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CINCI ANI DE LA ALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In înalta funcție de președinte al republicii

O aniversare scumpă țării, 
întregii noastre națiuni

Suflet 
din sufletul 
poporului
S

e împlinesc astâzi cinci ani de la acea memo
rabilă zi, adine întipărită în analele patriei și în 
conștiința poporului român, cînd istorica Sesi
une a Xll-a a Marii Adunări Naționale din 28 

martie 1974 a consacrat prin votul său unanim voința 
națiunii, alegîndu-l pe secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în su
prema funcție de președinte al Republicii Socialiste 
România. Cinci ani de cînd decizia a peste douăzeci 
de milioane de cetățeni ai patriei s-a exprimat prin 
acordarea celei mai înalte învestituri omului care, prin 
întreaga Iul personalitate, demonstrează valoarea de 
simbol a unui popor, omului care s-a identificat prin 
toate fibrele ființei sale cu însăși cauza socialismului, 
a ridicării României pe cele mai înalte culmi ale ci
vilizației, suflet din sufletul poporului, personalitate 
care exprimă în modul cel mai ardent fuziunea orga
nică a patriotismului și Internaționalismului, afirmarea 
unității dialectice a sarcinilor naționale și Internațio
nale ce-i pot reveni unul adevărat șef de stat în lu
mea contemporană.

Acești cinci ani, urmind deceniului precedent de 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu fusese chemat la 
cîrma Partidului Comunist Român, constituie pentru 
țara noastră epoca înnoirilor fundamentale care, prin 
proporțiile ei, prin ritmurile dinamice și prin îndrăz
neala obiectivelor propuse și îndeplinite, nu-și găsește 
egal șl precedent in întreaga istorie a României.

Sub sceptrul celui dintîi președinte al României, 
poporul nostru a inaugurat astfel o nouă etapă a dez
voltării sale, caracterizată printr-un profund spirit ști
ințific, rațional și înnoitor în conducerea societății, 
prin mobilizarea tuturor energiilor sale creatoare la 
făurirea conștientă a propriei sale istorii. Congresul 
al Xl-lea și Conferința Națională ale P.C.R., desfășu
rate în acești cinci ani, au pus în fața întregii națiuni 
române obiective pe cît de cutezătoare, pe atît de 
profund realiste, determinînd un avînt fără precedent, 
un dinamism și un entuziasm plin de ardoare în dez
voltarea tuturor sectoarelor economiei și, pe această 
bază, ridicarea continuă a bunăstării celor ce mun
cesc.

Simultan cu aceasta s-a produs perfecționarea ra
porturilor sociale și a relațiilor dintre oameni, lărgirea 
continuă o drepturilor și libertăților tuturor cetățeni
lor patriei, întărirea unității, frăției și solidarității între 
toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități — omul, propășirea și 
bunăstarea lui aflîndu-se în centrul întregii opere de 
construcție c socialismului. Acestui proces i-a co
respuns lărgirea continuă a cadrului organizatoric de 
participare nemijlocită a tuturor oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalitate — la conducerea ac
tivității economice și sociale a întregii societăți; 
preocuparea pentru întărirea democrației muncito
rești, pentru întărirea rolului organismelor -de condu
cere colectivă la toate nivelurile societății. Nu există 
astăzi în țara noastră domeniu de activitate în care 
să nu funcționeze organisme democratice, cum nu 
există colective de conducere și de muncă în care 
oamenii muncii să nu participe activ și efectiv la a- 
doptarea deciziilor, la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii de construcție a socialismului.

Este stilul nou de muncă exprimat exemplar de în
săși activitatea de fiecare zl a omului de la cîrma 
țării, a președintelui republicii, cel care a funda
mentat o conducere de stat de tip nou și pentru care 
masa de lucru este țara întreagă, aflîndu-se în per
manent și nemijlocit contact cu oamenii muncii, dis- 
cutînd cu ei la fața locului, consultîndu-se sistematic

(Continuare în pag. a IV-a)

Pictură de ADINA MOSCU

Fiu demn al țării, fiul ei de seamă, 
Sub soare nou, de nouă primăvară, 
Cu demnitatea faptei Lui ne cheamă
Vieții ce-o purtăm

A fi cu Țara ! A-i păstra trecutul 
Cu fața luminată-n zări apuse, 
Să veșnicească-n neuitare lutul 
Prin mari destine, jertfă-n vremi 

aduse.

A fi cu Țara I Fulger sau furtună 
A nu-ți abate pasul și nici a-l șovăi 
A te afla, pe viață, împreună
Cu toți ai tăi... Lumini a ctitori !

A fi cu Țara ! Umărul a-l pune 
Și pieptul să-nfrîngi apele-n baraje, 
Să urci spre ziuă stratul de cărbune 
Să numeri ceru-n aripi de etaje.

să-i spunem Țară /
A fi cu Țara I Clar a ști ce-i riscul 
Și jertfa ce gust are/și ce preț, 
A ști să afli-n zarea faptei piscul 
Spre care neclintit, lucid 

te-ndrepți.

A fi cu Țara I A trăi prin țară 
Gîndindu-i clipa pentru veșnicie 
Clădind-o-n suflet, limpede 

comoară, 
Soldat a fi, al muncii, în plai de 

Românie.

A fi cu Țara I Sacrul vis, suprem, 
Lumina din adînc a fiecărui 
Cel mai de preț, tulburător poem 
Pe care țării ești dator să-l dărui!...

Nicolae DRAGOȘ

FIERBINTE OMAGIU PREȘEDINTELUI 
sub a cărui conducere înscriem astăzi 

cele mai luminoase pagini din istoria patriei
Personalitatea 

tovarășului 
Nicolae 

Ceaușescu 
în conștiința 
milioanelor 
de cetățeni

Ancheta 
social politică 
a „Scînteii"

Există o nețărmurită bucurie în a ști că la tot ceea ce 
clădim, inăltăm. consolidăm, facem să înflorească si să 
rodească, am pus cu toții umărul, si că. in orice mo
ment și in fața tuturor problemelor pe care le abordăm 
cu abnegație si curaj, cu sentimentul certitudinii in iz- 
bindă. avem la ceasul marilor hotăriri. la sfatul de su
flet. un Om căruia ne putem mereu adresa luîndu-1 chezaș 
victoriilor noastre. S-a spus că masa de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. cel dinții Președinte al Româ
niei. secretarul general al Partidului Comunist Român, 
este tara întreagă — șantierele, uzinele și ogoarele pa
triei. fiecare loc unde ridicăm temelii de tară nouă și

temelii de oameni noi ; dar tot asa putem spune că insuși 
cabinetul de lucru al Președintelui este locul unde o țară 
întreagă isi dă intilnire cu tot ceea ce are ea mai curat 
și mai nobil in gind și in faptă, cu tot ceea ce o inalță 
in propriii ei ochi dindu-l demnitatea și conștiința va
lorii de sine.

De pretutindeni, in această zi înscrisă cu roșu sărbăto
resc in chenarul aniversar, ne vin glasurile celor ce se 
adresează Omului-Ceaușescu, ca propriei lor inimi ca și 
cind inimii tării ar grăi... Glasurile celor 22 de milioane — 
înmănuncheate intr-un vibrant omagiu adus Președintelui 
tării.

Intîmpinat cu căldură și dragoste,
cu sentimente de stimă și aleasă prețuire
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a început, ieri, o vizita de lucru

in judelui Arad

Pretutindeni, oamenii muncii ovaționează pe secretarul general al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a început, marți, 27 martie, o 
vizitâ de lucru in județul Arad, unde va participa la 
sărbătorirea împlinirii a 2 000 de ani de la întemeie
rea cetății dacice Ziridava și a 950 de ani de la prima 
mențiune documentară a municipiului Arad.

Secretarul general al partidului este însoțit de to
varășa Elena Ceaușescu, de tovarășii losif Banc, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea.

La plecarea din București, pe ae
roportul Otopeni au fost prezenți to
varășii Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu. Gheorghe Cioară, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas. Ion 
Ioniță. Petre Lupu. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Leonte Răutu. Virgil Trofin,

losif Uglar. Ilie Verdet. Ștefan An
drei. Ion Coman. Mihai Dalea, Ludo
vic Fazekas, Mihai Gere. Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț. Ion Ursu, 
Richard Winter. Marin Vasile.

