate 
măsurile tehnologice de care de
pinde executarea lui ireproșabilă, 
în acest scop, este necesar, să se 
ia măsuri pentru realizarea progra
mului de dotare corespunzătoare a 
întreprinderilor cu aparatura mo
dernă de măsură și control, cu scu
lele necesare, precum și pentru ri
dicarea calificării muncitorilor în 
concordanță cu cerințele noilor 
tehnologii, exercitarea unui control 
exigent, pe fiecare fază a fluxu
lui de producție.

O atenție deosebită trebuie acor
dată utilizării la maximum a ca
pacităților de producție existente. 
Se cer luate măsuri ferme pentru 
încărcarea deplină a mașinilor și 
funcționarea la parametrii pro
iectați a tuturor instalațiilor, pen
tru creșterea coeficientului de 
schimburi, întreținerea și exploa
tarea în bune condiții a utilaje
lor, acoperirea integrală a necesa
rului de piese de schimb, inclusiv 
prin recuperarea și recondiționarea 
acestora. De asemenea, trebuie ac
ționat ferm pentru reintroducerea 
în circuitul economic a mijloace
lor incomplet utilizate. Iată de ce, 
la adunared oamenilor muncii de 
la uzinele „23 August", referin- 
du-mă la mijloacele fixe de care 
dispune această întreprindere și 
făcînd comparație cu o întreprin
dere similară străină, am mențio
nat că ar trebui ca uzina să ob
țină, cu fondurile fixe existente, o 
producție de aproape 3 ori mai 
mare. Dar problema folosirii de
pline a fondurilor fixe este va
labilă nu numai pentru întreprin
derea „23 August", ci, practic, pen
tru toate unitățile noastre produc
tive, Dispunem de fonduri fixe u- 
riașe, în marea lor majoritate de 
înaltă tehnicitate, realizate în ul
timii 10 ani. Este necesar ca toa

te cheltuielile pe care le-am fă
cut pentru importul mașinilor și u- 
tilajelor să fie recuperate, prin uti
lizarea lor rațională, printr-o pro
ducție corespunzătoare.

Dacă vom organiza bine activi
tatea pentru folosirea integrală a 
utilajelor, punînd capăt întrerupe
rilor nejuStificate, asigurînd buna 
lor întreținere — și trebuie să ac
ționăm în această direcție — în
tr-o perioadă relativ scurtă am pu
tea realiza ușor, cu actualele mij
loace, dublarea producției indus
triale.

Același» lucru este valabil și în 
ce privește productivitatea mun
cii. Noi spunem teoretic — și nu 
o dată — că socialismul trebuie să 
se afirme printr-o productivitate a 
muncii mai înaltă decît cea obți
nută de capitalism. Or, trebuie să 
recunoaștem deschis că la noi pro
ductivitatea muncii este de cîteva 
ori mai mică ; la uzinele „23 Au
gust", făcînd comparație, am ară
tat că este de circa trei ori mai 
redusă. Fără a realiza o produc
tivitate a muncii la nivelul țărilor 
dezvoltate nu vom putea spune că 
am depășit stadiul de țară în curs 
de dezvoltare! Productivitatea 
muncii nu este o problemă de 
cursuri, de economie politică ge
nerală predată la catedră, ci o 
problemă de viață — aș spune_ — 
o cerință vitală a însăși afirmării 
superiorității socialismului, a vic
toriei comunismului în lume I 
(Aplauze puternice).

Pot fi unii oameni care să 
spună : „de ce trebuie neapărat să 
ajungem din urmă țările capitaliste 
în domeniul productivității mun
cii ?'Oare noi pu avem altă concep
ție despre lume ?“ Este adevărat, 
avem o eoncepție deosebită despre 
lume in ce privește sistemul de 
proprietate, de repartiție, egalita
tea și dreptatea socială. Noi am 
înlocuit în -țara noastră — și ne 
pronunțăm pentru înlocuirea gene
rală — a orînduirii capitaliste cu o 
orânduire bazată pe echitate și 
dreptate socială. Dar tot ceea ce 
s-a creat valoros în dezvoltarea 
producției, a științei și culturii este 
rezultatul eforturilor oamenilor de 
pretutindeni și trebuie preluat și 
dezvoltat în continuare de socie
tatea socialistă și comunistă, che
mată să ridice aceste realizări pe 
o treaptă și mai înaltă. Astfel se 
dovedește forța creatoare a omului 
descătușat de asuprire, stăpîn pe 
destinele sale, a omului care mun
cește pentru sine, pentru fericirea 
sa. (Aplauze și urale puternice. Se 
scandează: „Ceaușescu și poporul!").

Sînt încă probleme serioase le
gate de buna aprovizionare tehnico- 
materială, de realizarea normală 
a cooperării între întreprinderi și 
deci de asigurarea desfășurării rit
mice a activității de producție. 
Trebuie să acționăm cu toată hotă- 
rîrea pentru a lichida cu desăvâr
șire neajunsurile despre care s-a 
vorbit pe drept cuvînt, foarte mult, 
aici. Avem toate condițiile pentru 
a asigura o bună aprovizionare 

..tehnico-materială Si este necesar 
ca organele care atr această menire 
să-și îndeplinească în condiții bune 
răspunderea ce le revine. Desigur, 
sînt și lucruri de care trebuie să 
ținem seama cu toții. O aprovi
zionare tehnico-materială cores
punzătoare impune dezvoltarea mai 
accentuată a bazei proprii de ma
terii prime și materiale. Este ne
cesar ca Ministerul Minelor și Pe
trolului să-și îmbunătățească mai 
rapid activitatea in această direc
ție, să-și îndeplinească sarcinile 
ce-i revin ; de asemenea, Ministe
rul Metalurgiei, Ministerul Indus
triei Chimice, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministe
rul Industriei Materialelor de Con
strucții — mă refer Ia ministerele 
producătoare de materii prime și 
materiale — trebuie să depună 
eforturi sporite pentru realizarea 
prevederilor de plan. Este necesar 
să se aibă în vedere că aprovizio
narea s-a dimensionat și s-a sta
bilit în raport cu necesitățile, cu 
normele tehnice, cu cerințele reali
zării producției în diferite domenii. 
Orice încălcare, orice depășire a 
normelor tehnice, duce la consumuri 
sporite, înseamnă diminuarea mij
loacelor de aprovizionare; orice 
nerealizare intr-un sector sau altul, 
a producției materiale creează, de 
asemenea, greutăți în funcționarea 
corespunzătoare a întreprinderilor. 
Iată de ce trebuie să fim conștienți 
— aici sînt cadrele de bază din 
toate domeniile economice — dă 
este nevoie șă muncim cu mai 
multă răspundere pentru a solu
ționa tn mod corespunzător pro
blemele aprovizionării ( tehnico- 
materiale. Cu atît mai mylt cu cit, 
pe total, avem o creștere peste 
plan cu cîteva miliarde de lei a 
stocurilor de materii prime și ma
teriale, în timp ce multe întreprin
deri se plîng de lipsuri în aprovi
zionare. Depinde deci de fiecare, 
la locul său de muncă, soluționarea 
rapidă a acestei probleme eco
nomice foarte impo.rtante, a apro
vizionării. Avem baza necesară 
pentru aceasta. Vreau să atrag 
atenția că, de fapt, numai 40 la 
sută din importul nostru îl repre
zintă materiile prime. Restul, de 
60 la sută, îl constituie importu
rile de completare — piese de 
schimb, diferite materiale dintre 
care o bună parte trebuie aduse 
din străinătate pentru că nu se 
realizează programul de integrare 
a producției în metalurgie, în 
chimie, la construcția de mașini și 
la alte ministere economice. Dar 
este cu totul anormal să menținem 
un asemenea raport Firesc ar fi 
ca materiile prime să reprezinte 60 

la sută din importul nostru, iar 
piesele de schimb și celelalte nu 
mai mult de 40 la sută. Este ne
cesar să ne preocupăm în modul 
cel mai serios ca, într-o perioadă 
de maximum 2—3 ani, să restabi
lim acest echilibru. în acest fel 
vom putea asigura o mai bună a- 
provizionare și vom realiza o in
tegrare mai mare a producției. A- 
colo unde organizăm cooperarea în 
producție să asigurăm importul de 
completare prin livrarea de pro
duse similare din România, deci 
printr-un echilibru, neafectînd ba
lanța comercială și de plăți.

Trebuie să se înțeleagă bine de 
către toate întreprinderile și cen
tralele că greutățile pe care Ie a- 
vem în aprovizionare se datoresc, 
în primul rînd, ■ deficiențelor exis
tente in activitatea de producție, 
nerealizării producției corespunză
tor prevederilor planului. Tre
buie să lichidăm cu hotărire a- 
ceastă situație 1

Una din problemele foarte se
rioase. căreia trebuie să-i acordăm 
atenție, este aceea a combustibi
lului și energiei. Am devenit ma 
importatori de petrol. Producția 
românească de petrol este astăzi 
mai mică decît importul. Cunoaș
teți cu toții cum au crescut pre
țurile la petrol, iar acum asistăm 
ia o nouă creștere rapidă și des
tul de serioasă a acestora. Sînt țări 
dezvoltate care și-au propus încă 
din acest an să realizeze o redu
cere a consumului de petrol cu 
4—5 la sută, altele chiar mai mult. 
Noi, din păcate, ne-am propus să 
importăm în plus petrol în acest 
an. Este evident că nu putem 
merge mai departe pe această cale. 
Este necesar ca toate ministerele, 
centralele, întreprinderile să ana
lizeze cu răspundere și seriozitate 
această problemă, pentru găsirea 
soluțiilor necesare reducerii consu
murilor de combustibil și energie. 
Pe lîngă măsurile stabilite pentru 
accentuarea creșterii energiei pe 
cărbune — sarcină ce revine Mi
nisterului Minelor și Petrolului, de 
care am vorbit — este necesar să 
se acționeze în întreaga economie 
pentru reducerea consumurilor. Va 
trebui să ne gindim serios la în
locuirea completă a unor tehnolo
gii, la înlăturarea unor produse 
mari consumatoare de petrol, de 
energie. Va trebui, spre exemplu, 
ca în construcții să renunțăm rapid 
la folosirea de produse pentru izo
lare obținute dim petrol. Acum, 
cînd prețurile petrolului sînt u- 
riașe, este un lux să asigurăm izo
larea cu produse din mase plasti
ce. Ministerul Materialelor de Con
strucții trebuie să acționeze rapid, 
în cîteva săptămîni, pentru a găsi 
soluții în vederea eliminării tota
le din construcții a materialelor 
obținute din petrol sau gaze. Să 
revenim la o serie de (materiale 
tradiționale care s-au dovedit efi
ciente, să căutăm noi materiale din 
sursele interne, dezvoltând activi
tatea chimiei anorganice, studiind 
diferite roci pentru a le putea fo
losi în mod corespunzător în pro
ducția de materiale de construcții 
și in alte domenii. Va trebui, de 
asemenea, impulsionată realizarea 
programului stabilit de valorifi
care a unor noi surse de energie. 
Să luăm toate măsurile pentru a 
găsi rapid soluțiile ce se impun, 
întrucît fără aceasta nu vom pu
tea asigura o rezolvare corespun
zătoare a problemei energetice.

Este necesar, totodată, să se 
acționeze mai hotărît în direcția 
îmbunătățirii activității în trans
porturi, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru lichidarea unor 
transporturi inutile, încrucișate, 
pentru organizarea corespunzătoa
re a transportului, care are un rol 
deosebit de important în buna 
desfășurare a întregii noastre ac
tivități economice.

Sînt necesare, de asemenea, tnâ- 
SWl hotărîte în direcția automati
zării și mecanizării proceselor de 
producție în vederea creșterii ra
pide a productivității muncii. Ex
tinderea lucrului la mai multe ma
șini nu trebuie să fie doar o lozin
că a presei sau a anumitor consfă
tuiri, ci o activitate practică — a- 
ceasta fiind calea sigură a reali
zării nivelului do productivitate a 
muncii la care m-am referit.__

Este necesar, totodată, să trecem 
cu hotărire la ridicarea calificării 
profesionale și la accentuarea po
licalificării întregului nostru per
sonal. De la ministru și director, 
piuă la muncitor, toți trebuie să 
aibă o policalificare. Fără ca spe
cialistul sau muncitorul să poată 
trece dintr-un domeniu în altul, 
în raport de necesitățile produc
ției, nu vom soluționa rapid pro
blemele pe care le ridică avintul 
impetuos al revoluției tehnico- 
științifice în toate sectoarele de ac
tivitate !

Iată cîteva probleme esențiale 
pe care trebuie să le avem în ve
dere pentru înfăptuirea prevede
rilor planului pe acest an, pentru 
înfăptuirea cincinalului, pentru 
modernizarea și dezvoltarea în 
continuare, în ritm înalt, a între
gii economii naționale.

Dispunem în industrie, trans
porturi și construcții de tot ce este 
necesar pentru realizarea acestor 
obiective. Aș dori Să-mi exprim 
convingerea că toți vor înțelege 
faptul că participînd la o consfâ- 
tuire democratică, dezbătând des
chis problemele, facem aceasta nu 
de dragul unei democrații în sine, 
ci din dorința de a obține rapid o 
îmbunătățire substanțială a activi
tății noastre generale. Dacă nu

(Continuare în pag. a IlI-a)
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vom proceda astfel, atunci demo
crația se va transforma în vorbă
rie goală, chiar într-o piedică în 
dezvoltarea economiei noastre, a 
societății. Trebuie să înțelegem că 
dezbaterea democratică, deschisă, 
a problemelor, presupune măsuri 
hotărîte, întărirea ordinii șl disci
plinei, un nou stil de muncă în 
toate domeniile. Numai astfel vom 
demonstra forța de care este în 
stare clasa muncitoare, sub condu
cerea partidului, în înfăptuirea 
misiunii sale istorice în construc
ția socialismului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Sarcini importante revin și agri

culturii. Sînt cunoscute programele 
și obiectivele pe 1979 și pe 1980 și 
nu doresc să mă mai refer la ele 
acum. Ceea ce se cere și în acest 
domeniu este luarea măsurilor ne
cesare pentru realizarea produc
țiilor planificate — pentru care 
avem toate condițiile — atît Ia ce
reale și plante tehnice, cit și în 
zootehnie. Rezultatele obținute in 
multe unități, producțiile de care 
s-a vorbit și aici, în consfătuire, 
demonstrează că dispunem, real
mente, de tot ce este necesar pen
tru a obține și în agricultură o co
titură radicală în realizarea pre
vederilor de creștere a producției. 
Mai este însă loc — ca să spun 
așa — pentru o nouă revoluție în 
producția agricolă. Nu putem 
spune că am ajuns Ia nivelul la 
care să ne mulțumim cu o creștere 
de cîteva procente. Noi avem po
sibilitatea să dublăm producția 
agricolă. Abia după ce vom dubla 
producția — ceea ce înseamnă o 
nouă revoluție în agricultură, cu 
tot ceea ce presupune aceasta pe 
plan organizatoric și tehnic, pre
cum și în gîndirea oamenilor — 
vom ajunge la un nivel de la care 
putem merge înainte într-un ritm, 
ca să zic așa, mai moderat. Deși 
eu am ferma convingere că ome
nirea nu se va mulțumi niciodată 
— nici în agricultură și -nici în in
dustrie — cu ceea ce s-a realizat 
Ia un moment dat. Revoluția teh
nică. revoluția agricolă și indus
trială vor merge înainte, iar socie
tatea socialistă trebuie să asigure 
continuarea acestui proces revolu
ționar. Iată de ce consider că, în 
agricultură, trebuie să luăm mă
suri mult mai hotărîte pentru în
făptuirea prevederilor planului 
cincinal, a programelor stabilite m 
diferite sectoare de activitate. 
Trebuie să folosim mult mai ra
țional fondul funciar, fiecare me
tru de pămînt, să asigurăm efec
tuarea la timp și în bune condiții 
a^ tuturor lucrărilor agricole, utili- 
zînd în mod eficient mijloacele de 
mecanizare, să asigurăm semințe 
de calitate și o îmbunătățire mai 
rapidă a raselor de animale.

Dacă vom realiza programele pe 
care le avem în toate sectoarele din 
agricultură, vom dispune de pro
duse agricole pentru a asigura din 
plin necesarul de consum al popu
lației, și, totodată, vom asigura dis
ponibilități corespunzătoare pen
tru un export mai mare, în ve
derea procurării materiilor prime 
și materialelor de care avem ne
voie pentru dezvoltarea noastră 
economico-socială.

Este necesar ca recentele măsuri 
pe care le-am luat în agricultură, 
crearea consiliilor unice agroindus
triale, organizarea conducerii uni
tare a agriculturii, să se reflecte 
încă în acest an în creșterea pro
ducției agricole, în întărirea unită
ților cooperatiste și de stat, în ri
dicarea eficienței economice în 
acest important sector de activi
tate.

Sîntem la începutul primăverii. 
Se acționează însă destul de încet 
pentru începerea lucrărilor agri
cole. Mai sînt unii care așteaptă 
să se usuce pămintul, să nu mai 
fie umiditate deloc pentru a trece 
Ia însămînțări. Atrag foarte serios 
atenția tovarășilor din agricultură 
că orice programe și măsuri orga
nizatorice vom stabili, esențialul îl 
constituie trecerea la activitatea 
practică pentru obținerea produse
lor de care avem nevoie, și pe care 
agricultura noastră le poate asi
gura. Dispunem în agricultură de 
tot ce trebuie — o țărănime minu
nată, cadre corespunzătoare, forță 
materială. Iată de ce așteptăm re
zultate mari ! Am convingerea că 
agricultura noastră, oamenii mun
cii de Ia sate vor răspunde cu 
entuziasm chemării partidului, a 
întregului nostru popor, ridicînd 
producția agricolă pe o treaptă 
nouă, superioară. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Stimați tovarăși,
Sînt necesare măsuri hotărîte în 

vederea realizării programului de 
investiții. Avem rămîneri în urmă 
și trebuie să înțelegem că în acești 
doi ani trebuie să realizăm în în
tregime investițiile, atît industriale 
și agricole, locuințele și celelalte 
obiective sociale.

Am stabilit un șir de măsuri în 
direcția lichidării fărîmițării for
țelor și concentrării organizațiilor 
de construcții pe marile șantiere și 
complexe. Este necesar ca județe
le, întreprinderile, centralele să-și 
asume răspunderea de a realiza di
rect unele lucrări în regie proprie, 
să nu mai aștepte să vină unități 
de construcție din afară să le facă 
lucrările pe care le pot realiza cu 
forțe proprii. Avem și în acest do
meniu rezultate bune, unele chiar 
foarte bune. Mă voi referi din nou 
la ceea ce au realizat tovarășii de 

la „1 Mai“ — Ploiești, care au con
struit în regie proprie hale indus
triale foarte importante. Aceasta 
constituie un bun exemplu. Desigur, 
tovarășii de la uzinele „1 Mai“ nu 
sînt singurii în această direcție, dar 
ei trebuie să fie Urmați de toți. Fie
care întreprindere mare, fiecare 
colectiv de oameni ai muncii tre
buie să-și realizeze dezvoltările, re
parațiile capitale cu forțe proprii. 
De asemenea, în agricultură, toate 
lucrările trebuie să fie realizate de 
unitățile cooperatiste și de stat, nu 
de întreprinderile de construcții de 
la orașe. Noi înțelegem speciali
zarea nu în sensul ca unii să re
nunțe Ia a face ceea ce este strict 
necesar și esențial. Iată de ce în 
construcții — pe lîngă măsurile ge
nerale necesare realizării investi
țiilor și asigurării la timp a utila
jelor — este necesar să se aplice 
ferm măsurile de luare în antre
priză proprie a unor lucrări. Con- 
centrînd astfel forțele vom reuși în 
acești doi ani să îndeplinim în în
tregime planul de construcții în 
toate sectoarele.