Arădenii au trăit cu intensă bucu
rie reîntîlnirea cu secretarul general 
al partidului. Ei l-au intîmpinat pre
tutindeni cu caldă ospitalitate, cu

profunde sentimente de dragoste Si 
prețuire, urindu-i din toată inima 
multă sănătate, fericire și putere de 
muncă, spre binele și prosperitatea 
României socialiste, a poporului nos
tru.

Primirea entuziastă, vibrantă s-a 
făcut puternic simțită. în ciuda ploii 
reci și persistente. încă de la sosirea 
pe aeroportul Arad. La aterizarea 
avionului prezidențial în uralele În
suflețite ale mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost salutați cu deose
bită eăl'dură de tovarășul Andrei 
Cervencovici, prim-secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R.. pre
ședintele consiliului popular jude
țean.

O gardă de onoare, alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, a pre
zentat onorul. Fanfara militară a
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovorășulul Nicolae Ceaușescu I se inminează cheia simbolică a municipiului Arad și însemnele jubiliare

Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
județul Arad' și participării la sărbătorirea împlinirii a 2 000 de ani de 
la întemeierea cetății dacice Ziridava și a 950 de ani de la prima 
mențiune documentară a municipiului Arad, astăzi va avea loc o mare 
Adunare populară în municipiul Arad.

Manifestarea va fi transmisă direct de posturile de radio și televiziune, 
în jurul orei 11,30.

— Ați avut prilejul să-l 
cunoașteți personal pe to
varășul Nicolae Ceaușescu?, 
ne adresăm primului nos
tru interlocutor — minerul 
loan Sălăgean, șef de bri
gadă la Lupeni.

— La întrebarea asta pot 
răspunde așa : o dată l-am 
cunoscut așa cum îl cu

noaște fiecare cetățean 
din tot ceea ce face pentru 
tară. A doua oară l-am cu
noscut personal pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu. eu 
fiind și vicepreședinte al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii. Am avut 
astfel deseori prilejul să 
simt direct grija tovarășu-

lui Ceaușescu pentru clasa 
muncitoare, pentru popor, 
spiritul său consecvent 
muncitoresc. revoluționar, 
perseverența cu care iși 
consacră energiile pentru 
mai binele nostru, al tutu
rora. A treia oară, vreau 
să arăt că mă număr 
și eu printre minerii care

l-au primit pe tovarășul 
Ceaușescu în abataj, la 
lumina lămpilor și lingă 
stratul de cărbune. Aici, 
în adînc, am avut un dia
log de neuitat. De la mi
ner la miner.

— Și ce a reținut mine*"
(Continuare în pag. a IV-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU» »
Pompeyo Marquez, secretar general al Mișcării 

pentru Socialism din Venezuela

Ministrul afacerilor externe al Regatului Țarilor de Jos
IN PAGINA A V-A
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL ARAD

Intr-una din halele de producție ale întreprinderii de vagoane

Momentul Inaugural al secției de Istorie a muzeului județean

Cu voioșie și flori, copiii întîmplnă pe oaspeții dragi

La grădinița de copil de la întreprinderea textilă

(Urmare din pag. I)
intonat Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

în semn de caldă ospitalitate și 
deosebit respect, un bătrîn țăran, 
împreună cu tineri în frumosul port 
local, pionieri și școlari au oferit 
piine și sare, ploști cu vin.

După solemnitatea primirii, co
loana oficială de mașini s-a îndrep
tat spre oraș, trecînd printre

Moment solemn
în Piața Unirii, din fața sediului 

comitetului județean de partid, un 
moment solemn : secretarului gene
ral al partidului, președintele repu
blicii, i se înmînează, în ovațiile șl 
uralele miilor de arădeni prezenți 
aici, cheia simbolică a municipiului 
Arad și însemnele sale jubiliare.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul secretar al Co
mitetului municipal Arad al P.C.R. a 
spus :

„Cu nemărginită bucurie, comu
niștii, toți cetățenii municipiului 
Arad — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — vă adre
sează dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, cele mai 
călduroase urări de bun venit în 
străvechea noastră vatră româneas
că, atestată istoric în urmă cu 950 de 
ani și aflată pe locurile unde, in 
urmă cu două milenii, vitejii daci 
au întemeiat vestita cetate a Ziri- 
davei.

Salutăm. asemenea, cu deosebit 
respect, prezenta în mijlocul nostru 
a tovarășei Elena Ceausescu, perso
nalitate marcantă a vieții noastre po
litice. remarcabil om de stiintă de 
renume mondial.

Vizitîndu-ne acum, cînd sărbătorim 
aceste importante momente din viata 
municipiului si județului nostru, per- 
miteți-mi, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să vă inmînez cheia sim
bolică a municipiului Arad si însem
nele sale jubiliare.

Acum, cînd vă aflati din nou în 
mijlocul nostru, ingăduiti-ne să vă 
asigurăm. mult iubite tovarășe 
secretar general, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a îndeplini 
întocmai obiectivele programului 
partidului, angaiîndu-ne ca. în cin
stea celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, să îndeplinim. înainte de 
termen, prevederile actualului cinci
nal.

încă o dată, vă adresăm, din inimă, 
urarea de bun venit în municipiul 
nostru. Să trăit! multi ani cu sănă
tate. spre binele si fericirea întregu
lui nostru popor !“.

Răspunzînd. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc în mod 

călduros pentru primirea pe care 
ne-ați făcut-o. pentru cheia orașului 
străvechi Arad pe care ne-ați înmî- 
nat-o și pe care o consider un simbol 
al angajamentului de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă a 
partidului nostru comunist.

Doresc, eu acest prilej, să adresez 
comuniștilor, tuturor locuitorilor mu
nicipiului Arad un salut călduros din 
partea Comitetului Central, Consi
liului de Stat și guvernului, precum 
și a mea personal. împreună cu cele 
mai calde urări de succes in întreaga 
dumneavoastră activitate.

Vă doresc multă sănătate și multă, 
multă fericire".

Izbucnesc din nou urale si ovații. 
Se scandează neîntrerupt, cu putere : 
„Ceausescu — P.C.R. !“. ..Ceausescu 
și poporul !“. ..Ceausescu la Arad — 
oaspetele nostru drag !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu răspund ' cu 
prietenie acestor calde manifestări 
de afecțiune si respect

Coloana oficială de mașini se în
dreaptă de aici, din centrul orașului, 
spre primul obiectiv înscris în pro
gramul noii vizite de lucru a secre
tarului general al partidului în aceas
tă parte a tării.

De la ultima întâlnire a tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu puternicul de
tașament muncitoresc al Aradului au 
trecut doi ani. în acest interval de 
timp, colectivele importantelor uzine 
arădene. organele si organizațiile de 
partid, toti oamenii muncii de pe 

nesfîrșite șiruri de oameni entu
ziaști, care au ovaționat cu înflăcă
rare pentru partidul nostru comu
nist, pentru secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și-au 
găsit astfel o vibrantă expresie 
sentimentele unanime ale oameni
lor muncii de pe meleagurile ară
dene — atașamentul profund față 
de partidul comunist, adeziunea 
totală la politica sa internă și ex
ternă.

în Piața Unirii
aceste străvechi meleaguri românești 
au acționat cu hotărâre pentru trans
punerea exemplară in viată a impor
tantelor sarcini ne care secretarul 
general al partidului le-a dat. în ia
nuarie 1977. cu privire la introdu
cerea masivă a progresului tehnic, la 
modernizarea producției în scopul 
creșterii productivității si ușurării 
muncii oamenilor. Acum, cînd întregul 
nostru popor se pregătește intens pen
tru a întâmpina cu noi si importante 
fapte de muncă evenimentele de 
adincă rezonantă în conștiința na
țiunii noastre — a XXXV-a aniver
sare a eliberării patriei si cel de-al 
XII-lea Congres al partidului — ei 
pot raporta că. prin munca unită a 
locuitorilor lui — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități — 
județul Arad a cunoscut si cunoaște 
o evoluție mereu ascendentă. îm
preună cu ansamblul tării, situîn- 
du-se cu mindrie la nivelul marilor 
realități socialiste ale zilelor noastre.