în ce privește locuințele, știți 
bine că nu există oraș sau județ 
unde să nu se solicite continuu lo
cuințe. Depinde de fiecare comitet \ 
județean, de fiecare oraș — și tre
buie să discutăm deschis aceasta 
cu toți oamenii muncii — ca pro
gramul de locuințe pentru acest an 
să fie realizat integral. Prin aceas
ta contribuim la ridicarea nivelu
lui de dezvoltare generală a țării, 
a nivelului de viață al întregului 
nostru popor.

în promovarea progresului teh
nic, în asimilarea mai rapidă a pro
duselor noi și introducerea tehno
logiilor avansate, în asigurarea 
unui ritm înalt de dezvoltare a in
dustriei noastre, un rol important 
au institutele de cercetare, învăță- 
mîntul. Trebuie să facem totul 
pentru ca cercetarea. în strînsă 
unire cu învățămîntul, cu produci 
ția, să-și îndeplinească în mai bune 
condiții sarcinile de răspundere 
ce-i revin în toate domeniile de ac
tivitate. Nu doresc să intru în 
amănunte. Aceasta e valabil pen
tru cercetarea din industrie, pentru 
cercetarea din agricultură și con
strucții, practic pentru oricare do
meniu al activității noastre eco
nomice. Dispunem de 200 000 de 
cadre în cercetare, în stare 
să rezolve în bune condiții 
problemele actuale. în, același 
timp, fiecare colectiv de oa
meni ai muncii trebuie să acor
de o deosebită atenție cercetării, 
tehnologiei, progresului mai rapid 
în toate domeniile. Avem convin
gerea că cei ce lucrează în aceste 
sectoare își vor îndeplini îndatori
rile de mare răspundere care le 
revin și de care depinde, pînă la 
urmă, progres^ general al indus
triei și agriculturii, mersul ferm 
înainte al societății noastre socia
liste. (Aplauze puternice).

Sînt necesare măsuri serioase 
pentru asigurarea planului de ex
port, în general a planului de co
merț exterior. Avînd în vedere că 
de import se preocupă fiecare, mă 
refer îndeosebi la export. Am 
menționat unele cifre cînd am 
vorbit de aprovizionarea tehnico- 
materială. Trebuie să înțelegem că 
fără un export corespunzător, de 
înaltă calitate, de înaltă tehnici
tate, nu vom putea asigura impor-. 
turile de care avem nevoie. Extin
derea comerțului exterior, realiza
rea exporturilor nu constituie o 
problemă generală. Aceasta nu 
este doar expresia dorinței de a 
participa la colaborarea interna
țională — deși și aceasta are im
portanța sa. Această activitate re
prezintă o necesitate obiectivă. 
Sîntem obligați din punct de ve
dere economic să dezvoltăm un 
larg comerț, internațional. Fără o 
largă colaborare economică inter
națională, fără dezvoltarea coope
rării în producție cu alte state, nu 
vom asigura condițiile pentru dez
voltarea economiei noastre națio
nale ; acest lucru trebuie să fie 
bine înțeles de către toți oamenii 
muncii, de către întregul nostru 
popor și — evident — în primul 
rînd de către cadrele din econo
mie, din toate sectoarele de activi
tate !

Trebuie, într-adevăr, să punem 
un mai mate accerțt pe cooperarea 
în producție, atît cu țările socia
liste, cît și cu alte state ale lumii. 
Să extindem rapid formele moder
ne care asigură stabilitatea acti
vității de comerț exterior, atît la 
export, cît și la import, contracte
le de lungă durată, cooperarea în 
producție, de asemenea, pe bază 
de acorduri de lungă durată. O 
atenție corespunzătoare trebuie să 
acordăm, în această privință, cola
borării în cadrul C.A.E.R., cola
borării cu celelalte țări socialiste, 
realizării unei largi cooperări, prin 
acorduri de lungă durată, cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și 
cu țările capitaliste dezvoltate.

Este necesar să facem totul pen
tru a asigura echilibrul balanței 
comerciale și al balanței de plăți 
externe. Numai prin asigurarea 
unui raport corespunzător între 
import și export, a unei balanțe 
echilibrate, vom putea avea o eco
nomie sănătoasă, o activitate eco
nomică care să nu fie supusă fluc
tuațiilor ce apar, din păcate, pe 
piața internațională. Este de dato
ria tuturor întreprinderilor, cen
tralelor, a Ministerului Comerțu
lui Exterior și a celorlalte minis
tere care au răspunderi în această 
privință, să ia toate măsurile pen
tru a îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile și obiectivele sta
bilite de partid în domeniul co
merțului exterior. Dispunem de tot 
ce' este necesar pentru a realiza

aceste sarcini. Poziția României 
pe plan internațional este de ase
menea natură încît putem ușor, 
printr-o activitate bine organizată 
de comerț exterior, să soluționăm 
problemele multiple pe care le ri
dică acest domeniu. Doresc să ex
prim speranța — și convingerea 
— că toți participanții la consfă
tuire, întorși acasă, vor reflecta 
serios la sarcina pusă de conduce
rea de partid și de stat de a acor
da prioritate și de a urmări în 
mod special producția pentru ex
port. Trebuie făcut totul pentru a 
seXrealiza în întregime aceste sar
cini, în fiecare unitate. Directorul 
întreprinderii trebuie să știe zilnic 
situația producției pentru export. 
Trebuie acționat ferm pentru li
chidarea tuturor fenomenelor ne
gative ce s-au manifestat anul tre
cut, pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a obligațiilor de 
export. Cred că nu este necesar să 
insist mai mult asupra acestei pro
bleme. Comerțul exterior constituie 
O- necesitate imperioasă a desfășu
rării normale a activității noas
tre economice, a asigurării ma
teriilor prime, materialelor și 
altor produse, a dezvoltării ge
nerale a economiei României. 
Iată de ce comerțul exterior 
trebuie să stea pe primul plan în 
activitatea fiecărei unități econo
mice, a fiecărui organ de partid, a 
tuturor oamenilor muncii.'(Aplauze 
puternice).

O atenție deosebită trebuie acor
dată problemelor eficienței econo
mice, aplicării mecanismului eco- 
nomico-financiar pe care, începînd 
din acest an, îl generalizăm în în
treaga noastră economie. Trebuie 
să ne preocupăm cu toată atenția 
de realizarea producției nete, ca 
indicator de bază al planului, pre
cum și de înfăptuirea bugetului 
propriu de venituri și cheltuieli al 
fiecărei unități economice. Noul 
sistem de formare și repartizare a 
beneficiilor trebuie să ducă la o 
mai puternică stimulare a oame
nilor muncii în desfășurarea unei 
activități economice eficiente, ren
tabile. Organele de conducere co
lectivă, adunările generale ale oa
menilor muncii trebuie să-și e- 
xercite în mod efectiv și la un ni- 

J vel tot mai înalt atribuțiile impor
tante ce le sînt încredințate.

Anul acesta va începe, după cum 
este cunoscut, a doua etapă a ma
jorării retribuțiilor, astfel încît, în 
1980, retribuția reală va fi cu cir
ca 32 la sută mai mare decît în 
1975. Vor spori, de asemenea, ve
niturile țărănimii, fondurile socia
le de consum, se va intensifica rit
mul construcțiilor de locuințe, va 
continua să se aplice programul de 
reducere a săptămînii de lucru.

Condiția înfăptuirii cu succes a 
tuturor acestor măsuri este reali
zarea planului în toate sectoarele, 
la toți indicatorii. Numai pe baza 
dezvoltării intense a economiei na
ționale, a sporirii venitului națio
nal, vom putea asigura atît pro
gresul rapid al țării, cît și ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nos
tru popor — țelul suprem al po
liticii partidului, esența societății 
socialiste multilaterale ce o edifi
căm în România, ce pune pe pri
mul plan omul, bunăstarea sa. in
dependența patriei, fericirea între
gului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, îndelungate. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. 1“; „Ceaușescu 
și poporul!“). z

In această perioadă se lucrează 
la elaborarea proiectului planului 
cincinal pentru perioada 1981— 
1985, care va marca o nouă și im
portantă etapă în înfăptuirea pro
gramului partidului, de înaintare a 
țării spre comunism, in realizarea 
obiectivului transformării Româ
niei într-o țară cu o dezvoltare e- 
conomică medie.

Ținind seama de caracteristicile 
situației economice internaționale, 
de implicațiile crizei energetice și 
de materii prime, un obiectiv cen
tral al viitorului cincinal va fi îm- ■ 
bunătățirea radicală a structurii in
dustriei noastre, orientarea hotărî- 
tă a eforturilor spre dezvoltarea 
ramurilor și sectoarelor mici con
sumatoare de energie ; se va pune 
accentul pe valorificarea superioa
ră a resurselor materiale, a forței 
de muncă

Ministerele, centralele, întreprin
derile au datoria ca, paralel cu 
preocuparea pentru realizarea în 
bune condiții a actualului cincinal, 
să acorde toată atenția fundamen
tării științifice și pregătirii temei
nice a planului pe perioada 1981— 
1985, ale cărui prevederi de bază 
vor fi .supuse dezbaterii publice și 
apoi adoptării de către cel de-al 
XH-lea Congres al partidului din 

'acest an.
Aș dori să exprim convingerea 

că eroica noastră clasă muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, își vor uni și mai 
puternic forțele, pentru a realiza 
în cele mai bune condiții planul 
de dezvoltare a economiei naționa
le pe anii 1979—1980, punînd astfel 
temelii trainice viitorului cincinal, 
asigurînd dezvoltarea tot mai in
tensă a forțelor de producție, spo
rirea continuă a avuției naționale, 
ridicarea bunăstării întregului po
por, prosperitatea și măreția pa
triei noastre socialiste. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
O condiție esențială a îndeplini

rii importantelor sarcini și obiec
tive înscrise în cincinal, a perfec
ționării continue a întregii activi
tăți economico-sociale o constituie

participarea activă a oamenilor 
muncii, a întregului popor la elabo
rarea și adoptarea tuturor hotărî- 
rilor, la conducerea societății.

Partidul nostru acordă o atenție 
deosebită dezvoltării în continuare 
a formelor de exercitare a demo
crației muncitorești, a modalități
lor prin care clasa muncitoare — 
clasă conducătoare a societății — 
țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii participă nemijlo
cit la conducerea vieții economico- 
sociale. Au fost create în acest scop 
numeroase organisme democratice 
de conducere colectivă, atît în uni
tăți de producție, cît și la nivel 
central. Dispunem de un cadru de
mocratic de tip nou, infinit supe
rior oricărei forme de democrație 

■ burgheză. Esențial este ca aceste 
organisme să funcționeze cît mai 
bine, ca activitatea lor să dobîn- 
dească un conținut cît mai bogat. 
Fiecare trebuie să înțeleagă faptul 
că — în calitate de coproprietar al 
mijloacelor de producție, producă
tor și beneficiar al roadelor mun
cii — răspunde de felul cum este 
administrată și gospodărită partea 
din avuția socialistă încredințată 
colectivului respectiv.

Recent. în întreaga țară au" avut 
loc adunările generale ale oame
nilor muncii din unitățile indus
triale, din construcții și transpor
turi, din institute de cercetare și 
proiectare, precum și adunările ge
nerale din cooperativele agricole 
de producție și din celelalte unități 
agricole, care au dezbătut gestiu
nea . pe anul trecut și au aprobat 
planurile pe 1979 și măsurile ce 
se impun pentru îndeplinirea lor. 
Aceste adunări au constituit încă 
o manifestare puternică a demo
crației noastre socialiste. Ele au 
demonstrat răspunderea sporită a 
oamenilor muncii în gospodărirea 
și dezvoltarea avutului socialist, în 
realizarea planului cincinal, în în
făptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

Trebuie să facem totul pentru a 
da un impuls din ce în ce mai 
puternic activității tuturor orga
nismelor colective. Numai cu par
ticiparea tuturor oamenilor muncii 
putem soluționa în mod corespun
zător problemele complexe ale în
tregii activități. Socialismul îl con
struim cu oamenii și pentru oa
meni. și ei sînt, deci, cei ce ho
tărăsc asupra felului cum trebuie 
să fie înfăptuit, asupra felului cum 
trebuie să arate socialismul pe care 
îl realizăm. (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează : „Ceaușescu 
~ P C.Ș. !“). 4 ,

în realizarea, tuturor obiectivelor 
noastre, un rol important revine 
organelor și organizațiilor de 
partid din toate domeniile de acti-, 
vitate. Dispunem, în fiecare județ,-- 
în fiecare oraș, în fiecare unitate 
economică și socială, de puternice 
organizații de partid. Se impune ca 
acestea să-și îndeplinească în con
diții cît mai buhe rolul de a uni 
eforturile fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii în lupta pentru în
deplinirea sarcinilor ce-i stau în 
față. Așa cum am menționat și la 
adunarea de la uzinele „23 August" 
— trebuie să șe înțeleagă faptul că 
misiunea comuniștilor, drepturile 
lor nu sînt altele decît ale clasei 
muncitoare, ale tuturor oamenilor - 
muncii. Comuniștii nu au și nu pot 
avea avantaje deosebite: ei au 
doar unele îndatoriri în plus, da
torită faptului că au intrat în mod 
conștient într-un partid revoluțio
nar și s-au angajat, să lupte pentru 
înfăptuirea programului de con
strucție a socialismului și comu
nismului. Aceasta cere abnegație, 
punerea intereselor generale mai 
presus de cele personale ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

în acest spirit, organizațiile noas
tre de partid trebuie să-și întă
rească activitatea în rîndul oame
nilor muncii, conlucrarea cu toți 
muncitorii, țăranii, intelectualii, cu 
toți cetățenii patriei, pentru ca, în
tr-o strînsă unitate, să se asigure 
înfăptuirea planului fiecărei uni
tăți, a programului general de dez
voltare economico-socială a țării 
noastre.

Este necesar că organizațiile 
noastre de partid județene, orășe
nești, din întreprinderi și instituții, 
de la sate să-și îmbunătățească 
activitatea, organizatorică și politi
că, să se preocupe permanent de 
soluționarea rapidă a multiplelor 
probleme pe care le ridică viața, 
să se îngrijească permanent de pro
blemele sociale, de condițiile de 
muncă și viață ale tuturor celor ce 
muncesc din țara noastră.

De asemenea, sindicatele, Uniu
nea Tineretului Comunist, Consi
liul Național și comisiile de femei, 
toate organizațiile obștești și socia
le trebuie, fiecare în domeniul său 
de activitate, să-și îndeplinească 
în condiții cît mai bune misiunea 
și rolul ce le sînt încredințate. 
Putem afirma, pe baza experienței 
și practicii, că avem o forță puter
nică în partidul nostru comunist 
care, călăuzit de învățătura mate- 
rialist-dialectică și istorică, de 
concepția revoluționară despre 
lmne și viață, acționînd în depli
nă unitate, conduce cu fermitate 
poporul, națiunea noastră, în edi
ficarea socialismului, în asigurarea 
bunăstării și fericirii. Putem spu
ne cu toată convingerea că toate 
organizațiile noastre de partid, în
tregul partid își va îndeplini 
neabătut misiunea 1 Sub condu
cerea partidului, avem deplina 
garanție că vom îndeplini cu suc
ces planul cincinal, Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea 1 
(Aplauze și urale puternice. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!").

Stimați tovarăși,
Punînd în centrul activității 

noastre problemele legate de în
făptuirea prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
trebuie, totodată, să ne preocupăm 
permanent de înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului în domeniul 
politicii externe, de participarea 
tot mai activă a României la so
luționarea constructivă a marilor 
probleme care confruntă omenirea.

în politica noastră externă por
nim de Ia realitățile și cerințele 
obiective ale dezvoltării lumii con
temporane, de la marile schimbări 
revoluționare petrecute pe arena 
internațională, în raportul mon
dial de forțe, ca rezultat al afir
mării tot mai hotărîte a voinței 
popoarelor de a se dezvolta libere 
și independente, deplin stăpîne pe 
destinele lor. Totodată, avem în. 
vedere faptul că în viața interna
țională continuă să se manifeste 
politica imperialistă de dominație 
și asuprire, de inegalitate și încăl
care a dreptului suveran al popoa
relor la dezvoltare de sine stătă
toare. Evoluția contemporană — 
destul de contradictorie — este se
rios marcată de persistența pe di-, 
ferite meridiane a unor focare de 
încordare și conflict, de apariția 
altora noi, ceea ce pune în primej
die pacea și . liniștea popoarelor, 
securitatea întregii lumi. In aceste 
condiții, considerăm că trebuie fă
cut totul pentru unirea tot mai 
strînsă a eforturilor popoarelor, a 
forțelor înaintate, antiimperialiste, 
de pretutindeni, în vederea promo
vării uneî politici noi, de egalitate 
și respect între națiuni, a creării 
unui climat de înțelegere și co
laborare internațională, de pace și 
securitate în lume.

Pornind de la aceste realități și 
cerințe ale vieții mondiale, Româ
nia promovează susținut o politică 
de largă colaborare internațională, 
de participare activă la lupta po
poarelor, a forțelor înaintate de 
pretutindeni pentru afirmarea no
bilelor țeluri ale înțelegerii și des
tinderii, securității și păcii.

în centrul politicii noastre in
ternaționale situăm în mod ferm 
dezvoltarea continuă a prieteniei 
și colaborării cu toate țările socia
liste, întărirea unității și conlucră
rii lor, convinși că aceasta cores
punde în cel mai înalt grad intere
selor fiecăruia dintre popoarele ce 
edifică noua orînduire, cauzei ge
nerale a socialismului, progresu
lui social și păcii pe planeta noas
tră. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează: „Ceaușescu — 
Pace !“. „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Privim cu. profundă îngrijorare 
agravarea divergențelor și ivirea 

' unor' conflicte între unele țări so
cialiste. Apreciem că este imperios 
necesar să se facă totul pentru so
luționarea numai pe calea tratati
velor a oricăror probleme, în spi
ritul stimei și respectului reciproc 
ce trebuie să caracterizeze, în toa
te împrejurările, relațiile dintre 
țările socialiste.