Vizita secretarului general are loc 
si în momentul în care locuitorii 
acestor frumoase plaiuri românești 
marchează festiv împlinirea a 950 de 
ani de atestare documentară a muni
cipiului Arad si a 2 000 de ani de la 
întemeierea cetății dacice Ziridava — 
astăzi localitatea Pecica.

Din ansamblul înfăptuirilor cu 
care populația județului se mîndreste 
se reliefează cele dobîndite în ulti
mul deceniu. Valoarea producției in
dustriale se ridică la circa 20 miliarde 
lei. Acum, în 20 de zile, arădenii pro
duc bunuri a căror valoare egalează 
pe a celor realizate în întregul an 
1950. Fondurile de investiții ce se vor 
cheltui pînă la sfârșitul cincinalului 
vor fi de 3,7 ori mai mari decît cele 
de acum două decenii. Noile și moder
nele capacități de producție, intrate 
în funcțiune în ultimul deceniu, au 
creat condiții ca vigurosului detașa
ment muncitoresc din acest județ să 
i se adauge alti 50 000 de oameni ai 
muncii. Aradul asigură astăzi în
treaga producție națională de vagoane 
de călători, jumătate din cea de 
strunguri si din cea de vagoane de 
marfă. A crescut producția agricolă, 
vegetală si animală, au fost înălțate 
la orașe și sate blocuri moderne de 
locuințe confortabile, au sporit cîsti- 
gurile. s-a lărgit rețeaua școlară, sa
nitară. precum si cea a instituțiilor 
de cultură.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a exa
minat în detaliu, la fata locului. îm
preună cu miniștrii de resort, cu re
prezentanți ai organelor locale de 
partid si de stat, cu muncitori si spe
cialiști. căile și metodele prin a căror 
aplicare să se asigure îndeplinirea 
integrală si la termen a sarcinilor 
planului pe acest an si ne întregul 
cincinal — condiție hotărîtoare pen
tru creșterea în continuare a nivelu
lui de trai material si spiritual. In 
dialogul purtat în prima zi a vizitei 
a fost pus un accent deosebit pe ne
cesitatea accelerării procesului de di
versificare și modernizare a produc
ției. asimilarea de noi tehnologii si 
produse cu caracteristici tehnico-cali- 
tative la nivelul cerințelor si exigen
telor mereu în creștere ale beneficia
rilor din tară si de peste hotare. In 
fata cadrelor din economia județului, 
a organelor si organizațiilor de partid 
a fost reamintită una dintre sarcinile 
fundamentale economice ale acestei 
etape — reducerea neîncetată a con
sumurilor de materii prime, materia
le. combustibil si energie, sporirea ne 
toate căile a eficientei întregii acti
vități. creșterea productivității mun
cii. sarcini formulate cu deosebită 
claritate de secretarul general al 
partidului la recenta Consfătuire cu 
cadrele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi si agricul
tură.

Amplu și fructuos dialog in marea 
întreprindere de vagoane

Vizita de lucru a început la marea 
Întreprindere de vagoane — unitate 
industrială arădeană, binecunoscută, 
prin produsele sale, atît In tară, cit 
și in numeroase state ale lumii.

Miile de muncitori — români, ma
ghiari, germani — ișl exprimă, prin 
îndelungi aplauze și ovații, deosebita 
bucurie de a se reîntîlni la locurile 
lor de muncă cu secretarul general 
el partidului, de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor. Se scandează • 
;,Ceaușeecu—P.C.R. ..Ceausescu Si
poporul

La intrarea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este salutat 
de Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de reprezen
tanți ai conducerii întreprinderii, ai 
oamenilor muncii. O gardă de onoare, 
alcătuită din membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, prezintă onorul. Tineri mun
citori și muncitoare oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de garoafe roșii.

Dialogul pe care secretarul general 
al partidului îl poartă cu conducerea 
ministerului de resort, cu reprezen
tanții organelor de partid, cu mun
citori și specialiști ai întreprinderii 
s-a axat asupra modului în care au 
fost transpuse în practică indicațiile 
date cu ocazia precedentei vizite, din 
ianuarie 1977, privind mal buna or
ganizare a producției și a muncii, 
diversificarea și îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea consumu
lui de metal, creșterea substanțială 
a productivității muncii, felul in care 
constructorii de vagoane arădeni ișl 
îndeplinesc sarcinile de plan.

Directorul întreprinderii, ing. Iosif 
Nicolae, arată că in centrul preocu
părilor consiliului oamenilor mun
cii, ale comitetului de partid, ale 
întregului colectiv a stat înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului în 
timpul vizitei efectuate în această 
întreprindere cu doi ani în urmă. 
Transpunerea în practică a unui am
plu program de măsuri, care. în prin
cipal. urmăreau buna utilizare a su
prafețelor de producție existente, a 
permis majorarea producției anuale 
cu 200 vagoane de călători. De ase
menea. din 1977 si nină în prezent au 
fost introduse în fabricație 39 tipuri 
de vagoane de călători cu confort 
sporit, adaptabile la ecartamente di
ferite și condiții de exploatare în zone 
de climă diverse. Se precizează că, 
în prezent, la Arad s-au asimilat toa
te tipurile de vagoane de călători ne
cesare transporturilor feroviare, pre
cum și de vagoane pentru transpor
turi grele și agabaritice.

Pe parcursul vizitării halelor 
de fabricație. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cercetează cu atenție per
fecționările și îmbunătățirile care au 
fost aduse tehnologiilor de construc
ție a vagoanelor de la ultima sa vi
zită. Reține atenția extinderea sudu
rii automate — tehnologie de înaltă 
productivitate și eficiență.

Remarcînd succesele obținute în 
acest domeniu, secretarul general al 
partidului a recomandat că, în cadrul 
industriei construcțiilor de mașini, să 
fie realizată o fabrică profilată pe 
producerea de utilaje speciale, nece
sare extinderii sudurii automate atât 
in această ramură, cît și in alte sec
toare ale industriei. Sînt înfățișate, 
de asemenea, alte acțiuni întreprinse 
în ultimii doi ani in scopul creșterii 
productivității muncii — necesitate 
subliniată cu deosebită tărie de se
cretarul general al partidului în tim
pul vizitei din 1977.

Secretarul general al partidului 
este informat că măsurile luate pe 
această linie au dus, fată de anul

In mijlocul colectivului 
de la întreprinderea textilă

Vizita de lucru a continuat la în
treprinderea textilă Arad — cea mai 
mare unitate componentă a Centra
lei industriale a bumbacului și una 
din cele mai vechi din țară.

Această întreprindere, care în 1979 
sărbătorește 60 de ani de existență, 
a cunoscut în anii socialismului un 
proces continuu de înnoire și moder- 

1977, la o reducere. în medie cu 15 
la sută, a manoperei pentru un va
gon, Ministrul de resort arată că, în 
vederea realizării integrale a sarcinii 
trasate acestui colectiv de a ridica 
productivitatea muncii de 2—3 ori, se 
află în curs de transpunere în prac
tică un studiu care prevede reorga
nizarea întregului flux de fabricație 
a vagoanelor si în special a celor de 
'marfă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îl 
slrtt înfățișate, in continuare, măsu
rile întreprinse de comuniști, de toti 
constructorii de vagoane arădeni în 
scopul diminuării continue a consu
mului de metal, care deține ponderea 
principală în totalul cheltuielilor de 
producție, al valorificării superioa
re a acestei prețioase materii 
prime. Sînt menționate în acest 
sens reproiectarea tuturor vagoane
lor. centralizarea operației de debita
re. folosirea pe scară largă a profi- 
lelor de laminate la dimensiuni fixe. 
Aceste măsuri, conjugate cu alte ac
țiuni. vor permite ca. pînă la sfârși
tul anului, să se obțină o economie 
de peste 2 200 tone metal și un coefi
cient de utilizare a acestuia, pe an
samblul întreprinderii, de 87 la sută, 
fată de 79 cît era în 1977.

în timpul vizitării halelor de pro
ducție. numeroși muncitori au ieșit 
în întâmpinarea secretarului general 
al partidului, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, oferindu-le flori, adresîn- 
du-le din inimă cuvinte de mulțumi
re. de recunoștință pentru atenția 
acordată modernizării întreprinderii 
lor și îmbunătățirii condițiilor de 
muncă pentru grija ce o poartă ri
dicării continue a nivelului lor de 
trai material si spiritual.

în cuvinte simple, pornite din ini
mă. muncitori tineri si vîrstnici au 
adresat secretarului general al parti
dului mulțumirea lor fierbinte pentru 
cinstea de a-i vizita din nou. urîn- 
du-i multă sănătate, multă putere de 
muncă pentru a conduce Patria și 
poporul pe noi culmi de civilizație și 
progres. Conducerea întreprinderii 
invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți tovarăși din conducerea partidului 
și statului care îi însoțesc în această 
vizită să ia cunoștință de ultimele 
creații ale acestui talentat colectiv 
de muncă, de îmbunătățirile aduse la 
indicațiile date de secretarul gene
ral al partidului. Sînt cercetate cu 
atenție și interes cele mai recente 
tipuri de vagoane de călători și 
mărfuri, destinate atît economiei 
noastre, cit și exportului, buînd cu
noștință de felul in care a fost reali
zat prototipul vagonului supraetajat 
de 180 de locuri, destinat transpor
tului pe distante scurte, secreta
rul general al partidului remarcă 
faptul că este necesar ca specialiștii 
să studieze posibilitatea înlocuirii 
unor materiale a căror utilizare nu 
se justifică la un asemenea tip de 
vagon.

Pe platforma pe care au fost ex
puse ultimele realizări ale binecu
noscutei întreprinderi arădene, con
ducerea unității informează despre 
perfecționările constructive și de 
confort aduse, la indicația secreta
rului general al partidului, vagoane
lor pentru metroul bucureștean și 
despre stadiul livrării acestora.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colecti
vul întreprinderii pentru realizările 
obținute in domeniul modernizării și 
perfecționării proceselor tehnologice, 
al diversificării produselor, recoman- 
dind să fie continuate cu aceeași in
tensitate acțiunile in vederea ridică
rii continue a parametrilor tehnici și 
calitativi ai vagoanelor și sporirii 
producției destinate exportului.

nizare. de dezvoltare accelerată a 
capacităților tehnice și a producției. 
Prin grija constantă a partidului șl 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ultimele două 
cincinale au însemnat pentru unita
tea arădeană perioada reînnoirii to-
(Continuare in pag. a III-a)
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tale a bazei tehnico-materiale, între
prinderea sporindu-și capacitatea de 
producție de peste 4 ori. De la mica 
filatură și țesătorie cu 250 fuse și, 
respectiv, cu 300 războaie manuale, 
s-a ajuns astăzi la o capacitate de 
aproape 75 000 de fuse și> la peste 
3 000 de războaie automate. Această 
spectaculoasă creștere a zestrei teh
nico-materiale a uzinei se reflectă 
în actuala producție de peste 8 500 
tone fire și mai mult de 70 milioane 
mp țesături anual.

Colectivul acestei mari uzine ară- 
dene se bucură astăzi de condiții tot 
mai bune de muncă și viață ; multi 
lucrători ai întreprinderii locuiesc in 
apartamente noi sau în moderne că
mine de nefamiliști ; pe lîngă această 
unitate funcționează creșe și grădi
nițe, cantine, baze sportive. Pentru 
toate acestea, muncitoarele și mun
citorii de la I.T.A. — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, înfrățiți în muncă și aspirații — 
l-au întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu cele mai alese senti
mente de dragoste și recunoștință.

La intrarea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită stimă de tovarășele Lina 
Ciobanu, ministrul industriei ușoare. 
Aurica Leucean, președinta consi
liului oamenilor muncii, de loan 
Babau, directorul întreprinderii. Ti
nere muncitoare i-au înconjurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu cu dragos
te, dăruindu-le buchete de flori.

Vizita de lucru, care a cuprins cele 
mai importante sectoare productive 
ale întreprinderii, a prilejuit o anali
ză aprofundată a modului în care 
acest colectiv de muncă, cu vechi 
tradiții muncitorești, acționează pen
tru înfăptuirea în practică a coman
damentelor de eficientă și calitate 
■'impuse de actualul cincinal al revo
luției tehnico-științifice. în centrul 
fructuosului dialog s-au aflat pro
bleme legate de valorificarea supe
rioară a materiei prime și a materia
lelor, reintroducerea în circuitul pro
ductiv a materialelor secundare, re
ducerea consumurilor specifice și, ne 
această cale, diminuarea cheltuielilor 
de producție, paralel cu înnoirea și 
diversificarea continuă a sortimente
lor fabricate.

Infățișind aceste preocupări carac
teristice pentru întreaga noastră in
dustrie, la baza cărora se află indica
țiile date permanent de secretarul 
general al partidului, gazdele au re
liefat principalele realizări care 
creează premisele înfăptuirii în bune 
condiții a prevederilor cantitative și 
calitative ale planului pe acest an și 
pe întregul cincinal. Au fost eviden
țiate acțiunile întreprinse pentru creș
terea și modernizarea capacităților de 
producție existente și aplicarea de 
tehnologii noi. în special pentru pre
lucrarea firelor sintetice și artificiale 
indigene. Aceasta va permite, pe de 
o parte, creșterea pînă în 1980 a pro
ducției de țesături cu aproape 30 la 
sută. în condițiile sporirii producti
vității muncii, iar pe de altă parte 
o diminuare acentuată a consumuri
lor specifice.

Apreciind aceste eforturi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat să 
se acțiorieze cu mai multă perseve

Pagini din bogata istorie a 
acestor străvechi meleaguri 

românești
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova

rășa Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea partidului si sta
tului s-au îndreptat apoi spre Mu
zeul județean Arad. în fața impu
nătoarei clădiri a palatului culturii, 
unde se află complexul muzeistic, 
s-au adunat un mare număr de lo
cuitori ai municipiului, care au făcut 
o entuziastă primire iubiților oaspeți.

La intrare, secretarul general al 
partidului a fost întimpinat de tova
rășul Miu Dobrescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Adresind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă urare de bun venit 
in acest lăcaș de cultură, care adă
postește muzeul județean și filarmo
nica de stat, tovarășul Dorel Zăvoia- 
nu. secretar al comitetului județean 
de partid, a spus : ..Beneficiind din 
plin de sprijinul și ajutorul neprecu

rență pentru reducerea greutății 
produselor prin reproiectare și înnoi
rea țesăturilor, diversificarea gamei 
sortimentale și coloristice a țesături
lor. pentru îmbunătățirea permanentă 
a parametrilor de calitate. Secretarul 
general al partidului a fost informat 
că întreprinderea are posibilitatea să 
reînnoiască de două ori in timpul 
unui cincinal întreaga sa producție, 
realizînd, pe an. zece articole noi în 
peste 180 desene și 900 poziții colo- 
ristice, răspunzînd astfel exigențelor 
în creștere ale cumpărătorilor interni 
și ale beneficiarilor externi.

Indicînd măsurile necesare pentru 
valorificarea mai deplină a materiei 
prime și a materialelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus un accent 
deosebit pe necesitatea de a se in
troduce cu mai multă insistentă în 
fabricație fibrele sintetice si artifi
ciale ce pot asigura calitate și du
rabilitate sporite țesăturilor, precum 
și o finisare superioară. S-a cerut să 
se acorde atenție sporită introducerii 
cu mai mult curaj în fabricație a 
materialelor secundare, reproiectării 
unor utilaje și instalații al căror ga
barit exagerat determină un con
sum mare de combustibil și energie.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut Ministerului In
dustriei Ușoare ca, în colaborare cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, să elaboreze un program care, 
să prevadă realizarea n tară a ma
șinilor de finisat, iar Ministerului In
dustriei Chimice să ia măsuri pentru 
asimilarea orodusilor auxiliari folo
siți în procesele de finisare superioa
ră a țesăturilor.

Pe parcursul vizitei — în secțiile 
tesătorie. filatură si finisai — tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost în
conjurat cu dragoste de muncitoare 
și muncitori, care i-au urat viață 
lungă, multă putere de muncă în 
fruntea partidului si statului, pentru 
binele și fericirea patriei noastre so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de condițiile de muncă și 
viată ale întregului colectiv, a stat 
de vorbă cu numeroase muncitoare, 
care i-au exprimat din inimă 
profunda lor mulțumire pentru grija 
pe care o poartă dezvoltării uzinei, 
creșterii neîncetate a nivelului lor de 
viată. Cu aceleași sentimente de caldă 
afecțiune au inconiurat-o pe tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru grija pe care 
o poartă tuturor femeilor din patria 
noastră.