în legătură cu aceasta, în. mod 
deosebit sîntem preocupați și în
grijorați de conflictul dintre Chi
na și Vietnam. Așa cum s-a de
clarat, țara noastră consideră' că 
nimic nu poate justifica vreo ac
țiune militară. De aceea, ne pro
nunțăm cu toată hotărîrea pentru 
încetarea oricăror acțiuni militare, 
pentru retragerea trupelor Repu
blicii Populare Chineze și restabi
lirea relațiilor dintre China și Vi
etnam, urmînd ca problemele să 
fie soluționate de către cele două 
țări pe baza principiilor de egali
tate, respect al independenței, su
veranității și integrității teritoria
le, ale neamestecului în treburile 
interne. Numai o asemenea solu
ționare corespunde intereselor ce
lor două popoare, precum și cau
zei socialismului și păcii. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Am aflat, d intr-o declarație, că 
Republica Populară Chineză a ho- 
tărît retragerea trupelor sale din 
Vietnam. Sperăm că aceasta se va 
realiza cît mai curînd, și că se va 
pune astfel capăt situației care, 
oricum am judeca, nu a făcut de- 
cit să dăuneze celor două popoa
re, cauzei socialismului și păcii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în general, țara noastră acțio
nează cu fermitate pentru soluțio
narea oricăror probleme dintre 
state numai pe calea tratativelor, 
în această privință, România a 
avut și are o poziție foarte fermă. 
Noi am privit și privim întot
deauna problemele pornind de la 
faptul că socialismul, pentru care 
am luptat și luptăm, reprezintă 
cea mai înaltă formă a umanismu
lui revoluționar care asigură in
dependența și libertatea popoare
lor, dreptul fiecăruia de a-și ho
tărî destinele, fără nici o inter
venție din afară. Noi nu am fost 
și nu sîntem partizanii mei unui 
fel de neutralitate ; sîntem parti
zanii luptei hotărîte împotriva im
perialismului și colonialismului, 
împotriva intervenției în treburile 
altor popoare ! Sîntem partizanii 
dreptului popoarelor de a-și apăra 
independența, de a fi stăpîne pe 
destinele lor ! Aceasta nu e neu
tralitate — aceasta este o atitudine 
în deplină concordanță cu lupta 
revoluționară a popoarelor 1 (A- 
plauze și urale puternice. Se scan
dează îndelung: „Ceaușescu — 
Pace !“).

Am sprijinit și sprijinim neabă
tut lupta popoarelor din Africa 
pentru lichidarea colonialismului și 
neocolonialismului ; acordăm un 
sprijin puternic popoarelor din Na
mibia și Rhodesia în lupta lor de 
eliberare națională și populației 
majoritare din Africa de Sud pen

tru lichidarea politicii de apartheid. 
Ne-am pronunțat întotdeauna — 
și considerăm că trebuie făcut to
tul pentru unirea tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste, în ve
derea asigurării independenței na
ționale a fiecărui popor, pentru 
respingerea oricărei intervenții mi
litare care — oricum ar fi justifi
cată — nu duce decît la lichidarea 
libertății unei națiuni. (Aplauze 
puternice). «

Sprijinim ferm popoarele de pe 
toate continentele care sînt decise 
să-și apere independența naționa
lă, care luptă pentru lichidarea 
împărțirii lumii în țări sărace și 
bogate, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională. Aceasta 
constituie, de asemenea, o parte a 
luptei revoluționare dintre forțele 
progresiste și forțele imperialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Desigur, pornind de la principii
le politicii noastre internaționale, 
dezvoltăm larg relațiile cu toate 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate. Ne pronunțăm, de 
asemenea, pentru relații de colabo
rare cu țările capitaliste dezvolta
te, în spiritul principiilor co
existenței pașnice, participăm ac
tiv 'la diviziunea internațională a 
muncii, Ia schimbul mondial de 
valori. Așezăm statornic la baza 
relațiilor noastre cu toate statele 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, ale nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu 
forța — principii tot mai larg re
cunoscute pe plan internațional 
drept singurele în măsură să con
tribuie la dezvoltarea unor rapor
turi normale între popoare, să a- 
sigure pacea, progresul și prospe
ritatea tuturor națiunilor. (Aplauze 
puternice,' prelungite).

Punem pe prim plan înfăptuirea 
securității în Europa, ținind sea
ma că pe acest continent sînt con
centrate cele mai puternice forțe 
militare, inclusiv armament atomic. 
Acționînd pentru înfăptuirea docu
mentelor semnate'la Helsinki, con
siderăm necesar să întărim colabo
rarea cu toate statele continentu
lui, să milităm împreună cu aces
tea pentru extinderea conlucrării 
economice, tehnico-științifice, cul
turale și în alte domenii, pentru 
trecerea la măsuri ferme de 
dezangajare militară, fără de care 
nu poate fi concepută pacea și 
securitatea în Europa, ca de alt
fel în întreaga lume. în acest sens, 
dorim ca reuniunea ce va avea loc 
la Madrid în 1980 să dea un nou 
impuls eforturilor pentru secu
ritate și pace, pentru înfăptuirea 
documentelor semnate la Helsinki, 
pentru crearea unui climat care 
să asigure fiecărui popor dezvol
tarea liberă, independentă, fără 
teama vreunei agresiuni din afară.

Ne pronunțăm în modul cel mai 
hotărît pentru trecerea cit mai cu
rînd la măsuri concrete de 
dezarmare și, în primul rînd, de . 
dezarmare nucleară. Acordăm o 
mare însemnătate diferitelor acor
duri parțiale, inclusiv încheierii a- 
cordului S.A.L.T. II dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite. Con
siderăm însă că acestea nu pot în
locui activitatea la care trebuie să 
participe toate popoarele, în ca
drul noului organism de la Gene
va, în vederea elaborării măsuri
lor concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nuclea
ră. Sînt cunoscute propunerile 
României în această privință, nu 
doresc să mă refer acum ia ele. 
Considerăm că este de datoria 
noastră, a tuturor statelor lumii, 
să acționăm în spiritul răspunde
rii față de propriile popoare, față 
de destinele omenirii, față de cau
za civilizației, in vederea opririi 
cursei înarmărilor, a reducerii 
cheltuielilor militare. Așa cum 
am menționat nu o dată, înțe
legem bine și considerăm necesar 

‘ca măsurile ce trebuie luate să a- 
sigure un raport de forțe cores
punzător, atit în Europa cît și 
pe plan internațional, astfel incit 
să nu fie afectată securitatea ni
mănui. Dar asigurarea unui raport 
echitabil de forțe trebuie și se 
poate realiza nu prin sporirea înar
mărilor, a cheltuielilor militare, ci 
prin reducerea acestora, sub un 
control corespunzător. Aceasta co
respunde pe deplin intereselor fie
cărei țări, inclusiv ale țărilor so
cialiste, intereselor păcii și inde
pendenței tuturor popoarelor lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este de înțeles că interesfele pă
cii și destinderii, soluționarea pro
blemelor majore ale contempora
neității. impun participarea activă 
la viața internațională, în condi
ții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor, îndeosebi a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor în curs de 
dezvoltare, a țărilor nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate 
a omenirii și sint direct interesate 
în promovarea unor relații noi, de 
egalitate și respect al independen
tei și suveranității naționale. în a- 
cest sens, ne pronunțăm pentru 
democratizarea largă a relațiilor 
internaționale, pentru creșterea ro
lului Organizației Națiunilor Uni
te și al altor organisme în viața 
internațională.

în soluționarea trainică și echi
tabilă a tuturor problemelor com
plexe ale lumii contemporane, în 
promovarea destinderii, colaborării 
și securității internaționale, o răs
pundere deosebită revine țărilor 
socialiste care, prin însăși caracte
rul orînduirii lor, al idealurilor ce 
însuflețesc munca popoarelor res
pective, sînt chemate să participe 
activ la viața internațională, să 

militeze pentru colaborare și în
țelegere între națiuni, să facă to
tul pentru apărarea păcii și civi
lizației, pentru progresul întregii 
umanități. (Aplauze puternice, în
delungate).

Pornind de la rolul tot mai im
portant pe care forțele înaintate, 
progresiste îl joacă în lupta pen
tru schimbări revoluționare în via
ta societății, pentru progres social 
și pace, partidul nostru acționea
ză consecvent pentru întărirea le
găturilor cu toate partidele comu
niste și muncitorești, militează 
ferm pentru întărirea unității și 
colaborării lor pe baza deplinei e- 
galități în drepturi, a stimei și res
pectului reciproc, a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, aplicînd crea
tor legitățile generale la condiții
le economice, socțale și naționale 
concrete din țara în care își des
fășoară activitatea.

Acționăm, în același timp, pen
tru dezvoltarea conlucrării cu 
partidele socialiste, social-demo- 
crate, cu alte forțe politice pro
gresiste, antiimperialiste, cu mișcă
rile de eliberare și partidele de 
guvernământ din noile state inde
pendente, cu organizațiile demo
cratice care se pronunță pentru 
pace, securitate și colaborare in
ternațională.

în lumea de astăzi, soluționarea 
marilor probleme, asigurarea unei 
politici de destindere, pace și 
colaborare presupun participarea 
activă a masplor populare, a po
poarelor înseși la uriașa bătălie ce 
trebuie să pună capăt cu desăvâr
șire vechii politici imperialiste, de 
forță și dictat; să deschidă calea 
unei politici noi, în care fiecare 

. națiune, fiecare popor să se poa
tă dezvolta în mod liber și ne
stingherit. Aceasta stă pe deplin 
în puterea popoarelor — și noi a- 
vem ferma convingere că, în ciu
da actualelor probleme complexe 
de pe arena mondială, popoarele 
vor putea opri agravarea situației 
internaționale și asigura conti
nuarea politicii de destindere și 
pace, promovarea unor relații noi 
între națiuni, bazate pe egalitate 
și demnitate. (Aplauze și urale pu
ternicei îndelungate).

în acest spirit. România ’ socia
listă, Partidul Comunist Român, 
îndeplinindu-și atît obligațiile na
ționale, cît șl cele internaționale, 
își vor face întotdeauna datoria, vor 
acționa cu toată fermitatea pentru 
întărirea solidarității și colaborării 
țărilor socialiste, â tuturor forțelor 
antiimperialiste, progresiste, a tu
turor popoarelor, pentru a contri
bui, și pe această cale. Ia crearea 
condițiilor necesare dezvoltării so
cialiste a țării noastre, afirmării 
libere a fiecărei națiuni. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!").

Stimați tovarăși,
în aceste aproape două zile am 

dezbătut multe probleme. Desigur, 
este necesar ca toate cele discutate 
aici să fie concretizate în activita
tea fiecărui minister, a fiecărei cen
trale și întreprinderi, în programe 
de măsuri concrete, treeîndu-se la 
înfăptuirea lor în viață. Așa cum 
am mai spus la început, alte pro
bleme de ordin mai general vor 
trebui studiate de organele cen
trale corespunzătoare pentru a-și 
găsi soluționarea, în perioada sta
bilită, în conformitate cu necesită
țile activității practice.

încheind, deci, consfătuirea, este 
necesar să ne întoarcem în unită
țile respective, la locul de muncă, 
animați de hotărîrea fermă de a 
lua toate măsurile ce se impun, în 
vederea îmbunătățirii activității în 
toate domeniile, înfăptuirii neabă
tute a planului pe 1979 și pe între
gul cincinal.

Sînț pe deplin încredințat că în
tregul activ participant Ia această 
consfătuire — care reprezintă o 
puternică forță economică și poli
tică — va face totul pentru a-și 
îndeplini răspunderile încredințate 
de partid și de stat, de oamenii 
muncii, de întregul nostru popor, 
demonstrind în viață ce minunată 
forță sînt aceste mii și mii de ac
tiviști de partid și de stat. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Am deplina convingere că eroica 
noastră clasă muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregul nostru popor, vor 
acționa Cu și mai multă hotărâre 
și vor face totul pentru înfăptuirea 
îh condiții cît mai bune a Progra
mului Congresului al XI-lea, a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale, asi
gurînd mersul tot mai ferm al 
României socialiste pe calea pro
gresului și civilizației, a bunăstă
rii și fericirii. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor, 
realizări tot mai mari în toate do
meniile, succes in înălțarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ! Multă 
sănătate și multă fericire ! Spor la 
treabă ! (Urale și aplauze puter
nice, îndelungate. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“. Toți cei prezenți în 
sală se ridică în picioare și ova'io- 
nează minute în șir, într-o atmo
sferă de puternică însuflețire, pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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FAPTUL!
DIVERS

Este primăvară, este vremea semănatului!
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Moment emoționant la Între
prinderea de stofe din Brașov. 
Țesătoarea Elena Dumitrescu, 
Erou al Muncii Socialiste, iese la 
pensie. Lasă in urmă-i un re
cord : 40 de ani de muncă ne
întreruptă, mereu in trei schim
buri, la războaiele de țesut. 
Chiar și in ultima zi de lucru i 
s-au încredințat, ca de obicei, 
țesăturile cu contexturile cele 
mal complexe și coloritul cel mai 
pretențios. Ea a fost prima fe
meie din întreprindere, cu ani 
in urmă, care a lucrat la mai 
multe mașini deodată. $i incă 
ceva : in cel 40 de ani nu a lip
sit, nu a intirziat și nu a fost 
invitată niciodată la rampa de 
control. Tot ce a ieșit din .mina 
ei a fost numai lucru de bună 
calitate. A predat ștafeta unor 
tinere la fel de inimoase. 
S-auzim și despre ele numai 
lucruri bune !

Liliacul 
înflorit

Corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu din Cimpu- 
lung a găsit pe versantul ves
tic al Pietrei Craiului o spe
cie aparte de liliac. Asta s-a 
intimplat in urmă cu patru ani. 
Luind o mlădiță, a plantat-o în 
grădina casei sale. Liliacul a 
prins rădăcini și a inceput să 
crească și aici... ca din pămlnt ! 
Ba, mai mult, ca o curiozitate a 
naturii, liliacul transplantat a 
înflorit cu... cîteva luni mai 
devreme decit confrații săi pri- 
măvăratici. Așa se face că; încă 
de la Anul nou, liliacul cu pri
cina și-a etalat frumusețea flo
rilor și delicatul lor parfum. 
Liliacul său este înflorit și acum. 
Drept dovadă, I.D. ne-a trimis 
și cîteva floricele. Păcat că. din 
cauza presării, nu mai sint 
„fotogenice". Poate cele de la 
Anul nou ’80.

Coarnele 
l-au dat 
de gol

O misterioasă dispariție s-a 
semnalat în comuna Alunu, ju
dețul Vîlcea. Doi berbeci, unul 
mai dolofan decit celălalt, faima 
turmei de oi a cooperativei, in
traseră parcă in pamînt. Bă
nuitori, oamenii au început să-și 
dea cu „presupusul", dar, vorba 
ceea : hoțul cu un păcat și pă
gubașul cu .o mie. Au intrat in 
horă șl cițiva „detectivi" locali, 
campioni in ale mirosului de fri
gare de la o poștă. Așa se face 
că, independent unul de altul, au 
inceput să dea tlrcoale gospo
dăriei lui Ștefan Birou, care 
trecu la amenințări :

■— Dacă mai zice careva că eu 
le-am făcut de petrecanie ber
becilor, il dau in judecată pen
tru calomnie.

N-a mai fost nevoie. Ochiul 
de Argus al unui localnic a des
coperit in pivnița respectivului... 
coarnele răposaților berbeci.
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sînt însă pretutindeni asigurate 
semințele de calitate?

început promițător în 
județul Argeș

Primele zile ale lunii martie au a- 
dus. și ne meleagurile județului Ar
geș. nrimele semne ale primăverii. 
Timpul in incâlzire a permis ca. in- 
deosebi în partea de sud a județului, 
să înceapă lucrările in cimp. în co
operativele agricole Mozăceni. Izvo- 
ru. „Unirea" și „înfrățirea" din co
muna Birla. Ștefan cel Mare. Bîrlo- 
gu, Surdulești, Slobozia, Topoloveni, 
Călinești și altele au fost însămînțate 
primele hectare cu culturi din prima 
urgență. „Am încheiat pregătirile și 
am trecut la semănat — ne spunea 
tovarășul Ilie Niță, inginerul-șef al 
cooperativei agricole din Mozăceni. 
Am organizat astfel munca incit 
fiecare cultură din prima urgentă va 
fi însămintată in cel mult 2—3 zile"- 
De altfel. In majoritatea cooperati
velor agricole din județul Argeș se 
gîndește și se acționează ca la coope
rativa agricolă din Mozăceni.

„Spre deosebire de alți ani. lnsă- 
mîntările de primăvară au fost pre
gătite mai bine — ne spunea tova
rășul Emil Teodorescu, directorul di
recției agrioole județene. încă din 
primele zile după înființare, birou
rile executive ale consiliilor unice 
agroindustriale au situat in centrul 
preocupărilor asigurarea condițiilor 
pentru buna desfășurarea a semăna
tului. Lucrări specifice condițiilor 
naturale din județul nostru, cum sînt 
afînarea profundă a solului, adminis
trarea de amendamente și de îngră
șăminte organice au fost efectuate 
pe toate suprafețele planificate. în 
mod deosebit as sublinia că în cadrul 
fiecărui consiliu unic agroindustrial 
au fost constituite echipe de specia
liști care controlează atit înainte, cit 
si după semănat fiecare parcelă pen
tru a verifica calitatea lucrărilor."

Iată doar Citeva argumente ce per
mit aprecierea că în județul Argeș 
însămintarea culturilor de primăvară 
a început sub bune auspicii. Pentru 
a nu întirzia însămînțările, unitățile 
agricole trebuie să-și asigure din 
timp semințele necesare, iar acestea 
să fie de cea mai bună calitate — 
factor hotărîtor pentru obținerea u- 
nor recolte mari.

La semănat cu „sacul... 
gol“ ?

Există incă unități agricole care nu 
și-au ridicat toate semințele reparti
zate. unele, chiar pentru culturile din 
prima urgență. Pină la 5 martie co
operativele agricole Marcș. Căteasca, 
Smeura. Ciupa și Richițele nu au 
ridicat de la baze nimic din semin
țele repartizate. Oare în aceste uni
tăți nu se știe că la semănat nu se 
poate porni cu sacul gol ? „Am fost 
ocupați cu transportul amendamente
lor din gară. Cit privește cele 8 tone 
de semințe pentru culturile din pri
ma urgentă, nu ne facem probleme, 
în cîteva zile le aducem în unitate".

chiar alegind-o la masă, bob cu bob". 
Și nu este vorba de kilograme, ci de 
10 tone...

...Pentru că au pus ia 
dosar repartiția dată de 
Ministerul Agriculturii

întîrzierea transferului de semințe 
și a ridicării lor de către unitățile a- 
gricole este de natură să pericliteze 
însămintarea în perioada optimă a 
culturilor de primăvară. După pro
gramul întocmit de Ministerul Agri
culturii aceste acțiuni trebuiau să se 
încheie cel tirziu pină la 1 martie. 
Pornind de la situația din județul

ANCHETA-SONDAJ A „SCÎNTEII"

Am citat din „justificările" tovarășu
lui Gheorghe Spirache, președintele 
cooperativei agricole din Mareș. Au- 
toliniștirea președintelui nu are însă 
nici o justificare. Semănatul nu se 
face cînd poftești, ci atunci cînd 
timpul o cere.

De ce întîrzie livrarea 
semințelor din alte 

județe ?....
Unele unități agricole nu și-au 

putut asigura semințele la unele cul
turi. pentru simplul motiv că nici 
pină la această dată nu s-a încheiat 
transferul semințelor din alte județe. 
Tovarășul Emil Doinaru, șeful cen
trului de semințe de cereale, plante 
tehnice și furaje .Ștefănești-Argeș, ne 
spunea că. potrivit repartițiilor, ju
dețul Argeș mai are de primit 30 de 
tone de sămînță de mazăre din jude
țul Ilfov și 136 tone de porumb- din 
județele Teleorman. Olt și Ilfov. Din 
această cauză semințele respective 
vor ajunge cu întirziere în unitățile 
agricole. în unele cazuri, calitatea 
semințelor este necorespunzătoare. 
Din județul Ialomița s-an primit 10 
tone de semințe de floarea-soarelui, 
din soiul „Sorem-80“. conținind im
purități cu mult peste limita admisă. 
„Din această cauză — ne informa to
varășul Miron Gîlculescu, șeful labo
ratorului pentru controlul calității 
semințelor și materialului săditor. 
este nevoie să recondiționăm săminta.