Un moment de mare vihratie emo
țională l-aii oferit copiii de la grădi
nița uzinei, șoimi ai patriei, care s-au 
apropiat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de tovarășa Elena 
Ceausescu si. în cuvintele izvarîte din 
inimă, le-au urat multă sănătate, 
viață lungă și fericită.

Tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu i-au îm
brățișat cu dragoste părintească, 
urindu-le să crească mari, să devină 
tot atît de harnici muncitori ca si 
părinții lor.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat acest 
destoinic colectiv pentru realizările 
obținute si i-a urat noi succese în ac
tivitatea ne care o desfășoară pentru 
îndeplinirea marilor sarcini ce revin 
întreprinderii în actualul cincinal.

pețit pe care îl acordați dezvoltării 
culturii și artei, avînd la bază indi
cațiile dumneavoastră, muzeul jude
țean prezintă lupta de milenii a po
porului român pentru unitate și in
dependență națională, a forțelor re
voluționare. transformările profunde 
ce au avut loc in anii socialismului".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să taie panglica inaugurală a 
secției de istorie a muzeului.

în continuare, se vizitează sălile a- 
cestei secții, reamenajată, îmbogățită, 
care beneficiază de o largă suprafață 
de expunere si reunește un tezaur de 
o mare valoare. în contextul istoriei 
naționale și în strînsă legătură cu ea 
este oglindită, cu mărturii vibrante, 
dezvoltarea civilizației materiale și 
spirituale în zona Aradului, din cele 
mai vechi timpuri pină în zilele 
noastre.

La început sînt înfățișate piese ar
heologice descoperite pe cuprinsul 
județului, care ilustrează permanenta 
societății umane în această parte a 
tării, ca de altfel în întreg spațiul 
caroato-dunărean. originea daco-ro- 
mană a poporului român, unitatea sa 
etnică si de cultură, continuitatea sa 
neîntreruptă pe tot teritoriul patriei. 
Aici sânt prezentate mai multe ex
ponate care relevă un fapt deosebit 
de important pentru istoria noastră, 
si anume existenta unei puternice 
culturi geto-dacice pe actualul terito
riu al județului Arad. Semnificative 
sînt. in acest sens, documentele pri
vind așezările dacice. între care cu
noscuta cetate Ziridava. de la a cărei 
întemeiere se sărbătoresc acum două 
milenii.

Alte exponate, unele adevărate 
unicate muzeistice, evocă, la rlndui 
lor. momente de mare însemnătate : 
formarea statului dac centralizat in
dependent condus de Burebista ; 
eroica confruntare dintre daci si ro
mani ; simbioza civilizației romane și 
autohtone.

Urmind firul istoriei, muzeul re
flectă apoi crearea celor dintîi for
mațiuni statale românești, care con
stituie o altă permanentă a trecutu
lui nostru, legăturile strânse, pe 
multiple planuri, dintre cele trei țări 
române, ele asigurind o dezvoltare 
unitară a poporului român. Nenumă
rate exponate atestă că, de-a lun
gul vremii, pe cuprinsul actualului 
județ Arad s-au așezat, au convie
țuit au muncit si au luptat alături de 
români maghiari, germani și alte 
naționalități, care s-au integrat în 
ființa și tradițiile acestui pămînt, 
au devenit oamenii gliei, făurindu-și 
destinul ca o componentă intrinsecă 
a societății românești. Statornici in 
vatra lor de viată, ei au contribuit 
la făurirea si dezvoltarea tezaurului 
material si spiritual al poporului nos
tru. au înfruntat vicisitudinile asupri
rii sociale si opresiunii străine. împo
triva cărora nu si-au plecat capul, ci 
au aptionat cu bărbăție si demnitate, 
într-o strînsă unitate si frăție, tinînd 
sus steagul luptei împotriva oricărei 
împilări, pentru dreptate socială și 
libertate națională. în cadrul muzeu
lui este înfățișată, în toate fazele și 
formele ei de manifestare, această 
luptă dîrză. înflăcărată de un înalt 
patriotism, dusă de oamenii de pe 
meleagurile arădene — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — împreună cu întregul nostru 
popor, pentru apărarea ființei națio
nale, pentru unitate, independentă 
națională și libertate socială, pentru 
socialism, luptă încununată de succes 
sub conducerea glorioasă a Partidu
lui Comunist Român.

în continuare, sint înfățișate vic
toriile istorice obținute de poporul 
român, în anii de după eliberarea

Spectacol
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, care îi înso
țesc in vizita de lucru, au asistat, 
marți seara, la un spectacol de gală 
prezentat pe scena Teatrului de stat 
din Arad.

In fata teatrului, un mare număr 
de locuitori ai orașului au întimpinat 
pe secretarul general al partidului cu 
aceleași calde sentimente cu care l-au 
înconjurat din prima clipă a sosirii 
în orașul lor. Prin aplauze si ovații, 
ei au dat expresie sentimentelor de 
profundă stimă și dragoste față de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La intrare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați de tovarășii Miu 
Dobrescu. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Victor 
Tudor Popa, directorul teatrului, de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Un grup de pionieri 
au oferit buchete de flori.

Spectacolul — inspirată sinteză a 
celor mai frumoase melodii și 
dansuri, care de mult fac faimă bo
găției spirituale a locuitorilor din 
această parte a tării — a reunit for
mații de artiști amatori din unităti 
industriale si agricole ale municipiu
lui si județului Arad, care s-au re
marcat in ediția actuală a Festivalu
lui national ..Cîntarea României". 
Prin intermediul cîntecului. jocului si 
versului, ei au dat expresie bucuriei 
locuitorilor acestor străvechi me
leaguri românești de a trăi liberi și

în timpul vizitei la întreprinderea textilâ

patriei, în dezvoltarea economiei, 
stiintei si culturii, in ridicarea bunăs
tării celor ce muncesc. în toate dome
niile construcției socialiste. Totodată, 
este evidențiată evoluția mereu as
cendentă. împreună cu întreaga tară, 
a municipiului și județului Arad.

Secția de istorie a muzeului în
mănunchează sugestiv, în final, ex
ponate referitoare la evenimente de 
excepțională însemnătate din viata 
tării, a națiunii noastre — congresele 
IX, X și XI ale partidului. Este pe
rioada cea mai fecundă din întreaga 
noastră istorie, perioada celor mai 
de seamă realizări în vasta operă de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, este perioada 
creșterii continue a prestigiului și 
rolului României socialiste în lume. 
Este perioada indisolubil legată de 
numele secretarului general al parti
dului, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La încheierea vizitei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a consemnat 
în cartea de onoare a muzeului :

„Mi-a făcut multă plăcere să vi
zitez Muzeul județean de istorie 
Arad, în aceste zile cînd se sărbăto
rește împlinirea a 2 000 de ani de la 
menționarea în documentele istorice 
a existenței cetății Ziridava pe aceste 
meleaguri și a 950 de ani de la ates
tarea documentară a municipiului 
Arad.

Muzeul înfățișează emoționante 
pagini din bogata istorie a acestor 
străvechi locuri românești, din lupta 
poporului român pentru dreptate so
cială și .libertate națională, pentru 
înaltele sale idealuri de progres și 
o viată mai bună. d>n mun-a r-’it'i 
a românilor, maghiarilor, germanilor 
și a celorlalte naționalități pentru 
împlinirea aspirațiilor de bunăstare 
și fericire cărora le dă astăzi viață 
România socialistă, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist.

Felicit cu căldură colectivul mu
zeului și îl urez succese tot mai mari 
în activitatea consacrată onerei de 
educare patriotică a oamenilor 
muncii".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului s-au af’at apoi, pentru c;teva 
momente, în mijlocul colectivului Fi
larmonicii din Arad. care. în semn de 
profund omagiu. într-o atmosferă de 
vibrant entuziasm au intonat „Imn 
festiv", de Tudor Jarda. si ..Multi ani 
trăiască".

La ieșirea din palatul culturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au 
fost salutați cu aceeași însuflețire de 
mulțime, care a aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul său ge
neral.

de gală
în deplină frăție, laolaltă români, ma
ghiari, germani.