Argeș, am extins aria Investigațiilor, 
efectuind un sondaj șl in alte județe, 
întreprinderile județene de valorifi
care a cerealelor ne-au răspuns la 
întrebările : *

1. Ce cantități de semințe mai 
sint de primit din alte județe T

2. Mai există unități agricole
ce nu au preluat semințele re
partizate ? -

Iată și cîteva răspunsuri ce au in 
vedere situația de la data de 6 mar
tie.

MUREȘ : 1. Mai sînt de primit 23 
tone sămînță de trifoliene din jude
țul Timiș, 7 tone de sparcetă din ju
dețul Botoșani, 0,5 tone de lucernă 
din județul Brașov, 57 tone de ma
zăre și 5 tone de fasole din Ilfov. 2. 
11 unități agricole nu au ridicat toate 
semințele, între care cooperativele 
agricole Ernei, Călușeri, Hodoșa, 
Rîpa, Viforoasa, Vețea și Călugăreni 
mai au de luat sămînță pentru cul
turile din prima urgență.

BACĂU : 1. Există o restanță de 
1 500 kg sămînță de castraveți de la 
Centrul de ambalare a semințelor 
București. 2. 21 de cooperative agri
cole mai au de ridicat semințe de 
legume.

SATU MARE : 1. Mai sînt de pri
mit 200 tone de porumb din județul 
Galați și 11 tone de floarea-soarelui 
din județul Tulcea. 2. La floarea-soa
relui unitățile agricole au ridicat nu
mai jumătate din semințele reparti
zate. iar la porumb din 890 tone să- 
mintă s-au ridicat 500 tone.

BOTOȘANI : 1. Județele Galați, 
Ilfov, Teleorman și Olt mai au de 
livrat 213 tone de porumb, iar jude
țul Ilfov — 8 tone de floarea-soare- 
lui. 2. Cooperativele agricole Mihăi- 
leni. Bajura. Văculești și Ibăneșli sint 
mult rămase în urmă la ridicarea 
semințelor din prima urgență.

Răspunsurile primite dovedesc că 
situația intîlnită în județul Argeș in 
ce privește asigurarea semințelor nu 
constituie un caz izolat. Și la această 
dată, cînd în multe zone semănatul a 
început, mai sint de transferat, de la 
un județ la altul. însemnate cantități 
de sămînță. Totodată, există încă 
multe unități agricole pe care timpul 
prielnic pentru semănat le va găsi 
nepregătite, cu sacul gol.

Răspuns dintr-un județ 
vizat

Județul Ilfov este unul din marii 
producători de semințe, dar care are 
si cele mai mari restanțe la livrarea 
lor către alte județe. Mai sint de ex
pediat 89 tone de mazăre pentru ju
dețele Argeș, Mureș și Neamț ; 15
tone de fasole pentru județele Ga
lați și Mureș; 27 tone de floarea-soa
relui pentru județele Ialomița și Bo
toșani; 50 tone de soia pentru jude
țele Tulcea și Galați. Tovarășul Ion 
Nicoară, director adjunct la I.V.C. 
Ilfov, a găsit suficiente justificări 
pentru a explica această situație :

1. Elaborarea cu întirziere a bule
tinelor de analiză privind calitatea 
unor loturi de semințe ;

2. La unele culturi Ministerul A- 
griculturii a aprobat cu întirziere de
rogarea de la indicii de calitate sta
biliți ;

3. Lipsa vagoanelor și a conteine- 
relor pentru transportul semințelor.

Numai că unitățile agricole nu au 
nevoie de justificări, ci de semințe. 
Iată de ce supunem atenției foruri
lor în drept aceste justificări ce tin 
mai mult de deficientele care există 
în organizarea activității. MINISTE
RUL AGRICULTURII TREBUIE SA 
ÎNTREPRINDĂ NEÎNTÎRZIAT MA
SURI HOTĂRÎTE PENTRU CA TOA
TE CANTITĂȚILE DE SEMINȚE 
SĂ AJUNGĂ RAPID LA DESTINA
ȚIE, ASTFEL INCtT ÎNSAMINȚĂ- 
RILE SĂ SE POATĂ DESFĂȘURA 
ÎN TIMPUL OPTIM. Care este răs
punsul ministerului ? Vom reveni.

Aurel PAPADIUC
șl corespondenții „Scînteii"

La CAP Călinești-Argeș a început semănatul mazărei. Din prima zi. specialiștii cooperativei — Ionel Gherghina, inginer-șef, Voicu Cotigă, șef de fermă, 
si Maria Constantinescu, inginer — sint permanent prezenți lîngâ semănători, asigurînd executarea unor lucrări de bună calitate

Foto : A. PapadiucI
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Biata fetită...
Se mai intîlnesc, din păcate, 

pe drumurile publice, o serie de 
autovehicule cu încărcături 
fixate improvizat sau cu remorci 
care se leagănă intr-o parte și 
in alta, punînd in primejdie si
guranța circulației. Așa cum s-a 
intimplat și in cazul șoferului Va- 
sile Severa, de la autobaza din 
Borșa. Ștanga agățată de cirli- 
gul de tracțiune al autospecialei 
31—MM—3 643, la volanul căreia 
se afla, a lovit-o in cap pe o fe
tiță care se afla pe trotuar. 
Deși a fost dusă de urgență la 
spital, n-a mai putut fl salvată.
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Cartea lui Gali Erno,
„Dimensiunile conviețuirii", 
apărută recent în editura 
„Kriterion", abordează o te
matică de o fierbinte ac
tualitate, atit 
strict al teoriei 
cit și in acela 
soclal-politice. 
de o culegere

in planul 
sociologice, 
al practicii 

Este vorba 
de studii șl

articole pe care publicistul

țiilor interetnice din spa
țiul sociologic transilvan.

Unul din sistemele de re
ferință principală ale cer
cetării sale il constituie in- 
săși politica partidului în 
problema națională. După 
cum se știe, incă de la în
ființarea sa. Partidul Co
munist Român a promovat 
cu consecventă o politică

mai in cadrul unei socie
tăți în care exploatarea’ so
cială este lichidată- Româr 
nia socialistă — se argu
mentează amplu in lucrare 
— este patria tuturor oa
menilor muncii de la orașe 
și sate, fără deosebire de 
apartenență etnică :-ea este 
opera istorică a românilor, 
maghiarilor, germanilor și

melor și șovinismelor de 
.tot soiul care s-au sedi
mentat și au fermentat 
zeci și sute de ani in cli
matul unor societăți feu
dale sau burghezo-moșie- 
resti.

Mai mult. persistenta 
prejudecăților naționaliste 
— scrie cu totul întemeiat 
autorul — este incompati

I
I

Nu mă știi, 
colega" ?

i

și eruditul profesor clu
jean le-a dedicat. îp de
cursul anilor, fenomenului 
național.

Mai exact, firul roșu care
străbate întregul volum il

I
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La volanul unei limuzine 

„Dacia-1 300“, Gheorghe Socaciu 
din Cluj-Napoca a poposit pe 
meleagurile Ialomiței. Și cum 
Ialomița înseamnă Bărăgan, iar 
Bărăganul are mulți agronomi, 
G.S. și-a zis că n-ar strica să 
se dea și el drept agronom.

Prima încercare a făcut-o cu 
un „coleg" din Pietroiu. După 
ce omul l-a omenit cu ce avea 
mai bun, deși nu-și aducea 
aminte de un asemenea „co
leg" (nici n-avea de unde !), 
oaspetele i-a subtilizat un ceas 
și... pe-aicl ți-e drumul.

A fost să fie „ceasul rău" și 
pentru un călărășan, de data 
asta inginer adevărat, pe care 
„colega" (vorbă să fieh dtn 
Cluj-Napoca l-a „ușurat" de o 
butelie de aragaz, și de un cojoc.

Dar tocmai din cauză de cojoc 
n-a mai avut mai departe noroc, 
fiind prins și reținut de miliția 
ialomițeană. Culmea e că es
crocul venise in voiaj cu res
pectiva limuzină tot de... furat. 
S-a găsit ac și de cojocul lui.

I
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constituie — cum o arată
însuși titlul și cum de altfel 
autorul o si declară expli
cit intr-o concisă si semni
ficativă „Postfață" — „con
viețuirea intre națiunea ro
mână și naționalitatea ma
ghiară din România".

Cartea lui Găll Erno re
prezintă, indiscutabil, o În
semnată contribuție la stu
dierea acestui domeniu atit 
de complex și de important 
al realității sociale. Este 
adevărat, ea nu aduce date
le unor cercetări concrete, 
de teren, dar are ’ meritul 
că pune această problemă 
cu vigoare și o cerce
tează. în spiritul marxis
mului creator. Cu precădere 
în planul culturii. în acest 
sens, el analizează contri
buția unor personalități ale 
culturii maghiare din patria 
noastră, ale unor reviste 
sau cercuri culturale pro
gresiste dintre cele două 
războaie mondiale, la cu
noașterea științifică a rela

GĂLL Emo: Dimensiunile conviețuirii"
de dezvoltare continuă fi 
frăției și solidarității po
porului român cu toate na
ționalitățile conlocuitoare 
pe temelia deplinei egali
tăți in drepturi, luptind 
împotriva oricăror forme 
de nationalism si șovinism. 
Tocmai de aceea, o aseme
nea politică este apreciată 
de sociologul Gali ca fiind 
„una dintre marile valori 
ale ideologiei P.C.R.", pe 
care el o evidențiază ca 
atare de-a lungul a nume
roase pagini. Desigur, ca 
ginditor marxist.. Gali Erno 
consideră că relațiile inter
etnice sint întotdeauna o 
expresie a relațiilor struc
turale ale orinduirii date. 
Ceea ce înseamnă că pro
blema națională poate fi 
rezolvată definitiv nu

a tuturor celorlalte națio
nalități conlocuitoare.

Dincolo de acest plan 
obiectiv, relațiile interet
nice mai presupun și o 
coordonată subiectivă : cu
noașterea de sine sau. cum 
se exprimă profesorul Găll, 
„conștiința de noi". Si pen
tru ca această conștiință să 
corespundă structurilor noii 
societăți, este necesar ca ea 
să se transforme, căpătind 
un conținut socialist. Iată 
pentru ce, în întreaga sa 
lucrare, Găll Ern'8 pledează 
cu tărie pentru realizarea 
unei cunoașteri și autocu- 
noasteri etnice autentic 
științifice. Este o condiție, 
poate chiar fundamentală, 
pentru lichidarea tuturor 
prejudecăților, rămășițe 
sau ecouri ale naționalis-

bilă cu progresul cultural- 
moral. în zilele noastre, 
lupta împotriva prejudecă
ților izvorăște din impera
tivul răspunderii morale 
individuale si colective. Ea 
constituie, prin insusi con
ținutul său. si o expresie a 
umanismului socialist.

Conștient de complexita
tea ..dimensiunilor convie
țuirii". autorul consideră că 
cercetarea lor nu poate fi 
realizată din perspectiva 
unei singure științe ; el . în
suși îsi apreciază investiga
ția ca rezultat al interfe
renței sociologiei națiunii si 
naționalității cu sociologia 
intelectualității si etica. 
De altminteri, tocmai aces
tea par a fi si criteriile 
după care si-a structurat 
volumul : conviețuirea „în

coordonatele științelor so
ciale". parte în care domi
nă preocupările conceptua
le privind națiunea, națio
nalitatea, relațiile interet
nice : „Menirea cărturari
lor". in care accentul cade 
pe rolul și responsabilita
tea oamenilor de cultură in 
conștientizarea relațiilor et
nice. și. in sfîrșit. „Etnos 
și etos".

Stilul limpede și vioi, 
profunzimea raționamente
lor. informația solidă, me
sajul umanist implicat în 
paginile sale fac din „Di
mensiunile conviețuirii" o 
carte deosebit de intere
santă. menită să răspundă 
atit unor comandamente 
ale practicii noastre soclal- 
politice. cit și ale cercetării 
sociologice. Prin toate aces
te trăsături, cartea lui Găll 
Erno reprezintă totodată o 
contribuție teoretică de 
prim ordin la dezvoltarea 
și afirmarea unității si fră
ției dintre națiunea română 
si naționalitățile conlocui
toare — unitate și frăție 
care, cum pe bună dreptate 
noțează autorul, îsi trag 
seva din multiseculara tra
diție de luptă comună pen
tru libertate desfășurată de 
poporul român și naționali
tățile conlocuitoare, fiind 
„una din forțele motrice de 
mare însemnătate ale so
cietății noastre în construc
ția socialistă".
Dr. Dionlsie PETCU

(Urmare din pag. I)
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Cam greu 
vandabil

O pereche de pantofi, tip 
puc, din lemn — singura 
acest fel rămasă in 
atrage atenția multor 
toare ale raionului de 
minte pentru femei de 
magazinul „Parîngul" 
Jiu. O pereche de pantofi cu un 
model foarte frumos, foarte cău
tat. Foarte-foarte, dar de vindut 
nu se vînd. Cauza : un pantof 
are numărul 35, iar celălalt... 38 !

In ce ne privește, nu am cu
noscut încă o persoană cu astfel 
de picioare. Cine-i „incalță" pe 
cei care i-au făcut cum i-au 
făcut ?

Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'

pa- 
de 

rafturi — 
cumpără- 

incălță- 
la super- 
din Tg.

I
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OAMENILOR MUNCII

La „Timpuri Noi“ se... învechesc 
vagoanele la rampe

Gheorghe Surzicov, șeful stației 
C.F.R. București-Obor : In stația 
noastră sosesc vagoane cu mărfuri 
pentru multe unități economice din 
Capitală. Conducerile majorității 
acestora depun mult interes ca va
goanele să fie descărcate la timp, 
evitîndu-se transformarea lor in 
depozite ne roti si plata locațiilor. 
Nu același lucru se poate spune 
insă si despre întreprinderea „Tim
puri Noi" care tine, in mod nejus
tificat, la fronturile de descărcare 
ale stației mai multe vagoane în
cărcate cu diverse materiale (nisip, 
calcar, cocs), intre care unele de la 
începutul lunii februarie, sosite din 
Import. Apelurile noastre zilnice

către conducerea întreprinderii in 
cauză de a lua măsuri pentru des
cărcarea vagoanelor (nr. 02555554. 
519 — sosit pe 31 ianuarie ; nr. 
31536972. 185-0 din 3 februarie etc) 
și redarea lor circuitului economic 
au fost zadarnice. Cum vor justifica 
oare cei de la „Timpuri Noi" zecile 
de mii de lei oe care vor trebui să 
le plătească drept locații ? Dacă 
nu-i interesează cum sint cheltuiți 
banii lor (deși nu credem că-i așa), 
noi nu putem rămine nepăsători 
cînd vedem că numeroase vagoane 
solicitate de economia națională 
pentru transportul mărfurilor stau 
imobilizate fără rost, producînd pa
gube.

Tot pe drum, dar ce mai drum /
Gheorghe Tăutan. profesor. Arad: 

De curind. am fost din nou în satul 
Lazu. comuna Dezna din județul 
nostru, spre a vedea ce s-a între
prins aici pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate în scrisoarea 
publicată la rubrica „Cuvîntul citi
torilor...". in numărul din 23 ia
nuarie a.c. al ziarului „Scinteia". 
Era vorba de starea necorespunză
toare a drumului comunal, de fap
tul că un excavator al consiliului 
popular stătea nefolosit de multă 
vreme, deoarece nu avea cine să-l 
mînuiască.

Situația prezentată atunci nu s-a 
schimbat insă prea mult. Ce-i 
drept, s-a găsit un tinăr care să 
lucreze ne excavator si s-au trans
portat cîteva remorci de pietriș la 
marginea Deznei. pe drumtil spre 
Lazu. Doar atit ! Drumul de la 
Dezna oină în satul Lazu este in

continuare impracticabil. Dlin de 
gropi si hirtoape. După topirea ză
pezii. pentru transportul îngrășă
mintelor a fost nevoie ca o remor
că să fie tractată de trei tractoare.

Din cite am aflat, drumul Dezna- 
Lazu este în atenția consiliului 
popular județean pentru a fi repa
rat. în această situație, primăriei 
din comună ii mai rămine să se 
ocupe doar de repararea celui de 
pe raza satului Lazu (circa un kilo
metru). E necesar insă ca spiritul 
gospodăresc să fie pus in drep
turile sale cu mai multă operativi
tate. Mai ales că satul Lazu este 
situat într-o zonă pitorească, are 
cea mai mare suprafață de teren 
din comună, are o mare carieră de 
piatră, care ar putea fi repusă in 
exploatare, izvoare de apă ce se 
pot valorifica fără prea mari in
vestiții.

Curățenia morală a familiei 
și sufletul copilului

Florin Anghel, profesor. Pitești : 
Situația, fluctuantă la învățătură a 
unuia dintre școlarii mei, Aurel B., 
vorba sa nesigură, privirea ferită 
mi-au atras atentia. m-au determi
nat să mă ocup mai îndeaproape 
de el. Din mărturisirile sale n-a 
fost greu să deduc cauzele frămîn- 
tărilor prin care trece, frămintări 
determinate tocmai de părinții săi. 
Am înțeles că ’"tatăl a vrut să di
vorțeze ; s-a răzgîndit apoi, pentru 
a nu-i „ieși vorbe". Se consideră un 
om nefericit... Copilul nu-si duce 
gindul mai departe. Știu însă ce a 
vrut să spună : tatăl si-a uitat 
de mult îndatoririle de părinte, 
avind legături cu o altă femeie cu 
mult mai tinără decit el. Mai trist, 
si mama. ..din răzbunare", proce
dează aproape la fel. „Nevinova

tele" sale aventuri nu mai consti
tuie un secret pentru nimeni. Deci 
nici pentru copil. Din discuțiile cu 
elevul am aflat că mama îl ia tot 
pe el drept confident, ponegrindu-1 
pe soț in fel si chip. Este greu de 
imaginat deruta în care se află și 
zbuciumul din sufletul copilului în 
această situație. Nimeni n-ar tre
bui să uite că pentru fericirea co
piilor nici un sacrificiu nu-i prea 
mare. Si nimeni n-ar trebui să-și 
acorde vreo derogare de la această 
îndatorire, de la această lege ne
scrisă. Nu-i încă prea tirziu ca cei 
doi părinți să se trezească la reali
tate si să resădească în copilul lor 
încrederea în familie, să-i redea 
zimbetul si căldura părintească de 
care are nevoie.

Biblioteca ferecată

Prima tragere Loto 2 
a lunii martie

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 11 
martie 1979 prima tragere Loto 2 
din această lună. Desfășurate 
după o formulă tehnică simplă 
și avantajoasă, tragerile bilu
nare Loto 2 oferă participanților 
multiple posibilități de a obține 
autoturisme „Dacia 1 300“ sau 
dif»rite cîștiguri in numerar de 
valori fixe si variabile. Se efec
tuează trei extrageri, in conti
nuare, a cite patru numere ; în 
total se extrag 12 numere din 
75. Cîștigurile se atribuie pe șase 
categorii, avmd valori variabile

la categoriile 1—4 și valori fixe 
la categoriile 5—6 (200 lei pen
tru variantele cu trei numere 
din totalul de 12 extrase și 100 
le> pentru variantele cu două 
numere din cele patru ale uneia 
dintre extrageri).

Biletele pot fi completate cu 
o variantă achitată sută la sută 
sau cu patru variante achitate 
în cotă de 25 la sută. Sîmbătă, 
10 martie 1979, este ultima zi 
Pentru procurarea biletelor. A- 
gentlile Loto-Pronosport oferă 
narticioanților si bilete gata 
completate.

mare număr de femei să se încadreze 
în muncă, să învețe o meserie.