în încheierea spectacolului. în semn 
de apreciere a artei lor interpretative, 
interpreților le-a fost oferit un coș 
de garoafe roșii din partea tova
rășului Nicolae Ceausescu si a tova
rășei Elena țeausescu.

în sală, domnește o atmosferă en
tuziastă. Artiștii. întreaga asistentă 
aplaudă cu însuflețire, ovaționează 
pentru partid, pentru secretarul său 
general. Răsună vibrant cântecul : 
„Partidul. Ceausescu. România".

La ieșirea de la spectacol, mii de 
locuitori ai Aradului fac din nou 
secretarului general al partidului, 
tovarășei Elena Ceaușescu o caldă 
primire.

în aclamațiile mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. oeilalti tovarăși din con
ducerea de partid si de stat parcurg 
pe jos drumul oină la reședință. De 
o parte si de alta a traseului ard mii 
de torte care sporesc atmosfera de 
sărbătoare trăită din clin în aceste 
zile de locuitorii Aradului, oraș ce 
aniversează 950 de ani de existență. 
Mulțimea scandează neîntrerupt, cu 
înflăcărare. „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu si poporul !“. reafirmînd 
dragostea fierbinte si încrederea 
profundă în partid si secretarul său 
general, hotărârea de a înfăptui 
neabătut mărețul Program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral _ dezvoltate si de înaintare a 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, tova
rășa Elena Ceaușescu răspund cu 
multă prietenie acestei emoționante 
manifestări. Seara, la lumina a mii de torțe, înalțil oaspeți se îndreaptă spre reședință

Dupâ încheierea spectacolului de galâ, aceeași atmosferă entuziastă .
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\ PREȘEDINTELUI ȚĂRII, FIERBINTE OMAGIU \
înaltă răspundere 

în fata istoriei
Se împlinesc cinci ani de 

cind Marea Adunare Națio
nală. reprezentînd voința si 
dragostea întregului popor 
român, a pecetluit prin vo
tul său unanim, alegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu drept președinte 
al Republicii Socialiste 
România.

A fost învestit atunci cu 
cea mai înaltă răspundere 
în stat secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
omul caracterizat de o 
nouă, profundă structură 
etică, omul al cărui princi
piu fundamental al întregii 
sale existente a fost si este 
echivalent cu responsabili
tatea în fata istoriei. Ch-ice 
faptă, orice acțiune a pre
ședintelui republicii s-a în
scris în lumina acestei noi 
morale a partidului care 
preconizează afirmarea 
omului liber care activează 
continuu împotriva îngră
dirilor înguste, totdeauna 
fremătînd de voința de a fi 
un creator, totdeauna gin- 
dind cu intensitate la trans
formarea esențială a forme
lor existentei. Ia metamor
fozarea revoluționară a so
cietății omenești.

Președintele tării s-a ri
dicat. ca orice mare creator, 
împotriva dogmatismului, 
împotriva predicilor fals 
retorice, afirmînd totdeauna 
adevărul. conștient de 
marea si responsabila sa 
misiune în lumea contem
porană. El este intr-adevăr 
reprezentativ pentru eleva
ția epocii si poporului că
ruia îi aparține prin toate 
fibrele ființei sale, cu 
mintea si cu sufletul arzînd 
de nesfîrsita dragoste de 
patrie. întregul ponor cu
noaște. admiră si îsi însu
șește. ca exemplare, faptele 
de curai si de raționalitate 
plenară ale omului înzestrat 
care conduce cu mîna fermă 
nava colectivității româ
nești pe rutele de atîtea ori 
bătute de marile valuri ale 
oceanului planetar. El a 
căutat totdeauna să-si in
terfereze imensa capacitate 
de muncă cu miraculoasa 
facultate creatoare a po
porului. a cărui nesfîrșită 
voință și energie de a con
strui este stimulată de pilda 
luminoasă a primului cetă
țean al tării. Intransigenta 
etică dar totdeauna străbă
tută de undele unui profund 
umanism, tensiunea înaltă 
cu care el abordează orice 
temă si argument din marea 
istorie a prezentului de 
construcție si a viitorului 
celui mai uman posibil. îl 
impun ca Pe un exemplu 
strălucit al conștiinței de 
sine, cu încrederea deplină 
în misiunea sa de înaltă 
responsabilitate de a fi 
transformatorul cardinal al 
condiției umane. El a che
mat totdeauna spre însu
marea tuturor forțelor lo
cuitorilor acestor binecuvîn- 
tate pămînturi. exaltind în
drăzneala si curatul. îndem- 
nînd la solidaritatea activă

în fata tuturor piedicilor cu 
marea încredere că viitorul 
va confirma toate speran
țele prezentului. El este în 
felul acesta creatorul unei 
Carte a pedagogiei revolu
ționare. a cărei finalitate 
constă în modelarea omului 
nou. acela care este apt si 
demn să construiască orîn- 
duirea umanist-revolutio- 
nară.

De aceea președintele 
tării se ridică cu luciditate 
si fermitate împotriva tutu
ror formelor inerției înlăn- 
țuitoare. afirmînd, cu orice 
prilei. libertatea spirituală.

Alexandru BĂLĂCI

gîndirea proprie, evoluția 
conștiinței spre desăvîrșirea 
concordantei între etic si 
social. De cîte ori. în întâl
nirile cu creatorii de artă, 
președintele tării, reprezen
tantul umanismului nou. 
românesc, nu a subliniat, 
cu o intensă participare, 
îndemnul de a învăța de la 
istorie. îndemnul de a face 
să fuzioneze în simbioze 
luminoase frumusețea artei 
cu adevărul. Dominantă 
este rațiunea sl gîndirea li
beră care face ca într-ade- 
văr cunoașterea umană să 
îndrăznească mereu. în edi
ficarea unei vieți armonioa
se si senine. în concepția sa 
despre înălțarea noii socie
tăți. primordială este miș
carea atotcuprinzătoare, in
tr-un univers social si spi
ritual de forte care nu sînt 
niciodată potrivnice omului 
ci. dimpotrivă, servesc dez
voltării liberei sale perso
nalități aflate în fata reali
tăților prezente si ale vaste
lor perspective ale viito
rului. demne de visurile 
cele mai îndrăznețe.

Președintele tării a subli
niat în atîtea rînduri marea 
importantă formativă pe 
care o are cultura areată 
de martorii cei mai credin
cioși ai timpurilor si fapte
lor care sînt scriitorii si ar
tiștii. El i-a chemat pe 
creatorii culturii să încor
noreze in operele lor nobi
lele idei ale umanismului 
revoluționar, să demitizeze 
falsele superstiții, să nu 
fardeze niciodată realitatea, 
să transfigureze în artă 
istoria contemporană. Să 
oglindească faptele si psi
hologia oamenilor vil. sti
mulați de voința de a în
demna întreaga umanitate 
ne magnificele drumuri 
progresive. Personajele 
operelor sînt învestite . cu 
demnitatea niciodată înfrin- 
tă atunci cind sînt active pe 
imensa scenă a istoriei. 
Orice operă de artă se în
scrie. dincolo de abstract si 
metaforic. în structurile de 
concepție, in mutațiile de 
experiențe istorice si cultu
rale ne care le determină 
epoca. Idealurile poporului 
si ale patriei subordonează

orice alt comandament, iar 
creatorii caută să înalte 
construcții estetice de o so
lidă coerentă etică, ascul- 
tind de glasul. în perma
nentă viu. al istoriei.

Sub îndrumarea fermă a 
Președintelui Republicii, 
poporul român, angajat în- 
tr-un gigantic proces de 
desăvirsire a societății so
cialiste. trăiește cu intensi
tate si caută să dea viată 
celor mai înaintate idei de 
justiție socială, de liberta
te. de nouă democrație, de 
anulare a distantei dintre 
conducători si mase, visul 
îndrăzneț dar realizat nu
mai în prezent al celor mai 
luminați patrioti.