Concomitent cu sporirea participă
rii la procesul de producție, comite
tele si comisiile de femei, împreună 
cu sindicatele, U.T.C., cu consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
ministerele de resort și organele lo
cale au acționat și acționează perma
nent pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viață ale femeilor. Au 
fost mecanizate și automatizate nu
meroase operațiuni în diferite ramuri 
industriale, s-au întreprins studii er- 
gonomice. O atenție deosebită s-a a- 
cordat și se acordă asigurării celor 
mai bune condiții de funcționare a 
unităților sociale de pe lingă între
prinderi — creșe și grădinițe, cămine 
de nefamiliști, cantine-restaurant, bu
fete. în ultimul timp, tot mai multe 
femei au fost promovate în diferite 
funcții de conducere, iar președin
tele consiliilor de femei din între
prinderi sint și membre ale consi
liilor oamenilor muncii. Este demn de

remarcat faptul că aproximativ 15 000 
de femei sint membre ale acestor 
consilii. Este o cifră care demonstrea
ză rolul important pe care-1 îndepli
nește femela in economie inclusiv la 
nivelul înalt al forurilor de decizie, 

în agricultură, unde femeile re-

Ion Ionescu, directorul căminului 
cultural din comuna Rogova, jude
lui Mehedinți : Pină în luna no
iembrie. anul trecut, a lucrat ca 
bibliotecar in comuna noastră pro
fesoara Ana Stana, care, căsăto- 
rlndu-se. a plecat în județul Dolj, 
fără insă să predea, cum era nor
mal, gestiunea bibliotecii. De atunci, 
biblioteca stă închisă, deși intre 
timp ne-au sosit numeroase cârti 
noi. care stau stivuite în biroul 
contabilului sef al consiliului popu
lar comunal, iar cititorii ne întrea
bă mereu cînd vor putea beneficia 
de serviciile acesteia. în luna ia
nuarie. in comună s-a aflat un re
vizor din partea C.F.I. județean și 
am sperat că va proceda si la in
ventarierea bibliotecii. în acest

scop, a fost chemată de urgență 
fosta bibliotecară, dar in loc să 
vină să predea gestiunea, a mers 
la iudet si a aranjat in asa fel lu
crurile ca inventarul să nu se/mai 
facă. Nu înțelegem pe ce temei 
șeful controlului financiar intern 
de la iudet a dispus ca revizorul 
— venit anume in comună să efec
tueze revizia contabilă la institu
țiile din localitate — să nu inven
tarieze si biblioteca, pentru a putea 
încadra un alt bibliotecar. De 
aceea, solicităm ne această cale 
sprijinul comitetului executiv al 
consiliului popular județean. în 
cărțile de la bibliotecă s-au investit 
bani nu pentru a fi ținute sub 
lacăt.

Pe scurt, din scrisori
• Mai multe legume la fondul 

pieței. Producător important de le
gume. județul Brăila a afectat 
acestui sector. în anul curent, cu 
1 260 ha mai mult ca în 1978. in 
ogor propriu, la care se vor adăuga 
suprafețele cu legume in cultu
ră succesivă. Suplimentar față 
de planul initial vor fi cultivate 
560 ha cu fasole verde si mazăre, 
300 ha cu tomate. 115 ha cu cas
traveți. 80 ha cu ardei si vinete.' 25 
ha cu conopidă si verdețuri etc. în 
acest an vor fi livrate, astfel, peste 
plan, 33 000 tone de legume. în pre
zent, se execută lucrări privind se
mănatul in răsadnițe, repicatul ră
sadurilor. fertilizarea si nivelarea 
terenurilor, construirea de noi so
larii si repararea celor vechi. 
(Chivu Avram, Brăila).
• Poftiți ia masă, dacă aveți loc! 

Ea restaurantul „Rapid" cu auto
servire din apropierea stației 
C.F.R, din Oradea, călătorii care 
doresc să servească mincare caldă 
trebuie să aștepte minute in sir cu 
tăvile în miini pină găsesc un loc 
pe un colt de masă. Peste 85 la 
sută din locurile la mese sint ocu
pate de consumatorii • de bere, la 
halbă sap la sticlă. (Nicolae Brin- 
cuș. muncitor. Reșița).

• Semințe și fum. La căminul

cultural din comuna Bîrsestl. jude
țul Vrancea. nu se poate viziona 
un film în bune condiții din cauza 
celor care mănincă tot timpul se
mințe. aruncind cojile ne jos si a 
celor care fumează. Din cauza fu
mului de țigări greu se poate des
cifra scrisul de pe ecran. Sperăm 
ca organele de ordine să intervină 
mai energic si să-i scoată din sală 
pe cei care refuză să respecte or
dinea si să se comporte civilizat. 
(Un grup de tineri din comuna 
Birsești. județul Vrancea).

• O sugestie. în comuna Călu
găreni. județul Ilfov, pe riul Neaj- 
lov. s-ar putea înființa o balastieră 
de pietriș, atit de necesar în con
strucții, amenajarea de drumuri 
etc. Există, de asemenea, posibili
tăți să se amenajeze aici si o mică 
secție de fabricat dale din beton 
pentru trotuare, canale de irigații 
ș.a. Eu am lucrat foarte mult 
timp la extragerea pietrișului din 
Dunăre si am căpătat o bună expe
riență in această privință. Dacă 
consiliul popular al comunei Călu
găreni. în care m-am născut, va 
lua in seamă propunerea mea. ori- 
cînd voi participa cu, munca si cu 
sfatul pentru materializarea ei. 
(Ion Ilie, municipiul Giurgiu, ju
dețul Ilfov).

Desigur, sărbătorirea zilei de 3 
Martie constituie un minunat prilej 
de relevare a succeselor ia care. îm
preună cu toți oamenii muncii, ne 
facem părtașe. Subliniind insă a- 
ceste succese, nu putem trece cu ve
derea faptul că. în aceeași măsură,

Femeile - prezență activă
prezintă aproape 59 la sută din to
talul populației active, ele au con
tribuit și contribuie în mod hotărî
tor la obținerea unor producții bogate- 
Sute de mii de cooperatoare sint cu
prinse în cursurile agrozootehnice, 
în diferite alte cursuri de speciali
zare. Ca o recunoaștere a calităților 
lor de buni gospodari, 342 de femei au 
fost alese președinte de cooperative 
agricole, iar peste 46 000 sint membre 
în consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole și in consiliile 
unice agroindustriale.

sintem părtașe și la unele neajun
suri ce se manifestă in activitatea 
economică, in alte sectoare ale vie
ții noastre și la a căror înlăturare 
sintem chemate să punem umărul. 
La recenta plenară a Consiliului Na
țional al Femeilor, analizindu-ne ac
tivitatea în spirit critic și autocritic, 
s-a elaborat un eamplu program de 
măsuri menit să ducă la mobiliza
rea maselor de femei de la orașe și 
sate pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor din planul pe acest an.

Dorim ca 1979 să se înscrie și în- ac
tivitatea femeilor ca un an al reali
zărilor de vîrf al acestui cincinal, în 
toate sectoarele de activitate. în ace
lași timp, in cadrul Anului interna
țional al copilului am inițiat, pe 
plan central, o serie de acțiuni care 
vor trebui să fie completate, pe plan 
local, cu manifestări diverse menite 
să pună în lumină realizările obți
nute în țara noastră în ce privește 
ocrotirea copilului, a tinerei gene
rații.

Alături dc organizațiile componente 
ale Frontului Unității Socialiste, 
mișcarea de femei din țara noastră 
va milita și in viitor, in cadrul dife
ritelor foruri internaționale, pentru 
promovarea politicii externe a parti
dului și statului nostru de făurire a 
unei lumi pașnice, de înfăptuire a 
dezarmării, pentru înlăturarea peri
colului unui nou război, pentru ca 
popoarele să se bucure de liniște și 
pace, pentru ca mamele să-și creas
că în tihnă copiii, fără teama zilei 
de mîine. să se bucure din plin de 
zimbetul lor fericit.

1
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Tunisiene

BILANȚUL MUNCII PATRIOTICE A PIONIERILOR

(Urmare din pag. I)
înmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Zouhir Chelii a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Republicii 
Tunisiene. Habib Bourguiba, un me
saj de prietenie, cele mai calde urări 
de fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român prieten.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul tunisian se 
evocă cu satisfacție „caracterul 
exemplar al relațiilor dintre cele 
două țări", precum și „identitatea 
punctelor de vedere în pozițiile pe 
care le apără România și Tunisia, în
deosebi în cadrul organizațiilor in
ternaționale". „Vizita istorică pe care 
ați efectuat-o. Excelență, în Tunisia 
în aprilie 1975 — se spune în cuvin- 
tare — a deschis largi perspective 
întăririi cooperării noastre. Directi
vele pe care Excelența Voastră și 
președintele Bourguiba le-ați dat în 
acest sens au constituit o bază nouă 
pentru aprofundarea raporturilor 
noastre în toate domeniile".

în continuare, în cuvintare se sub
liniază : „Noi, în Tunisia, urmărim 
eu mare simpatie misiunea istorică 
pe care o îndepliniți cu multă fermi
tate în fruntea României socialiste, 
pentru bunăstarea și progresul po
porului dumneavoastră. Marile prin
cipii. care au călăuzit permanent po
litica dumneavoastră înțeleaptă sînt 
mult apreciate de majoritatea țărilor 
și. îndeosebi, de Tunisia, care impăr- 
tăfțște opiniile dumneavoastră pri- 
■ : d necesitatea respectării indepen- 
v.emei și suveranității naționale, ega
lității. neamestecului în treburile in
terne si nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța în raporturile 
dintre state".

Vizita ministrului afacerilor externe al Norvegiei

PRIMIREA LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I) 
gătirea temeinică a reuniunii de la 
Madrid din 1980. S-a apreciat nece
sitatea dinamizării procesului de 
destindere și de edificare a unei 
securități reale pe continentul nos
tru, pentru dezvoltarea unei colabo
rări pașnice, neîngrădite între sta
tele europene, pentru asigurarea unei 
păci trainice atit in Europa, cît și 
în lume, care impune, ca o cerință

La București s-au încheiat, 
miercuri, convorbirile oficiale dintre 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, si ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei, Knut Fryden- 
lund.

Consacrat relațiilor bilaterale și 
unor probleme internaționale de in
teres comun, dialogul dintre cei doi 
miniștri de externe a pus in evidență 
dorința de a se continua eforturile in

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTI

FOTBAL.

Steaua —pe primul loc
Prin rezultatele el, etapa a XlX-a 

a fost una dintre cele mai interesan
te. în special, citeva echipe din 
partea superioară a clasamentului 
s-au dezlănțuit, obținind victorii fără 
drept de apeL Steaua, cu Dumitru, 
2ire-se în formă bună la acest 

ceput de retur, a învins cu 4—1 pe 
F.C. Bihor, reașezindu-se astfel pe 
primul loc ; dar, e drept. n-are 
avantaj de puncte, ci numai de gola
veraj. F.C. Baia Mare a jntrecut pe 
Jiul, de asemenea, cu 4—1. printr-un 
joc pe atit de ofensiv, pe cit fusese 
de strict defensiv in partida prece
dentă de la București. Am dori ca 
această formație — care și-a cîștigat 
numeroase simpatii datorită preocu
pării jucătorilor și antrenorului 
Viorel Mateianu pentru calitatea teh- 
nico-tactică și spectaculară a fotba
lului — să nu cadă cumva pradă 
grijii excesive, atit de curentă la for
mațiile noastre, pentru puncte, scor 
de moment Și poziție ir) clasament, 
primejdie care s-a intrevăzut la ulti
mele șale meciuri in București, mai 
lntii cu Sportul studențesc, apoi cu 
Dinamo. Iată că și Dinamo București 
pare să fi revenit la linia de plutire; 
după victoria la limită pe teren pro
priu. a înregistrat un succes net la 
Arad, unde a învins pe U.T.A. cu 
3—1, in pofida unor absențe marcan
te printre obișnuiții titulari.

Urcă in clasament și Sportul stu
dențesc — cinci locuri in aceste pri
me etape ale returului ! — ieri vic
torioasă cu 2—0 (numai) în. fata 
Corvinului, aceasta din urmă serios 
handicapată de indisponibilitatea mai 
multor jucători suferinzi de gripă. 
Două partide deosebit de interesante 
au avut ieri loc la Bacău si Iași. La 
Bacău, in fata echipei locale, care pe 
lingă tinerețe capătă de la meci la 
meci și forța rigorii tactice, F.C. 
Argeș a reușit un 2—2 (fiind egalată 
abia în minutul 90 !) : aceasta-i 
permite să se mențină în pas

în încheiere, în cuvîntare este sub
liniată activitatea fructuoasă desfă
șurată de specialiștii români care 
lucrează în Tunisia în cadrul acordu
rilor de colaborare și cooperare din
tre cele două țări. Este exprimat an
gajamentul ambasadorului tunisian 
do a face totul pentru diversificarea 
raporturilor de colaborare dintre 
România si Tunisia.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru mesajul adresat si 
a transmis, la rindul său. președin
telui Habib Bourguiba sincere urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru po
porul tunisian prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Tunisia au cunoscut în 
ultimii ani o evoluție pozitivă, atît 
pe planul raporturilor bilaterale, cit 
si in domeniul conlucrării în cadrul 
diferitelor organisme internaționale, 
în cuvîntare se spune apoi : „Consi
der că există toate condițiile ca, prin 
eforturi sporite de ambele părți, ra
porturile româno-tunisiene să cu
noască dimensiuni și mai largi, în 
special prin extinderea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
dintre cele două țări".

în continuare, în cuvintare se 
arată : „Acționînd permanent pentru 
dezvoltarea economico-socială a tării, 
pentru creșterea bunăstării materiale 
Si spirituale a poporului, pentru dez
voltarea democrației noastre socia
liste. promovăm, totodată, largi ra
porturi de prietenie și cooperare cu 
toate statele lumii, pe baza principii
lor deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei si suverani
tății naționale, neamestecului în tre

hotărîtoare, trecerea' neîntirziată la 
măsuri eficiente de dezangajare mili
tară.

în același timp, s-a relevat că stă
rile de încordare și conflict care mai 
dăinuie în diferite zone ale lumii 
trebuie soluționate prin (mijloace 
pașnice, prin tratative între părțile 
direct interesate, pentru excluderea 
forței și amenințării cu forța în ra
porturile dintre state. Schimbul de 
păreri a evidențiat dorința celor 

încheierea convorbirilor oficiale
vederea lărgirii și intensificării co
laborării româno-norvegiene, in folo
sul ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii și destinderii in Europa și 
în lume.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă, au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea. Ion 
Neamțu, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României la Oslo, și Per 

cu Steaua în fruntea clasamen
tului și să aștepte mai cu încredere 
rezultatele etapei viitoare. atunci 
cind ea va juca acasă la Pitești, în 
timp ce concurenta sa directă se va 
deplasa la Timișoara. Să mai amin
tim că nu peste mult timp, la 17 mar
tie, toți telespectatorii din țară vor 
avea ocazia să vadă un fel do reedi
tare a celui mai frumos meci tele
vizat din turul campionatului, me
ciul F. C. Baia Mare —• F. C. Argeș. 
Una dintre cele mai valoroase for
mații din campionatul nostru, de la

CLASAMENTUL

Steaua 19 19 4 5 35-21 24
F.C. Argeș 19 11 2 6 29—19 24
F.C. Baia Mare 19 11 1 7 22—18 23
Dinam» 19 8 6 5 24—14 22
Sportul stud. 19 8 5 6 28—22 21
C.S. Tirgoviște 19 9 3 7 22—18 21
Univ. Craiova 19 6 8 5 21—14 20
Politehnica Iași 19 8 4 7 21—18 20
S.C. Bacău 19 8 3 8 25—20 19
Jiul 19 8 3 8 24-28 19
Gloria Buzău 19 8 2 9 23—30 18
Olimpia 19 8 2 9 17—26 18
U.T.A. 19 6 5 8 27—25 17
Corvinui 19 7 3 9 24—27 17
A.S.A. 19 6 5 8 23—32 17
Politehnica Tim. 19 6 3 10 18—24 15
Chimia Rm. V. 19 5 5 9 19—33 15
F.C. Bihor 19 4 4 11 18—31 12

ETAPA A XX-A
(duminică. 11 martie)

S C. Bacău — Gloria : F.C. Ar
geș — Politehnica Iași ; Universi
tatea Craiova — Sportul studențesc ; 
Jiul — F.C. Corvinui ; F.C. Bihor — 
F.C. Baia Mare : C.S. Tîrgoviște — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Dinamo — 
A.S.A. ; Politehnica Timișoara — 
Steaua ; F.C. Olimpia — U.T.A. 

burile interne ți avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, ale respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător destinele. Româ
nia se pronunță si militează ferm 
pentru lichidarea subdezvoltării si 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru oprirea cursei 
înarmărilor si trecerea la măsuri 
practice de dezarmare, pentru abo
lirea definitivă a politicii imperia
liste de dominație si dictat, a colo
nialismului și neocolonialismului. 
Considerăm că soluționarea justă a 
problemelor care confruntă astăzi 
omenirea nu se poate realiza fără 
participarea activă a tuturor statelor, 
in condiții de deplină egalitate. în 
acest spirit ne pronunțăm pentru spo
rirea .rolului O.N.U. si organismelor 
sale în viața internațională. Româ
nia. prietenă a popoarelor africane, 
dezvoltă largi relații cu statele aces
tui continent si sprijină activ lupta 
lor pentru întărirea independenței na
ționale și înaintarea lor pe calea pro
gresului economic și social".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului tunisian succes 
în misiunea încredințată și l-a asigu
rat de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului și al său per
sonal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Zouhir Chelii.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curti- 
ceanu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

două țări de a-și aduce în conti
nuare o contribuție activă la edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale, la instaurarea unui cli
mat de pace, de încredere intre 
popoare, care reclamă aplicarea în 
relațiile dintre state a principiilor 
independentei și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Borgen, ambasadorul Norvegiei la 
București.

Ministrul afacerilor externe, Knut 
Frydenlund, a oferit un dineu in 
onoarea ministrului afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei.

★
în cursul aceleiași zile, ministrul 

norvegian a vizitat Muzeui de istorie 
al Republicii Socialiste România și 
cartiere noi de locuințe din Capitală.

(Agerpres)

care se așteaptă îndreptățit jocuri 
și rezultate superioare, e vorba de 
Universitatea Craiova, a făcut o bună 
partidă la Iași in compania Politeh
nicii: Scorul a rămas alb. dar tele
spectatorii au putut remarca nu
meroase faze dinamice, pe fondul 
unui joc iute, bărbătesc, direcționat 
spre ambele porți, fără prea multe 
manevre in „zona nimănui" de la 
mijlocul terenului. Ne-au plăcut Ro- 
milă și Simionaș. Crișan. Bălăci. Ște- 
fănescu și Tilihoi. in general jucă
torii ambelor formații, pentru pofta 
și angajarea cu care au jucat fotbal.

Să mai menționăm că Politehnica 
Timișoara a învins eu 2—0 pe C. S. 
Tîrgoviște. dar fără Coman în poarta 
acesteia, eă Gloria Buzău si golghe
terul Stan au întrecut pe A.S.A. cu 
3—1. în sfîrșit, că, la Rîmnlcu Vilcea, 
dincolo de scorul meciului Chimia — 
Olimpia 3—0. s-au produs acte ne
sportive grave, soldate cu nu mai 
puțin de trei eliminări de pe teren ! 
Așteptăm să constatăm efeâtele du
șului foarte rece pe care desigur co
misia de disciplină a F.R.F. ii va apli
ca jucătorilor turbulenți, celor care 
uită că se află pe un teren de sport, 
în fata unui public larg de oameni ai 
muncii. deloc dispus să tolereze 
necuviința.