Orice expunere a Pre
ședintelui tării limpezește 
viziunea comunistă despre 
realitate si prezent, despre 
om și istorie, definește li
niile de forță ale eticii so
ciale revoluționare, rididn- 
du-se cu hotărîre împotriva 
uniformizării omului, consi- 
derind patriotismul drept 
piatra unghiulară a mode
lării umane si a educației 
socialiste. Din orice expu
nere si acțiune a Pre
ședintelui tării se poate în
văța despre fermitatea con
vingerilor. despre angaja
mentul sacru al comunis
mului de a servi poporul 
pe drumul lui neabătut de 
cucerire a unei lumi de 
adevăr sl de dreptate. Do
minanta logicii rationale, a 
unei dinamici dialectice, o 
excepțională facultate de 
asociere si sinteză caracte
rizează orice expunere a 
Președintelui tării, purtând, 
spre cunoașterea celor 
multi, fapte, date, persona
lități. exemple semnificati
ve ale istoriei trecute si 
prezente a poporului. în
crederea în om si în facul
tățile sale creatoare. Fie
care cuvîntare a Președinte
lui tării este un document 
programatic, un clar sistem 
de orientare, o aplicare 
creatoare a principiilor so
cialismului științific la con
dițiile etapei în care se află 
România pe vasta cale a e- 
dificării socialismului mul
tilateral dezvoltat, a comu
nismului. Stilul său de 
muncă în orice arie a acti
vității complexe ne care o 
desfășoară este a perma
nentului revoluționar, a di
namismului conducător ca
racterizat de capacitatea de 
a analiza in profunzime 
realitățile si de a indica 
drumurile rezolvării atît de 
complexelor probleme ale 
edificării noii vieți.

Poporul român, totdeauna 
însetat de libertate, de ade
văr si de justiție socială, 
omagiază cu nestrămutată 
dragoste pe Președintele 
tării, pe apărătorul liber
tății si demnității umane, 
al nemuritoarei ființe na
ționale. pe apărătorul uma
nismului socialist caracte
ristic întregii politici a 
partidului si statului nostru.

în suflet poartă 
dragostea de tară

în suflet poartă dragostea de țară 
Și-n ochi îi ard făclii de viață vie 
Pentru popor își dăruie ființa 
Iar inima-i izvor de omenie.

El vrea ca toată lumea să trăiască 
In pace și-nțelegere deplină ;
Și suferința grea să se sfîrșească 
Iar viața să triumfe în lumină.

Noi ne mîndrim c-avem în țara noastră 
Un om care iubește al său popor fierbinte 
Și-I preamărim în zările albastre 
Că este-al țării noastre președinte.

Nlculina IVAȘCU 
muncitoare, 
întreprinderea de preluorare 
a maselor plastice — București

Simbol al unității
și înfrățirii noastre

Neșterse mi-au rămas in 
minte cuvintele strălucite 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primăvara tre
cută la plenara comună a 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghia
ră și germană. Aceste cu
vinte ne sînt nouă, cetățeni 
ai acestei patrii, de neuitat 
și dragi, pentru că exprimă 
în mod axiomatic și exact 
conținutul politicii partidu
lui. care pune înainte de 
toate omul, posibilitățile 
multiple de afirmare a per
sonalității lui. politică a 
cărei elaborare științifică și 
transpunere în viată în mod 
revoluționar se leagă orga
nic de personalitatea deose
bită, de activitatea crea
toare și neobosită a pre
ședintelui tării noastre. Iată 
ce ne arată, la ce ne însu
flețesc și ce ne învață aceste 
cuvinte strălucite:

„In întreaga sa activitate, 
partidul nostru a pornit și 
pornește de la faptul că nu 
este suficient doar să pro
clami principiile deplinei e- 
galităti în drepturi, cum nu 
este suficient să proclami 
numai, în general, princi
piile de egalitate și echita
te ale socialismului. Recu
noașterea, afirmarea aces
tor principii au. desigur, 
importanta lor, dar ele 
rămîn pe hîrtie dacă nu se 
asigură condițiile materiale 
pentru înfăptuirea lor.

Trebuie să creăm condiții 
materiale ca. oriunde ar 
locui, cetățenii patriei să 
poată beneficia din plin de 
cuceririle științei și culturii, 
să se poată încadra în 
muncă fără a fi nevoit! 
să-și părăsească localitatea 
sau județul.

Acesta este un mod de 
rezolvare a unei probleme 
sociale fundamentale care 
se bucură de o apreciere 
deosebită în rîndul mai 
multor popoare, nu mai 
vorbesc de aprecierea de 
care se bucură în tara noas
tră. din partea tuturor cetă
țenilor. fără deosebire de 
naționalitate. In acest fel.

noi creăm condiții reale 
pentru adevărata egalitate 
în drepturi, deschidem po
sibilitatea dezvoltării învă- 
tămîntului. științei, activi
tății culturale în toate zo
nele tării".

Aceste cuvinte dovedesc 
noua realitate a patriei, via
ta în continuă schimbare 
revoluționară. dezvoltarea 
armonioasă și rapidă ne- 
maiîntilnită pină acum în 
istoria noastră, care pune 
capăt înapoierii apăsătoare 
din trecut.

Viața noastră de zi cu zi 
aduce mii de dovezi grăi-

HAJDU Gyozd

toare în acest sens, nume
roase realizări de seamă în 
toate domeniile. în reparti
zarea rațională a forțelor de 
producție pe întregul terito
riu al tării, care asigură 
dezvoltarea ritmică a indus
triei. a agriculturii si a ce
lorlalte ramuri economice si 
pe acele meleaguri unde 
trăiesc si oamenii muncii ai 
naționalităților conlocui
toare.

Adevărul cunoscut în 
toată lumea este că Parti
dul Comunist Român nu a- 
firmă numai teoretic egali
tatea în drepturi, nu pro
clamă numai noile norme 
ale eticii sl echității, ci le 
asigură o afirmare liberă și 
democratică.

Este de ajuns să arunci 
o privire pe noua hartă a 
tării noastre ca să-ti dai 
seama de marile transfor
mări revoluționare care 
s-au petrecut numai în 
ultimii 5 ani în tara noas
tră. Această transformare a 
întregii țări, construcția 
grandioasă pe care o con
statăm în toate domeniile 
sînt rezultatul dezvoltării 
armonioase a forțelor de 
producție pe întregul teri
toriu al tării. Astfel, fie
care om își poate ma
nifesta deplin. în toate

domeniile social-economice. 
capacitatea creatoare și se 
poate bucura de toate a- 
vantajele pe care le asigură 
societatea noastră socia
listă poporului, care îsi 
făurește propriul său des
tin într-o patrie liberă și 
independentă. Această po
litică revoluționară a făcut 
să rodească alături de 
viata spirituală a poporului 
român și viața cultural-ar- 
tistică și științifică a na
ționalităților conlocuitoare. 
Acest fapt a creat și asi
gură și în viitor posibilita
tea folosirii libere a limbii 
noastre materne, cultivarea 
tradițiilor proprii, educarea 
omului în spirit revoluțio
nar. al tradițiilor noastre 
progresiste.

Sîntem pe drept mîndri 
de una din marile izbînzi 
ale partidului nostru : re
zolvarea problemei na
ționale în mod inedit și 
revoluționar. Toate acestea 
le datorăm acelui om de stat 
înțelept ale cărui fapte de 
importantă istorică sînt cu
noscute și apreciate în 
întreaga lume, sînt închi
nate păcii, progresului po
porului său și al omenirii, 
neînfricat promotor al liber
tății, al independentei na
ționale. al înțelegerii și a- 
propierii între popoare. 
Toate acestea le datorăm 
acelui mare bărbat de stat 
ridicat din mijlocul clasei 
muncitoare românești, re
voluționar, comunist și om, 
cel, mai autentic reprezen
tant și simbol al mersului 
înainte al tării pe drumul 
propășirii și al afirmării 
depline a poporului nostru. 
Folosim și acest prilej pen
tru a vă mulțumi, stimate 
și iubite tovarășe Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce ati făcut 
și faceți pentru această 
tară și pentru acest popor. 
Inima noastră, a tuturor, 
este plină de o inexpri
mabilă recunoștință pentru 
faptul că ați făcut să stră
lucească la zenitul patriei 
noastre, pentru toti fiii ei. 
steaua roșie a Partidului 
Comunist Român.

Suflet din sufletul poporului
(Urmare din pag. I)
cu masele largi populare șl instaurînd ast
fel în țarâ un climat de puternicâ emulație, 
de înaltâ răspundere și exigență în înfăp
tuirea marilor obiective propuse de partid.