Valerlu MIRONESCU
★

Rezultatele înregistrate in sferturile 
de finală ale cupelor europene de 
fotbal : „Cupa campionilor euro
peni" : F.C. Koln — Glasgow Ran
gers 1—0 (0—0). Wisla Cracovia — 
F.C. Malmoe 2—1 (1—1) ; „Cupa Cu
pelor" : F.C. Magdeburg — Banik 
Ostrava 2—l (2—0) : ..Cupa U.E.F.A.": 
Steaua Roșie Belgrad — West Brom
wich Albion 1—0 (0—0) : Honved
Budapesta — M.V. Duisburg 2—3 
(1-1).

PE ANUL 1978

Telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

de Biroul Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
însuflețiți de puternicul avint cu care clasa muncitoare, întregul nostru 

popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumnea
voastră, acționează neabătut pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, cei peste 2,4 milioane pionieri 
și cadre care niuncesc cu copiii vă raportează că, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, și-au Îndeplinit angajamentul la muncă patriotică 
pe anul 1978 în proporție de 108,6 la sută.

în perioada vacanței de vară și în campania agricolă de toamnă, peste 
1 500 000 pionieri și școlari, organizați in echipe și brigăzi, au luat parte la 
strîngerea și depozitarea unor importante cantități de produse agricole, la 
amenajarea și întreținerea unor diguri și canale de irigații ; totodată, s-au 
organizat 1 100 tabere de muncă patriotică la unele obiective din agricultură 
și silvicultură ; au fost colectate și valorificate 1 600 tone plante medicinale 
și 1 400 tone fructe de pădure, 21 500 tone materiale secundare, feroase și 
neferoase, 9 300 tone hîrtie. 770 tone textile, 35 850 000 bucăți sticle și borcane.

în anul 1979, anul celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. și al celei de-a 
35-a aniversări a eliberării patriei, ne propunem să ne mobilizăm și mai mult, 
să acționăm cu mâi multă fermitate.

Organizația pionierilor și-a stabilit un angajament la munca patriotică 
mai mare cu 25,6 la sută fată de realizările din 1978. Pionierii și școlarii din 
întreaga țară vor participa, prin muncă patriotică, la întreținerea și recol
tarea unor produse agricole, vor sprijini, prin efectuarea unor lucrări speci
fice virstei lor, respectiv nivelări și drenări, săpături, sortarea și transpor
tarea unor materiale de construcții etc., ajutind la realizarea a 1 700 noi 
școli, laboratoare, ateliere, grădinițe și internate, precum și la amenajarea 
a 3 900 baze și terenuri sportive, locuri de joacă etc. ; unițățile de pionieri 
vor prelua in fiecare localitate in răspundere permanentă îngrijirea și in- 
fiumusețarea unor școli, drumuri, străzi, parcuri, monumente și locuri isto
rice ; vor organiza în agricultură și silvicultură peste 1 250 tabere de muncă 
patriotică ; vor fi colectate și valorificate 2100 tone plante medicinale și 
1 600 tone fructe de pădure, 23 200 tone materiale feroase și neferoase, 12 800 
tone hîrtie, 2 100 tone textile, 39 400 000 bucăți sticle și borcane.

Urmîndu-vă neabătut insuflețitorul exemplu pe care ni-1 oferiți dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți copiii 
patriei, fără deosebire de naționalitate, puternic mobilizați de măsurile re
cente adoptate de conducerea partidului cu privire la intensificarea activi
tății de educare comunistă, prin muncă și pentru muncă a pionierilor și șco
larilor, vor munci și învăța fără preget pentru a se forma ca viitoare deta
șamente de muncitori, țărani, cadre cu o înaltă pregătire și calificare, nece
sare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

BIROUL CONSILIULUI NATIONAL 
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

Excelenței Sale
Domnului JAD ALLAH AZUZ AL TALHI

Secretarul Comitetului Popular General 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Alegerea dumneavoastră ca secretar al Comitetului Popular General îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și urări de succes 
deplin în îndeplinirea misiunii încredințate.

îmi exprim încrederea că se vor dezvolta și în viitor bunele relații de 
prietenie și conlucrare româno-libiene, în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cronica
Ambasadorul R. D. Germane la 

București, Siegfried Bock, a oferit, 
in cadrul unei festivități care s-a 
desfășurat, miercuri, la rectoratul 
Universității din București, o dona
ție de cărți acestei instituții de în- 
vâțămînt superior.

La festlvita-teau. asistat, mcmbri ai 
Senatului universitar, cadre didactice

HOCHEI;
Echipa României in finala 

campionatului european de juniori 
(grupa B)

MIERCUREA CIUC 7 (Agerpres). 
— Cea de-a Xl-a ediție a campiona
tului european de hochei pe gheată 
pentru juniori (grupa B). care se 
desfășoară la Miercurea Ciuc. a con
tinuat ieri cu ultimele meciuri din 
cadrul celor două grupe preliminare, 
în grupa a doua, selecționata Româ
niei a terminat pe locul întii și va 
disputa astăzi finala, in urma victo
riei repurtate cu 5—1 (1—0. 2—0.
2—1) în partida cu reprezentativa 
Franței, echipă finalistă in ediția 
precedentă a campionatului. Tinerii 
hocheiști români și-au asigurat vic
toria >n primele două reprize, eind ’ 
au practicat, un joc rapid și viguros, 
remareîndu-se în mod special Chiriță 
și Todor. într-un alt meci al seriei a 
doua, formația Olandei a întrecut cu 
scorul de 8—2 (3—0. 4—1. 1—1)
echipa Danemarcei. în cadrul primei. 
grupe, selecționatele Austriei și Un
gariei au făcut joc egal : 8—8 (4—2, 
2—3, 2—3). Pînă la ora închiderii
ediției nu ne-a sosit rezultatul meciu
lui Norvegia — Iugoslavia, care de
semnează pe cealaltă echipă finalistă.

Meciuri internaționale 
pe patinoarul „23 August"
Astăzi, de la ora 17, pe patinoarul 

artificial din parcul sportiv „23 Au
gust" va avea loc meciul internatio
nal de hochei pe gheață dintre echi
pele Austriei și Japoniei. în cadrul 
acestui turneu, miine echipa Româ
niei va întilni formația Japoniei 
(ora 17), jar simbătă hocheiștii 
români vor juca in compania repre
zentativei Austriei. Jocul va începe, 
de asemenea, la ora 17.

Luni, 12 martie, amatorii de hochei 
din Capitală vor putea urmări pe 
același patinoar meciul international 
dintre echipa secundă a României și 
formația Japoniei.

zilei
din invățămintul superior de specia
litate. oameni de artă și cultură.

Donația cuprinde opere ale tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, apărute în editura „Dietz" 
din R. D. Germană, și peste 600 de 
volume cu caracter științific, enci
clopedic, tehnic, de artă.

Lucrările dăruite, apariții din ul
timii cinci ani, vor intra in fondurile 
Bibliotecii centrale universitare din 
București.

★
Cu prilejul celei de-a 16-a ani

versări a ..Zilei Revoluției" din Re
publica Arabă Siriană, I.R.R.C.S. 
și Asociația de prietenie româno- 
șiriană au organizat, miercuri, în 
Capitală, o manifestare culturală, 
la care Nicolae Dragoș. redactor șef 
al revistei ..Luceafărul", a împărtășit 
impresii de călătorie din Siria.

Au fost prezenți Walid al Moua- 
lem. ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București membri ai 
ambasadei, oameni de artă și cul
tură, un public numeros.

A urmat un program de filme do
cumentare siriene.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
tragerea extraordinara 

din 7 MARTIE 1979 
FAZA I
Extragerea I : 44 31 20 27 43 ; Extra

gerea a H-a : 20 41 44 13 32 : Extragerea 
a ni-a : 15 30 16 39 13 ; Extragerea a 
IV-a : 34 1 41 35 13

FAZA A II-A
Extragerea a V-a : 3 34 40 33 2 5 ; Ex

tragerea a Vl-a : 31 9 8 45 26 2 : Extra
gerea a Vij-a : 21 43 io 41 4 31

FAZA A III-A
Extragerea a VlII-a : 35 43 7 21 23 ;

Extragerea a IX-a : 34 21 22 17 11 
FAZA A IV-A
Extragerea a X-a : 41 18 6 26 25 22 : 

Extragerea a Xl-a : 4 42 28 19 22 43 ; 
Extragerea a XII-a : 29 31 12 45 18 6 ; 
Extragerea a XITI-a : « 41 3 1 5 23 23

vremea
Timpul probabil pentru zilele de », 

10 și jl martie. In țara : Vreme in ge
neral umedă cp cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe atît sub 
formă de ploaie cît și sub formă de 
lapovlță și ninsoare. Vlnt moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peratura va inregistra o ușoară scă
dere, Minimele vor fi cuprinse între 
tninus 4 ți pluș 4 grade, izolat mai 
cobortte, iar maximele între zero și 10 
grade. Ceață locală, dimineața și seara. 
In București : Vreme relativ umedă cu 
cer temporar noros, favorabil precipi
tațiilor slabe. Vînt moderat. Tempera
tura in scădere ușoară.

R. P. BULGARIA

Biologia și protecția culturilor agricole
în agricultura bulgară s-a extins 

în ultimii ani utilizarea mijloace
lor biologice și integrate pentru asi
gurarea protecției fitosanitare. Dacă 
în 1975 ele au fost aplicate pe o su
prafață de 122 000 de hectare, anul 
trecut mijloacele biologice au fost 
utilizate, paralel cu cele chimice, pe 
aproape un milion de hectare. Cel 
mai adesea s-a făcut apel la insecta 
utilă irichogramma (înmulțită în la
boratoarele Uniunii economice de 
stat „Servicii agrochimice") pentru 
combaterea dăunătorului pyranstra 
nubilialis. care atacă porumbul, și 
contra mamestra brassica și a altor 
insecte care distrug varza. Tot
odată, se depun eforturi pentru mo
dernizarea tehnologiei culturilor de 
trichogramma cmbryophagum și pen
tru perfecționarea aplicațiilor sale. 
In momentul de față se folosesc

R. P. POLONĂ

Tractoare de mare capacitate
La uzinele „Ursus" din Varșovia 

a început recent montarea primelor 
tractoare de mare capacitate, pro
duse după licența „Ferguson". La 
fabricarea noului tip de tractor coope
rează zeci de întreprinderi din în
treaga țară. Constructorii și-au luat 
angajamentul ca în anii ’80 să furni
zeze agriculturii poloneze cite 
110 000 tractoare anual, dintre care 
75 000 cu o putere între 38 și 75 CP, 
în cinci versiuni.

1 Odată cu intrarea în producția de 
serie a noului tractor, muncitorii și 
inginerii de la uzinele „Ursus" pregă
tesc asimilarea tractorului pe roti de 
90 CP. Acest tractor va fi folosit 
pentru tracțiunea unor mașini mo
derne de recoltat plante furajere.

R. D. GERMANĂ

Reprofilări arhitectonice
Alături de edificiile moderne ale 

orașului Neubrandenburg se înalță 
și astăzi zidurile unei vechi cetăti 
dominate de patru porți înalte în stil 
gotic. în ultimii ani edilii au luat 
inițiativa de a reconstitui aceste 
relicve, antrenind la lucrări un 
mare număr de cetățeni. Ei au con
sacrat mii de ore pentru a consolida 
fundațiile, repara acoperișurile și 
înlocui lemnăria. Acum, in fostele 
încăperi ale serviciului vamal, bi
roului grămăticului de odinioară 
ș.a.m.d, situate intre porțile interi
oare și exterioare ale zidului, func
ționează o sală de lectură, o cofe
tărie, o galerie de artă aplicată. în 
camerele de la etaj ale porților sînt, 
găzduite : centrul orășenesc de artă 
aplicată, expoziții de sculptură și 
pictură, ateliere ale artiștilor. O 
metamorfoză asemănătoare a cunos
cut și turnul străjerilor din cetatea 
medievală a orașului Cottbus. Ur-
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în jurul orei 12,30 — Trans
misiune directă : Ceremonia so
sirii președintelui Republicii 
Franceze, Valery Glscard d’Es- 
taing, împreună cu doamna Anne 
Aymone Giscard d’Estaing 
PROGRAMUL 1

17.05 Teleșcoalâ
17.25 Curs de limba rusă

cinema
• Al patrulea stol î SCALA — 15; 
17,30; 20, GLORIA — 15: 17,30; 20.
• Stepa : CAPITOL — 15; 17,30; 20.
• Furtuni de vară : VICTORIA
— 15: 17,30: 20.
• Lebedele sălbatice : CENTRAL
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17: 19; 21. FAVORIT — 14,30; 
16.30; 18.30; 20.30, TOMIS — 14,30; 
16,30: 18.30; 20,30.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15,30; 18; 20, BUCUREȘTI —
15; 17.30; 20, FEROVIAR — 15;
17,30; 20.
• Poveste de dragoste și onoare: 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
• O simplă problemă de timp ; 
FESTIVAL — 15; 17; 19; 21, ME
LODIA — 15.15; 17,45; 20, MODERN
— 15: 17.30; 20.
• între oglinzi paralele : GRIVI* * 
ȚA - 15; 17,30; 20, FLOREASCA

• Teatrul Național București (sala 
mică) : însemnările unui necu
noscut — 19,30, (sala Atelier) : 
Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : MIRCEA BA- 
SARAB. Solistă: KARINE GHEOR- 
GHIAN (U.R.S.S.) — 20.
• Radloteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : CAROL LITVIN — 20.
• Teatru! de operetă : silvia — 
19,89.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Șala Schitu Mâgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Gradina Icoanei) : Furtuna —
19,30.
n Teatrul Mic : Rețeta fericirii —
19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema —
19,30.
• Teatru! „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Hamlet — 19.
» Teatrul Giulești (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-l de glumit — 18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista tn 
luna de miere — 19,30. (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din Boe
ma — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Bom
ba zilei — 19,30,
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Drag mi-e cintecui și jocul —
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
e Teatrul „Țăndărică" (la Teh- 
nic-Club) : Ileana Sinziana — 14.
• Circul București : „Stop 1 Toată 
lumea Ia circ" — 19,30.

— 15; 17.30; 20.
• Poliția este Învinsă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
GIULEȘTI — 15; 17,30; 20, ARTA
— 15; 17,30; 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 
15, Aurul Iul Mackenna — 17;
19,30 : DOINA.
• 80 de husari : DACIA — 15; 
17,30; 20.
• Șeriful din Tennessee : EX
CELSIOR — 13; 17.30; 20. FLAMU
RA — 15; 17,30; 20.
• Tom șl Jerry — 9; 11,15, Rîu! 
care urcă muntele —- 15; 17.30; 20 : 
BUCEGI.
• Prefectul de fier : BUZEȘTI — 
15; 17,30: 20. AURORA — 15; 17,30; 
20.
• Idiotul —• 11,45, Macbeth — 14, 
Moartea obosită — 16,15, Goana 
după hoț — 18,30, Lady Macbet 
tn Siberia — 20.30 : CINEMATECA. 
0 Omul fără identitate : LIRA — 
15.30; 18; 20.
• Circiuma de pe strada Piatniț-
kaia : DRUMUL SĂRII — 15,30;
18; 20.
e Excursie ciudată ; FERENTARI
— 15: 17,30; 20.
0 Sfîrșitul „împăratului" din tai
ga : COTROCENI — 15; 17,30; 20. 

două procedee în vederea împrăș- 
tierii insectei cu ajutorul avioanelor.

Specialiștii din cadrul laboratoa
relor biologice lucrează la crearea și 
experimentarea altor agenti. rezul
tate încurajatoare fiind obținute, de 
pildă, în utilizarea insectei encarsia 
formosa, împotriva muștei albe de 
seră, precum și a insectei acarus 
phytoseiulus persimilis contra dău
nătorului epitetranychus telarius. 
Grație entobacterinului, un preparat 
microbian inofensiv, au fost prote
jate împotriva altui dăunător sute 
de mii de hectare de livezi și sere, 
întreprinderea bulgară de preparate 
microbiene din orașul Peștera a în
ceput să fabrice un produs cu cali
tăți foarte apropiate de entobacte- 
rină, denumit Dipol, care va fi uti
lizat de acum înainte împotriva dău
nătorului phillobius ergentatus.

precum și la lucrările de întreținere 
a culturilor.

Pentru colectivul de la uzinele 
„Ursus" nici acest tractor puternic 
nu constituie o limită. O dovedește 
proiectul unui nou tractor de 150 CP, 
la care se lucrează în prezent. Con
struit prin cooperare atît cu uzine din 
țară, cit și cti întreprinderi similare 
din Uniunea Sovietică si alte țări 
socialiste, acesta va fi folosit la me
canizarea unor munci grele.

Realizările pe care le vor obține 
uzina varșoviană și alte uzine simi
lare din tară vor duce la dublarea în 
1985 a numărului de tractoare aflate 
în dotarea agriculturii poloneze fată 
de prezent 

mele stricăciunilor pricinuite de 
vreme acestei construcții au fost 
înlăturate prin munca voluntară a 
tineretului. Tot tinerii au confecțio
nat mobilier de epocă și au decorat 
interioarele cu armuri cavalerești.

Acțiuni asemănătoare de valorifi
care a unor construcții părăsite se 
pot întilni la Berlin, Magdeburg și 
Bautzen, la Rostock și Prenzlau, in 
alte orașe ale R. D. Germane. Un 
castel convertit în observator popu
lar, o moară transformată în restau
rant, o casă țărănească devenită 
muzeu etnografic, un castel de apă 
transfigurat în club al radioama
torilor, un vapor reamenajat in mu
zeu de istorie a navigației fluviale, 
sînt doar cîteva exemple de inge
nioasă transformare a unor con
strucții dezafectate In lăcașuri de 
cultură și plăcută recreare, instruc
tive și utile.

17.45 Reportaj pe glob : Siria
18.15 Atenție la... neatenție !
18,35 Fotbal internațional.
19,05 Film serial pentru copii : Povestiri 

din pădurea verde
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei . tn economie
20,10 Ora tineretului
21,00 Dedicație de Ziua femeii.
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Concertul orchestrei simfonice șl 

al corului Radlotelevlziunlj
21.40 Telex
21.45 Creatorul șl epoca sa : Margareta 

Sterian

• Front în spatele frontului ;
PACEA — 10.36: 19.
• Lanțul amintirilor : VOLGA —
14,30; 17,30; 20,15, MIORIȚA —
14.30; 17,30; 20,30.
0 A fost odată în clasa I : VII
TORUL — 15; 17; 19.

teatre

• CENTRALĂ TELE
FONICĂ CU MICRO- 
ORDINATOR. în cur!nd- 
serviciile britanice de postă si 
telecomunicații vor pune la dis
poziția întreprinderilor si insti
tuțiilor o nouă centrală telefo
nică care va fi utilată cu un mi- 
eroordinator. Acesta va putea 
îndrepta in mod automat o co
municare telefonică spre altă li
nie. în cazul cînd linia inițială 
este ocupată ; ea va putea, tot
odată. menține deschisă legătu
ra cu postul care cheamă pină 
cind linia respectivă va rede
veni liberă. Un alt avantaj: 
microordinatorul poate înregis
tra in memoria sa numerele mai 
des folosite pentru realizarea 
automată a legăturii : dacă li

nia chemată este ocupată, nu
mărul respectiv este format au
tomat. oină cind postul chemat 
răspunde.

• P.O.L.O. Sini inițiale
le cuvintelor Polar Orbital Lu
nar Observatory — denumire a 
unui nou proiect de lansare si
multană pe orbită. în 1985. a doi 
sateliți, proiect, examinat in 
prezent de Agenția Spațială Eu
ropeană. Unul dintre sateliți, de 
telecomunicații si studiere a re
surselor terestre, va evolua pe 
o orbită in jurul Terrei. în 
timp ce celălalt se va plasa pe 
o orbită polară a Lunii. Misiu
nea ultimului este de a furniza 
cunoștințe despre zonele polare 
ale Lunii, pentru care nu exis
tă hărți precise, sl de a efectua 
multiple cercetări : studii ale 

solului lunar eu raze X si gam
ma (pentru a determina compo
ziția acestuia), studii chimice 
etc, în urma investigațiilor 
multilaterale se va putea Întoc
mi o hartă globală a satelitului 
nostru natural.

• NUNTA DE BRILI
ANT. Soții Ch.amila, din Mon
golia. și-au sărbătorit, zilele tre
cute, nunta de briliant. Cei doi 
locuitori din zona .Altaiulut care 
conviețuiesc de o sută de ani. 
au 118 și respectiv. H5 ani. am
bii bucurîndu-se de o bună să
nătate. pe care o explică prin 
modul de viată rational pe care 
l-au dus. Fiica lor cea mai mare 
are în prezent venerabila vîrstă 
de 92 de ani. în total, soții 
Chamila au 130 de urmași.

• PELICANI INDEZI
RABILI. într-una din rezerva
țiile Australiei s-au instalat, din 
proprie inițiativă, circa 700 de 
pelicani. Părăsind locul de baș
tină, unde bințuia seceta — ma
lul lacului Erie, de la granița 
dintre S.U.A. si Canada, păsări
le călăuzite de instinct s-au de
plasat pînă în îndepărtatul con
tinent australian, unde rezerva
ția le oferă condiții excelente 
de viață. Noii pensionari au fost 
îndrăgiți încă de la început de 
personalul rezervației si de tu
riști. dar nu si de pilotii aero

portului din apropiere, căci pă
sările se adună lînaă pista de 
beton peric'litind zborul avioa
nelor. Administrația aeroportu
lui a organizat 20 de echipe de 
voluntari cu ajutorul cărora s-a 
încercat strămutarea păsărilor 
eu un avion de transport într-o 
zonă mai puțin primejdioasă, 
înarmați cu coșuri mari pline 
de pește, in calitate de momea
lă, și cu plase pentru capturarea 
păsărilor, aceștia au pornit la 
vinătoare. Dar după o zi de 
muncă, aviatorii au prins doar 
60 de exemplare, celelalte con- 
tlnuînd să blocheze accesul pe 
aeroport

• ELECTRONIȘTI NE
VĂZĂTORI. Centrul polonez 
Laski — centru de pregătire 
pentru viată a nevăzătorilor, 
cuprinde cinci scoli cu profiluri 
diferite, intre care și școala de 
mecanică si electronică. Labora
toarele scolii dispun de o apa
ratură bine pusă Ia punct — 
realizată in cadrul acestui cen
tru sau importată — care per
mite cursantilop să-și Însușească 
o meseria de înaltă calificare. 
Acum, de pe băncile școlii 
a ieșit Prima promoție de 
mecanici de aparate electronice. 
Din cei 13 bacalaureati. trei vor 
continua studiile în învătămin- 
tul superior de electronică si fi
zică. alți șase iși vor perfecțio
na pregătirea în diferite școli, 
iar patru au intrat în producție.

© „AMPRENTA" DIA
MANTELOR. Fizicieni israe- 
Jieni au conceput un aparat cu 
ajutorul căruia se poate stabili 
„identitatea" oricărui diamant. 
Comercializat sub denumirea de 
..Gemprint". aparatul efectuea
ză un clișeu fotografic al struc
turii interne a diamantului sub 
acțiunea unei raze laser. Punc
tele luminoase — amprentele — 
ce se observă pe clișeu au o 
dispunere strict caracteristică 
pentru fiecare diamant. în plus, 
aparatul permite vizualizarea 
(fără să fie necesară fotografie
rea) structurii pietrei pentru a 
le identifica pe cele naturale de 
cele false. Ultimele prezintă 
„amprente" luminoase sub for
mă de stea cu colturi mult mai 
regulate decît în cazul diaman

telor naturale. ..Amprentele la
ser" obținute prin fotografierea 
diamantelor permit să se întoc
mească o adevărată fișă signa- 
lectică certă a pietrei naturale.

• JEAN MARAIS RE- 
DIVIVUS. Cunoscutul actor 
de cinematograf Jean Marais, 
azi in vîrstă de 67 ani. îsi va 
face, în curind. reapariția pe e- 
crane. dună o întrerupere de 
nouă ani. în această perioadă, 
îndrăgitul actor s-a dedicat in 
exclusivitate teatrului, ultima 
sa creație, care s-a bucurat de 
un mare succes, fiind rolul ti
tular în tragedia shakespeariană 
„Regele Lear". Noul film în care 
va apărea Jean Marais este o pe
liculă cu subiect contemporan, 
în regia lui Claude Lelouch.
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„Dialogul la nivel înalt româno-francez
- sub cele mai bune auspicii"

„Relațiile franco-române sînt ex
celente". Aprecierea aparține sena
torului PIERRE CHRISTIAN TAIT- 
TINGER, adjunct al primarului Pa
risului. La Hotel de Viile, în acest 
edificiu încărcat de istorie, ascul
tăm fraze pline de afecțiune la a- 
dresa tării noastre. „România, fi
delă imaginii sale, constantă in a- 
firmarea independentei naționale, 
deține un rol important în Europa. 
Francezii au multă simpatie pen
tru România, de care se simt apro- 
piati prin fondul comun de latini
tate, printr-o prietenie de lungă 
durată. Iar președintele Nicolae 
Ceausescu este unul din oamenii de 
stat bine cunoscuti în Franța, po
zițiile sale bucurindu-se de o pu
ternică rezonantă".

în același sens, ziarul „LE 
MONDE" a publicat declarația ce a 
fost făcută de P. Hunt, purtătorul 
de cuvînt al Președinției Republi
cii, în care se subliniază că vizita 
în România a șefului statului fran
cez „demonstrează interesul si sim
patia pe care Franța le are fată de 
această tară cu care ea dezvoltă o 
colaborare deosebit de activă, ba
zată pe afinități istorice și cultu
rale, o țară ale cărei personalitate și 
rol specifice se afirmă in viata 
europeană si internațională".

Văzută din orașul de pe malurile 
Senei. România este o tară cu care 
Franța se intîlnește nu numai pe 
terenul prieteniei definite prin a- 
tributele unei statornice tradiții, ci 
și pe cel al unor preocupări și as
pirații ale prezentului ce se dove
desc a fi convergente. Bunele rela
ții româno-franceze exprimă voința 
a două țări, fiecare cu particulari
tățile sale, de a-si conjuga efortu
rile intr-o colaborare rodnică, reci
proc avantajoasă. Noul dialog la 
nivel înalt prilejuit de convorbirile 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
si Valery Giscard d’Estaing. care 
încep joi. are loc. din punct de ve
dere bilateral, sub cele mai bune 
auspicii. Contactele avute la Paris 
cu personalități din cele mai dife
rite. unele apartinînd anturajului

prezidențial, domeniului diplomatic, 
cercurilor parlamentare, ale oame
nilor de afaceri, ziariștilor, au re
levat satisfacția opiniei publice 
franceze față de spiritul pozitiv ce 
domină legăturile dintre țările noas
tre. dorința de a aprofunda o con
lucrare ce și-a dovedit virtuțile, con
vingerea larg răspîndită că există 
posibilități pentru a extinde pe o 
bază echilibrată colaborarea fran- 
co-română. Se consideră că impor
tantul eveniment politic pe care îl

Aprecieri ale unor 
personalități ale vieții 
politice și economice 

din Franța asupra 
convorbirilor care încep țoi 

la București

va găzdui Bucureștiul poate deter
mina o etapă nouă, superioară, in 
relațiile celor două state, relații ce 
nu sint ipotecate de nici un dife
rend și pe care, dimpotrivă, le sti
mulează viziuni apropiate său si
milare asupra problemelor cardi
nale ale lumii în care trăim.

„Este un lucru excelent că pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Va
lery Giscard d’Estaing se vor în- 
tîlni și vor putea avea un amplu 
schimb de păreri" — sublinia sena
torul Pierre Christian Taittinger. 
„Reflecția lor. in comun, asupra 
raporturilor bilaterale, ca și asupra 
situației mondiale, reflecția unor 
personalități cu o mare experiență, 
va fi utilă, atit pentru viitorul co
laborării franco-române, cit și pen
tru rolul pe care țările noastre îl 
au in viata internațională".

‘.Dintre marile probleme ale ac
tualității. interlocutorul semnala 
preocupările Franței și României 
pentru o autentică destindere in 
Europa, mai ales in perspectiva 
reuniunii de la Madrid, ca și pen
tru o acțiune eficace în direcția 
dezarmării, domeniu de negocieri

în care se-face simțită nevoia „de 
a sc merge mai repede și mai de
parte" decit pină acum.

In același context, deputatul LU
CIEN NEUWIRTH remarca viziu
nea comună pe care România și 
Franța o au asupra*  necesității ega
lității depline a statelor. „Credem 
în egalitatea reală a fiecărei națiuni, 
în respectul față de partener, fată 
de toate statele, in drepturile su
verane ale oricărei țări, indiferent 
de natura orinduirii ei. de impor
tanta economică sau de potențialul 
militar. Independența și egalitatea 
în drepturi — iată factorii indispen
sabili pentru pace, pentru definirea 
unui umanism nou, propriu timpu
lui nostru".

Convorbirile purtate la' Paris au 
abordat o gamă tematică largă. 
Latura economică a avut o pondere 
firească. RAPHAEL LEVI, director 
al societății „Decofra", releva : 
„Sînt convins că noul dialog franco- 
român la nivel înalt va impulsiona 
căutarea modalităților de extindere 
a eonlticrării economice". Omul de 
afaceri vădește optimism fată de 
perspectivele schimburilor cu 
România : „colaborarea noastră 
este profitabilă ambelor părți", a- 
preciind că produsele românești 
s-au dovedit competitive pe piața 
franceză, iar economia românească, 
prin ritmurile ei de dezvoltare, dis
pune de posibilități crescinde de 
cooperare cu partenerii francezi.

Satisfacție pentru ceea ce s-a rea
lizat. Încredere in posibilitățile de a 
multiplica bunele relații, dorința de 
a întări o prietenie care răspunde 
aspirațiilor a două popoare ce iși 
afirmă pregnant identitatea lor în 
concertul internațional — iată ex
primate, sintetic, sentimentele cu 
care, la Paris, sint așteptate con
vorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Giscard d’Es
taing, eveniment care depășește 
dimensiunile raporturilor bilaterale, 
avînd o certă semnificație interna
țională.

Euqeniu OBREA 
Paris, 7.

În interesul întăririi încrederii, 
colaborării si păcii în Balcani

Declarația premierului
ATENA 7 (Agerpres). — în cadrul 

unei ședințe a guvernului grec, pri
mul ministru. Constantin Karaman
lis. a declarat că a constatat că gu
vernul Turciei dorește să desfășoare 
o politică de destindere și de dialog 
de- natură să ducă la găsirea de so
luții în diferendele dintre cele două 
țări.

Declarația primului
ANKARA 7 (Agerpres). Luind eu- 

vîntul în fata unor reprezentanți ai 
presei, primul ministru a! Turciei. 
Bulent Ecevit, a ■ relevat că singura 
cale pentru rezolvarea problemelor 
litigioase între Grecia și Turcia sint 
tratativele și încrederea reciprocă. 
El a subliniat că evoluția evenimen
telor in regiune face necesară o re
zolvare grabnică a neînțelegerilor e- 
xislente între cele două țări, această 
rezolvare inscriindu-se atit în bene-

Constantin Karamanlis
Referindu-se la recentele vizite o- 

fibiale efectuate în Arabia Saudită și 
Siria, șeful guvernului elen a spus că 
actuala polițică a guvernului grec a 
contribuit la crearea unui climat de 
prietenie. înțelegere si încredere, care 
permite dezvoltarea unor legături e- 
conomice și comerciale mai strinse 
cu țările arabe.

ministru Bulent Ecevit
ficiul reciproc, cit și al întregii zone 
balcanice.

Primul ministru al Turciei a decia- 
rat că una din cele mai importante 
probleme care există între cele două 
țări este problema cipriotă și a sub
liniat. in context, că unele greutăți 
au un caracter psihologic. Vorbito
rul a evidențiat dorința guvernului 
său de a depune toate eforturile in 
vederea rezolvării litigiilor cu Gre
cia. referitoare la frontierele mari
time.

MEXIC

Întîlnire
a delegației P.C.R.

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
avut la Ciudad de Mexico o intilnire 
cu Humberto Monteon și Carlos Ola- 
medi. membri ai Comisiei Executive, 
secretari ai C.C. al Partidului So
cialist al Oamenilor Muncii (P.S.T.) 
din .Menic. S-a procedat la o largă 
informare reciprocă cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
partide. Părțile și-au exprimat do
rința de a dezvolta pe mai departe 
relațiile lor prietenești.

O nouă încercare de soluționare a crizei 
de guvern din Italia
încredințată lui

ROMA 7 (Agerpres). — îatr-o 
nouă încercare de soluționare a in- 
delungatei crize guvernamentale 
italiene, declanșată la 31 ianuarie, 
președintele republicii, Alessandro 
Pertini, i-a convocat miercuri la 
Palatul Quirinale pe Giulio An
dreotti, prim-ministru al guvernului 
demisionar, Giuseppe Saragat, pre
ședintele Partidului Socialist-Demo
cratic, fost șef de stat, precum și 
pe Ugo La Malfa, liderul Partidu
lui Republican.

După cum informează agenția 
A.N.S.A., președintele Pertini i-a

Giulio Andreotti
cerut lui Andreotti să formeze un 
nou guvern in care el să dețină 
funcția de premier, iar Saragat și 
La Malfa, portofolii de vicepremieri. 
Dacă Andreotti și La Malfa au ac
ceptat sarcinile fără condiții, Sara
gat a declarat că acceptă cu con
diția ca din viitorul guvern să facă 
parte și personalități independente 
de stingă. El a amintit formula de 
guvern propusă de P.C.I. — „un 
guvern de unitate națională for
mat din democrat-creștini, socia
liști, republicani, socialist-democra- 
tici și personalități independente 
de stingă".

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 7 (Agerpres). — Plenara 

C.C. al P. C. Bulgar, care a dezbă
tut probleme ale organizării și con
ducerii agriculturii, a adoptat o re
zoluție care subliniază necesitatea 
perfecționării .complexe a organizării 
socialiste a muncii și trecerea la 
conducerea acestui sector pe baza 
unor criterii economice. în acest 
scop, se va trece la crearea de 
uniuni agrar-industriale naționale, 
din care vor face parte toate orga
nele economice ale sistemului indus- 
trial-agrar național, inclusiv cele 
care se ocupă cu știința, activitatea 
tehnică și de proiectări, achizițiile, 
aprovizionarea, comerțul etc. Prin
cipiile de bază ale perfecționării con
ducerii agriculturii vor fi aplicate, de 
asemenea, în sectoarele construcțiilor 
de mașini agricole, industriei alimen
tare, comerțului exterior și altele.

Sesiunea Comitetului special pentru Carta O.N.U, 

și creșterea rolului organizației

Propunerile României privind îmbunătățirea 
activității organismelor 0.N.II.

GENEVA 7 (Agerpres). — Comite
tul special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației a trecut 
la examinarea, in cadrul grupului său 
de lucru, a propunerilor statelor vi- 
zînd îmbunătățirea și raționalizarea 
procedurilor si a metodelor de lucru 
existente în cadrul O.N.U.

Delegația română a făcut o amplă 
prezentare a propunerilor tării noas
tre in acest domeniu, intre care or
ganizarea dezbaterii temeinice a pro
blemelor de pe ordinea de zi. depu- 
nindu-se eforturi pentru a se ajunge 
la consens, in condițiile participării 
la elaborarea soluțiilor a tuturor sta
telor. extinderea practicii tinerii de 
reuniuni ale O.N.U. în diferite stata 
membre și repartizarea mai largă a 
sediilor organismelor din sistemul 
O.N.U., generalizarea metodei de de
semnare democratică, prin alegere, a 
statelor in organele O.N.U. cu 'com
petență restrinsă. îmbunătățirea me
todelor de lucru ale secretariatului. 
Reprezentantul român a subliniat că 
toate aceste propuneri vizează. în e- 
sentă, îmbunătățirea structurilor și 
democratizarea activității organisme
lor O.N.U., aducerea lor în concor
dantă cu situația nouă a organizației 
— cerință de actualitate, a cărei rea
lizare este de natură să contribuie la

creșterea eficientei și capacității de 
acțiune a organizației.

Propunerile României au fost spri
jinite cu multă simpatie și cu mult 
interes de reprezentanții Filipinelor, 
Indiei, Iugoslaviei, Tunisiei. Vene- 
zuelei și alții. Delegațiile U.R.S.S., 
R. D. Germane. Franței, Greciei au 
scos în evidentă importanța propu
nerilor vizind asigurarea condițiilor 
ca hotăririle care se adoptă de către 
Adunarea Generală și celelalte orga
ne ale O.N.U. să fie adoptate prin 
consens.

Propunerile românești vizînd orga
nizarea de reuniuni în afara sediilor 
traditionale ale organismelor inter
naționale și distribuirea mai echita
bilă a acestor sedii în diverse regi
uni . ale lumii au fost susținute cu 
interes. între alții, de reprezentanții 
Egiptului. Kenyei, Mexicului și Ni
geriei. Discuții interesante și vii a 
suscitat propunerea vizînd desemna
rea prin alegeri democratice a sta
telor în organele cu compoziție re- 
strînsâ., delegațiile Filipinelor. Tuni
siei. Turciei. Verjgzuelei relevînd me
ritele deosebite ale acestei propuneri 
pentru creșterea prestigiului și auto
rității organizației în lume si pentru 
o atragere mai largă a statelor la ac
tivitățile ei.

KENYA

„Edificarea unei noi ordini economice internaționale 
— o necesitate imperioasă pentru toate țările"

NAIROBI 7 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută in parlament, pre
ședintele Kenyei. Daniel Arap Moi, 
a afirmat că edificarea unei noi or
dini economice internaționale este o 
necesitate imperioasă pentru toate 
tarile, nu numai pentru cele în curs 
de dezvoltare. .în această lume a in
terdependentelor crescînde avem ne
voie. pentru interesele pe termen 
lung ale tuturor țărilor și pentru sta
bilitatea comunității internaționale în 
ansamblu, de o cooperare echitabi

lă", a declarat președintele kenyan. 
Referindu-se la faptul că situația e- 
conomică și financiară a tării sale 
s-a deteriorat substantial în ultima 
vreme, președintele a spus : „Dete
riorarea nu este rezultatul unei 
proaste conduceri a economiei noas
tre și nici a lipsei de eforturi din 
partea noastră in promovarea dez
voltării economice și sociale. Ea de
rivă din cauze externe nefavorabile 
complet în' afara controlului nostru, 
a subliniat președintele Kenyei.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 7 (Agerpres). — Minis

trul israelian de externe. Moshe 
Dayan, a declarat că. în cursul vizi
tei președintelui Carter în Egipt si 
Israel, mai rămîne de soluționat încă 
o serie de probleme înainte de a se 
putea încheia un tratat de pace egip- 
teano-israelian. Dintre acestea, trei, 
— formulările paragrafelor referi
toare la respectarea tratatului si la 
preponderenta acestuia asupra anga
jamentelor anterioare ale celor două 
părți și scrisoarea anexă, care fixează 
calendarul negocierilor pentru ale
gerea unei autorități administrative 
autonome in Cisiordania si Gaza — 
au făcut deja obiectul unui acord în
tre președintele Carter si premierul 
Begin. Restul problemelor rămase 
încă in suspensie, a spus el, se re
feră. intre altele, la revizuirea dis

pozițiilor pentru asigurarea securită
ții în Sinai, schimbul de ambasadori 
între Egipt și Israel si garanțiile pri
vind respectarea tratatului,

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— în numele a 42 de țări islamice, 
membre ale O.N.U., Ia New York a 
fost dată publicității o declarație re
feritoare la politica Israelului privind 
Ierusalimul ca centru religios islamic și 
arab. Țările islamice — se arată în de
clarație — apreciază măsurile între
prinse de Israel față de Ierusalim 
drept ilegale și contrare Conferinței 
de la Geneva din 1949, principiilor 
dreptului international și rezoluțiilor 
O.N.U. și cer Consiliului de Securi
tate să ia in dezbatere problema Ie
rusalimului.

PRETORIA RIDICĂ OBSTACOLE IN CALEA
PLANULUI 0. N. U. PRIVIND

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Sud-Africane 
a prezentat, marți, secretarului ge
neral al O.N.U. răspunsul la propu
nerile cuprinse în planul privind ac
cesul la independență al Namibiei, în 
care informează despre acceptarea 
propunerii de încetare a focului. în 
Namibia, la-15 martie, cu condiția ca 
să se revină asupra altor două pro
puneri sub pretextul că acestea nu 
ar fi conforme cu planul occidental, 
prezentat initial regimului rasist de 
la Pretoria. în speță, regimul rasist 
se opune incartiruirii forțelor armate 
ale Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) după in
trarea în vigoare a încetării focului.

INDEPENDENȚA NAMIBIEI
in bazele lor din Namibia, precum și 
furnizării de unități pentru consti
tuirea contingentului militar al O.N.U. 
de către țări care, în opinia regimu
lui rasist de la Pretoria, ar manifesta 
simpatie pentru S.W.A.P.O.

WASHINGTON 7 (Agerpres). - 
Departamentul de Stat al S U.A. apre
ciază raidurile forțelor aeriene și te
restre sud-africane în Angola drept 
deplorabile, a anunțat purtătorul de 
cuvînt Hodding Carter. El a precizat 
că Statele Unite vor continua să ac
ționeze in încercarea de a obține o 
reglementare finală a problemei na- 
mibiene pe baza planului' O.N.U.

VIZITA DELEGAȚIEICONSIIIULUI NAȚIONAL Al FEMEILOR 
DIN ROMÂNIA IN R. P. D. COREEANĂ

PHENIAN 7 (Agerpres). — La 5 
martie 1979, tovarășa Kim Săng E, 
președinta Uniunii Democrate a Fe
meilor din R.P.D. Coreeană, a primit 
delegația Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășa Maria Bobu, 
vicepreședinta consiliului.

Cu acest prilej, tovarășa Kim Săng 
E a transmis din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele

Republicii Populare Democrate Co
reene, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cele mai 
calde salutări de prietenie fră
țească, urări de sănătate și feri
cire, mari succese în activitatea no
bilă de înaltă răspundere în fruntea 
partidului și statului român.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prie
tenie.

In Coreea de sud s-a înființat organizația „Uniunea
pentru Democrație și

SEUL 7 (Agerpres), — La Seul s-a 
anunțat înființarea unei organizații 
politice, denumită „Uniunea Națio
nală pentru Democrație și Reunifi- 
care Națională". Uniunea a fost al
cătuită din reprezentanții Consiliu
lui Național pentru Restabilirea De
mocrației și ai altor 14 organizații, 
reprezentînd „toate forțele democra
tice" din Coreea de sud. După cum 
informează agenția A.C.T.C.. uniunea 
are în conducerea sa pe fostul „pre
ședinte" sud-coreean. Jun Po Sun. pe 
fostul candidat la „președinție", Kim 
Dae Jung. și pe liderul religios Ham

SIRIA: „Ziua
Siria de azi oferă imaginea unei 

țări aflate în plin proces de dez
voltare si modernizare. De la stră
vechiul Damasc, care păstrează 
inestimabile monumente ale civili
zației arabe, la orașul Al JSaura 
construit în urmă cu numai cîtiva 
ani pe locul unde apele Eufratului 
au fost zăgăzuite pentru a contri
bui la valorificarea intinderilor 
aride si electrificarea așezărilor 
rurale, ea se înfățișează privirilor 
ca un imens șantier. Pretutindeni 
se construiește. Alături de obiecti
ve bine cunoscute, ca uzina de 
laminate feroase de la Homs. uzina 
de tractoare de la Alep. fabrica de 

. motoare electrice de la Latakia, 
apar noi și noi construcții în cele 
mai diverse sectoare ale activității 
economice.

Această amplă operă transforma
toare a fost posibilă ca urmare a 
preluării puterii in Siria de către 
forțele populare, sub conducerea 
Partidului Baas Arab Socialist, la 
8 martie 1963 — eveniment mar
cat in fiecare an ca „Ziua Revolu
ției" — și mai ales ca rezultat 
al „mișcării de redresare", inițiată 
de președintele Hafez Al-Assad 
(noiembrie 1970). Semnificativ pen
tru ritmurile noi de dezvoltare pe 
care le cunoaște economia siriană 
este si faptul că în perioada 1971— 
1975 producția industrială a crescut 
de 2,8 ori. cea agricolă de circa 1,4 
ori. iar venitul național de 2,6 ori. 
O creștere similară este prevăzută 
si pentru actualul plan de dezvol
tare 1976—1980. deși în Orientul 
Mijlociu mai persistă starea de în
cordare, ceea ce se răsfrînge și 

i asupra nivelului cheltuielilor mili
tare. Pînă in 1980, Siria se va îm
bogăți cu peste 120 de noi obiec
tive industriale, iar suprafețele 
irigate vor spori cu circa 240 000 ha., 
ca urmare a posibilităților create 
prin inaugurarea, anul trecut, a 
marelui baraj de pe Eufrat. Tot 
anul viitor se va încheia acțiunea

Reunificare Națională**
Sok. într-o declarație dată publici
tății la Seul, preluată de agenția ci
tată. se arată că țelurile organizației 
sint „revenirea la democrație, unifi
carea independentă și democratică a 
țării".

Declarația critică în termeni ener
gici actualul regim sud-coreean. pro- 
nunțindu-se pentru formarea unui 
guvern democratic. „Discutarea pro
blemei reunificării poate fi abordară 
cu succes cu participarea si sprijinul 
națiunii, numai în condițiile existen
ței unui guvern democratic în Coreea 
de sud", se subliniază în declarație.

Revoluției"
de electrificare a localităților 'ru
rale.

Mărturii grăitoare ale talentului 
si hărniciei poporului sirian, ale 
hotărîrii sale de a-si făuri o viață 
mai bună, aceste realizări sînt ur
mărite cu viu interes de poporul 
român, care este un prieten sincer 
al popoarelor arabe si un sprijini
tor consecvent al aspirațiilor lor 
de progres, bunăstare si pace. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Siriană există, așa 
cum se știe, relații traditionale de 
prietenie. întemeiate pe stimă si 
respect reciproc, ce se dezvoltă an 
de an. Un rol determinant în acest 
sens au avut intilnirile de la Da
masc si București dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu si președin
tele Hafez Al-Assad. care s-au sol
dat cu acorduri si înțelegeri ce au 
deschis ample perspective conlu
crării prietenești româno-siriene.

Dorința popoarelor român si si
rian de a da un conținut cît mai 
bogat relațiilor bilaterale, de a le 
diversifica continuu îsi găsește o 
expresie elocventă pe olan econo
mic. Fată de anul 1970. în 1977 
schimburile economice dintre țările 
noastre au crescut de peste 50 de 
ori. A luat un puternic avînt coo
perarea în producție. specialiștii 
români lucrînd cot la cot cu cei 
sirieni la construirea marii rafinării 
de Ia Banias. a uzinei de triplu-su- 
perfosfați de la Homs, a fabricii de 
ciment de la Sheik-Said. ca si in 
alte sectoare economice. Se execu
tă studii si proiectări pentru îmbu
nătățiri funciare pe o suprafață de 
100 mii hectare în zona riului 
Balich. precum si amenajări hidro- 
ameliorative pe o suprafață de 
27 000 hectare, în zona Rakka. 
Adîncirea acestei rodnice colaborări 
corespunde ne deplin intereselor 
celor două țări si popoare, cauzei 
păcii si înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

La bordul complexului orbital „Saliut-6“—,,Soiuz-32“

Ampla demonstrație a muncitorilor metalurgiști desfășurată zilele trecute 
la Milano (Italia) în sprijinul reînnoirii contractelor colective de muncă 

și satisfacerii revendicărilor social-economice

agențiile de presă transmit:

Preocupări în direcția economisirii energiei
Măsuri preconizate de S.U.A.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter va 
anunța, in curind, măsurile hotărite 
de S.U.A. pentru reducerea consu
mului de petrol cu 5 la sută, așa 
cum s-a convenit in cadrul Agenției 
internaționale pentru energie, a de
clarat. marți, la Washington, minis
trul american al energiei. James 
Schlesinger. EI a lansat un avertis

ment privind eventualitatea unei 
penurii de petrol pe plan internațio
nal ..mult mai serioasă decit cea de
terminată de embargoul petrolier 
din 1973—1974", și a adăugat că este 
necesară economisirea voluntară de 
petrol. în opinia sa. durata și im
portanța penuriei de petrol vor de
termina. probabil, impunerea unor 
măsuri obligatorii.

Apelul guvernului elvețian către populația țării
BERNA 7 (Agerpres). — Guvernul 

elvețian a adresat întregii populații 
a țării apelul de a face economii Ia 
consumul de combustibil, prin redu
cerea temperaturii în locuințe, bi
rouri și localuri publice și prin uti
lizarea în mai mare măsură a mij
loacelor de transport în comun, în 
locul automobilelor proprii. Comu
nicatul guvernamental subliniază că, 
prin reducerea cu numai un grad C

a temperaturii în clădiri se va re
aliza o scădere cu șapte la sută a 
consumului de energie. Se recomandă, 
de asemenea, reducerea temperaturii 
in locuințe cu cel puțin cinci grade 
Celsius in timpul nopții. în ce pri
vește întreprinderile industriale, 
acestora li se recomandă să înlocu
iască pe cit posibil combustibilul li
chid pentru incălzire cu alte surse 
de energie.

Convorbiri Ia Belgrad, 
în capitala R.S.F.I. au început joi 
convorbirile oficiale intre secretarul 
federal pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Iosip Vrhoveț și Hă 
Dam. vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ, ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, aflat intr-o 
vizită in Iugoslavia. în cadrul con
vorbirilor sint abordate aspecte ale 
cooperării bilaterale și probleme in
ternaționale actuale.

Intr-un interviu acordat 
televiziunii franceze, cance* 
larul R.F. Germania. Helmut Schmidt, 
s-a pronunțat Împotriva prescrierii 
tuturor crimelor și in special a cri
melor naziste. El a reamintit că a 
semnat. în calitatea sa de deputat în 
Bundestag, proiectul de lege privind 
imprescriptibilitatea tuturor crime
lor. Acest proiect urmează să fie su
pus examinării Parlamentului.

La Genevaa avut i°c miercuri 
o nouă întrevedere a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. in cadrul convor
birilor bilaterale privind limitarea 
armelor strategice ofensive.

Perspectiva încheierii 
conflictului de muncă din 
Marea Britanie. Peste un mi- 
lion dintre angajații serviciilor muni
cipale din Marea Britanie s-au pro
nunțat cu o mare majoritate în fa
voarea acceptării ultimei oferte a gu
vernului privind majorarea’ salariilor 
lor. în felul acesta — subliniază ob
servatorii din Londra — există 
perspectiva încheierii îndelungatului 
conflict de muncă, declanșat in acest 
sector de activitate cu aproximativ 
șase săptămini în urmă,

SCOfd. Guvernul turc a înche
iat un acord cu firma „Mobil" cu 
privire la preluarea acțiunilor deți
nute de această companie Ta rafina-, 
fia „Ataș" de pe coasta meditera-

neeană a Turciei. Această inițiativă 
este considerată ca un prim pas spre 
naționalizarea acestei importante in
stalații’pentru economia turcă, avind 
o capacitate anuală de 4,4 milioane 
tone. Guvernul de la Ankara va În
cepe in curind negocieri cu celelalte 
firme acționare ale rafinăriei „Ataș", 
privind eventuala cumpărare a ac
țiunilor deținute de acestea.

Consiliul economic bul
gar o-american, întrunit in se
siune la Sofia, a examinat evoluția 
colaborării economice, industriale și 
comerciale dintre R.P.B și S.U.A., in
formează agenția B.T.A., adăugind că 
părțile au relevat necesitatea de a se 
acorda o mare atenție și in viitor co
laborării pe termen lung in domeniile 
industriei și schimburilor comerciale, 
Todor Jivkov, președintele Consiliu-' 
lui de Stat al R.P. Bulgaria, l-a pri
mit pe conducătorul delegației ame
ricane la sesiune. William May, pre
ședintele Consiliului de administrație . 
al „American company".

Relații chino-australiene. 
Primul ministru australian. Malcolm 
Fraser, a avut o convorbire priete
nească cu Chen Muhua. vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. aflat in vizită în Australia.

Președintele R.F. Germa- 
nlar Walter Scheel, a anunțat că 
nu va candida din nou pentru reîn
noirea mandatului său de șef al sta
tului, care expiră în luna mai a.c.

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii ai C.E.E. s a in- 
cheiat la Bruxelles cu un acord „in 
opt" (fără Marea Britanie) privind 
suprimarea totalurilor compensato
rii monetare, sistem de subsidii și 
taxe in vigoare in piața comună 
agricolă. Ca urmare, noul sistem mo
netar vest-european (S.M.E.) va de
veni operational incepînd de la 12

martie, cind la Paris se deschid lu
crările reuniunii la nivel inalt a 
C.E.E.

Guvernul peruan a ridicat 
starea de urgentă decretată în urmă 
cu două luni si a repus îtj vigoare 
majoritatea garanțiilor constituțio
nale. cu excepția prevederilor pri
vind suspendarea, unor publicații și 
arestarea oricărei persoane fără aviz 
judiciar prealabil. în dezbaterile din 
Adunarea Constituantă pe marginea 
hotăririi guvernamentale, deputatul 
comunist Jorge del Prado, secretar 
general al C.C. al P.C. Peruan, s-a 
pronunțat pentru asigurarea tuturor 
garanțiilor constituționale si crearea 
unui cadru adecvat pentru ca orga
nizațiile, politice peruane să poată 
să-si desfășoare in mod normal acti
vitatea.

După încheierea Congre
sului P.S. POrtUgheZ, secreta
rul general al partidului. Mario 
Soares, a declarat că partidul său nu 
ar avea intenția să acțiqneze pentru 
căderea actualului guvern. El a arătat 
că P.S.P., care deține cele mai multe 
locuri in parlament, adoptă o atitu
dine de așteptare, urmărind evoluția 
vieții politice pină în iunie, iulie 1980, 
cind vor trebui organizate, potrivit 
Constituției, alegerile generale.

13 000 de salariați ai ser- 
vîciilor poștale și de telecomunicații 
din Republica Irlanda continuă greva 
declanșată la 19 februarie. Reprezen
tanții sindicali ai greviștilor au anun
țat că această acțiune va continua 
pină la satisfacerea integrală a cere
rilor lucrătorilor privind îmbunătăți
rea condițiilor de viată.

Accident alpin. Unul dintre 
cei mai cunoscuți alpiniști americani, 
care a escaladat Everestul în 1963. 
Willi Unsoeld, și-a pierdut viata, sur
prins de o avalanșă, în cursul unei 
ascensiuni pe vîrful Rainier, din sta
tul Washington.

Cosmonauții so
vietici Vladimir 
Liahov și Valeri 
Riumin (in imagi
nea alăturată) și-au 
incheiat prima săp- 
tămină de activita
te la bordul com
plexului de cerce
tări științifice „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz- 
32". Echipajul a 
terminat lucrările 
legate de repune
rea in funcțiune a 
sistemelor de bord 
ale stației „Saliut- 
6". care, după cum 
se știe, a evoluat o 
perioadă în regim 
automat. în același 
timp, la bordul sta
ției continuă expe
riențele biologice 
legate de studierea 
influentei factorilor 
zborului cosmic a- 
supra dezvoltării 
diferitelor plante și 
culturi de țesuturi.

Imagini de pe sateliții planetei Jupiter 
transmise de sonda spațială „Voyager-1“
O lume ciudată în care predomină 

portocaliul, galbenul și tonurile des
chise, cu virfuri portocalii, cu cani
oane lungi de zeci de kilometri, cu 
canale și timpii galbene -r iată cum 
ar putea fi sintetizate imaginile 
transmise de sonda spațială america
nă „Voyager-1“ despre cel mai âpro- 
piat satelit al planetei Jupiter — Io.

Ln scurt timp după ce atinsese 
punctul de apropiere maximă de cea 
mai mare planetă a sistemului nostru 
solar, sonda spațială proiectată de 
imensa forță de gravitație a acesteia 
pe traiectoria spre Saturn a trecut 
cu peste 120 000 km/oră la o distanță 
de numai 19 000 kilometri sub Polul 
Sud al satelitului jupiterian Io. Pen
tru a fascina și deruta parcă și mai 
mult pe specialiștii care examinau 
datele și imaginile transmise la sol.

la citeva ore „Voyager-1“ avea să 
transmită imagini exact opuse ale 
unui alt mare satelit jupiterian — 
Ganymede, pe lingă care a trecut la 
o distanță de 115 000 kilometri. De 
data aceasta, peisajul părea mai fa
miliar, asemănător celui intilnit pe 
Lună — o suprafață frămintată. pre
sărată cu cratere, fără bogăția de cu
lori și forme intîlnite pe lo, dar cu 
puncte strălucitoare amintind de glo
burile din pomul de iarnă. Cum se 
explică aceste mari deosebiri intre 
doi sateliți naturali ai planetei Jupi
ter, aflați la o distanță relativ mică 
și in condiții spațiale asemănătoare 
sint întrebări la care astronomii vor 
trebui să găsească un răspuns. Se 
caută acum și răspunsul la întrebarea 
dacă pe Jupiter și pe sateliții săi 
există viață.

500 milioane de oameni subnutriți pe planeta noastră
MANILA 7 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in cadrul lucrărilor sesiunii 
Comisiei Economice si Sociale a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.). care se desfășoară la 
Manila, reprezentantul regional al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.) 
a relevat că, în ciuda recoltelor a-

gricole record înregistrate în lume 
în 1978. numărul celor care sint sub- 
nutriti pe planeta noastră a crescut 
în ultimii trei ani de la 450 milioa
ne la 500 milioane de oameni. Re
prezentantul F.A.O. a arătat că din 
fiecare 10 persoane dintre cei 500 
milioane, șase trăiesc pe continentul 
asiatic.
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