Dacă astăzi prestigiul României în lume 
face să crească mîndria oricărui român, 
aceasta se datorează președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a cărui contribuție adusă la 
soluționarea marilor și complexelor proble
me ale lumii contemporane, ale vieții inter
naționale aotuale este unanim recunoscută 
și prețuită pe plan mondial. Relațiile pe 
care le întreține România cu toate po
poarele lumii, contribuția proprie la instau
rarea unui nou tip de raporturi între țări 
și popoare constituie valoare de simbol, 
totul purtînd amprenta gîndirii și activității

tovarășului Nicolae Ceaușescu, unul dintre 
cei mal de seamă gînditori și oameni de 
acțiune în viața internațională, vajnic apă
rător al cauzei păcii, destinderii, securită
ții, dezarmării, promotorul unui nou stil de 
cooperare între popoare, ardent animator 
al instaurării în lume a unei noi ordini eco
nomice internaționale capabile să asigure 
omenirii un viitor de pace și lumină.

Omului care s-a dovedit prin tot ceea ce 
a făcut pentru poporul său cu adevărat 
suflet din sufletul poporului — întregul 
nostru atașament, toate sentimentele noas
tre de adeziune, încrederea noastră, asi
gurarea fermității participării tuturor, de la 
mic la mare, la propășirea și înflorirea con
tinuă a României, la izbînda deplină a cau
zei socialismului și comunismului în patria 
noastră.

Cele mai luminoase pagini din istoria patriei
(Urmare din pag. I)
rul de la minerul de onoare 
al țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1

— Ceea ce reținem de 
fiecare dată noi. muncito
rii, țăranii, intelectualii 
României socialiste cînd 
ne intilnim cu președintele 
țării. Adică, o evaluare lu
cidă a muncii, solutionarea 
operativă a unor probleme, 
o perspectivă mai clară a 
activității de viitor. Și ne 
simțim întotdeauna îmbăr
bătați.

— Ați vrea să concreti
zați, la dimensiunea abata
jelor, ca să spunem așa ?

— De ce nu ? Cum amin
team, la lumina lăm
pilor din adine, tovarășul 
Ceaușescu a cerut să gră
bim introducerea mecaniză
rii în mină, să promovăm 
tehnologii moderne de ex
ploatare, să organizăm 
mai bine munca, să întărim 
disciplina. Ne-a vorbit ca 
de lâ om la om, ne-am în
țeles pe deplin pentru că 
vorbeam aceeași limbă. Și- 
pentru că eu sînt un om 
al faptelor concrete, tin să 
adaug : planul de muncă, 
alcătuit împreună cu mine
rul nostru de onoare, in 
adincul abatajelor, l-am pus 
cu toții în operă.

Discutăm la Cluj-Napoca 
cu maistrul Ion Cioca. de 
la întreprinderea de cazane 
mici și arzătoare.

— Ce reprezintă pentru 
dumneavoastră președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ?

Răspuns simplu și di
rect :

— Pentru mine, ca pen
tru toti cetățenii țării, pre
ședintele nostru este un 
ctitor. Să pornesc de la un 
exemplu : am avut fericitul 
prilej să asist la mo
mentul in care tovarășul 
Ceaușescu a turnat prima 
cupă de beton la construc
ția marelui Combinat de 
utilaj greu din Cluj-Napoca. 
Cine cunoaște marea im
portanță economică pe care 
a și început s-o aibă acest 
obiectiv industrial de inte

res national își dă seama 
că realizarea lui, din ini
țiativa președintelui tării 
și, mai mult, participarea 
președintelui la turnarea 
primei cupe de beton are 
semnificația unei ctitorii 
ce va rămine în istorie. 
Noi știm că nu doar acest 
obiectiv, ci sute și sute de 
alte mari și importante 
obiective economice și so
ciale, pe întinderea întregii 
țări, au fost și sînt mereu 
înălțate la indicațiile sale,

Înaltă cinstire
Aș vrea să-mi fie zvon de tulnic, versul. 
Purtat din tîrg In tîrg, din sat în sat. 
Prin inimi ca un dor să-i fie mersul 
Și urma, ca un cîntec neuitat.

Să pot cinsti, precum e obiceiul 
Acestui neam dintru acest pămint. 
Pe Cel ce este patriei temeiul 
Și împlinirii noastre, legămînt !
Aș vrea să-i spun un cînt cum nu s-a spus 
Să lunece din mine mai presus
De orizontul gindului, din minte.
Dar vorbele nu sună cum le cern 
Și-n loc de cînt în cale îi aștern 
Bătaia inimii, tot mai fierbinte.

Neculal CHIRICA
Cenaclul „Flacăra" Hunedoara

ca rod al politicii științifice 
a partidului nostru pe care 
întregul popor o înfăptu
iește neabătut.

Stă primăvara să țîș- 
nească pe toată lunca de 
jos a Oltului. II căutăm 
pe ogoarele Izbicenilor pe 
tovarășul Gheorghe Zarcu, 
președintele cooperativei 
agricole, cinstită cu titlul 
de Erou al muncii.

— Primăvară în primă
vară — ne spune măsurînd 
brazdele. Primăvară in pri
măvara agriculturii româ
nești.

— Amintiți un îndemn 
al omului din fruntea țării. 
O faceți intr-un moment 

in care întreaga națiune se 
pregătește să omagieze îm
plinirea a 5 ani de la in- 
stituționalizarea înaltei răs
punderi politice de preșe
dinte" al republicii. Cum ve
deți primăvara agricultu
rii Izbicenilor înscrisă in 
primăvara cuprinzătoare a 
istoriei României 1

— Âș vrea să amintesc 
mai întîi că și momentul 
de care vorbiți, moment de 
istorie, tot primăvara s-a 
petrecut. Mi-aduc aminte 

că m-am gîndit atunci cită 
răspundere și cite griji noi 
adună această înaltă dem
nitate pe fruntea iubitului 
fiu al patriei. Mă bucu
ram, în același timp, că 
marea răspundere avea 
să fie asumată de omul iu 
care întregul popor are cea 
mai mare încredere. Și 
eram mîndru că în plă
mada din care s-a modelat 
acest chip istoric, cu cele 
mai alese trăsături ale 
muncitorului, ale țăranului 
și ale cărturarului, satul 
oltean are și el un prinos 
aparte. Dar, ca să spun 
așa, mă încerca și un fel 
de întrebare : oare timpul, 

atît de solicitat al pre
ședintelui, ii va mai per
mite să se vadă cu noi. să 
se aplece și asupra unor 
treburi mai oarecare față 
de treburile cele multe și 
însemnate ale tării și ale 
păcii lumii ?

— După cite știm, între
barea pe care vi-o puneați 
și-a găsit răspuns.

— In același an. Toamna. 
Cind stringeam roadele re
coltei semănate la vremea 
investirii sale. Culesul pri
mei recolte, din perioada 
acestui nou mandat de 
seamă încredințat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
rămîne de neuitat pentru 
obștea Izbicenilor. In tim
pul acestui cules ne-am 
bucurat de cinstea să-l pri
mim în vizită de lucru. Da, 
timpul pe care i-1 cerea 
noua și însemnata răspun
dere de stat nu l-a oprit 
să vină și în mijlocul nos
tru, să discute cu noi, să 
ne spună ce și cum ar 
trebui să lucrăm în conti
nuare.

— Indicații care, desigur, 
ș-au regăsit mai departe in 
roade...

— Da. Bunăoară, una din 
indicații a fost să obținem 
mai mult de un vagon de 
porumb boabe Ia hectar, 
încă din anul următor, 
1975, am realizat 10 530 de 
kilograme. Averea ob
ștească a ajuns la aproape 
70 milioane de lei. In con
tinuare, Izbiceniul se dez
voltă chiar ca într-o con
tinuă „primăvară a agri
culturii românești" la care 
ne îndeamnă Președintele 
țârii.

Borviz Lajos. maistru 
principal la întreprinderea 
de tractoare din Miercurea 
Ciuc, ne-a lntîmpinat cu 
un zimbet larg și. ascultînd 
întrebarea noastră, ne-a 
spus din capul locului că 
„în cazul ăsta sînt multe 
de spus, am avea de vorbit 
despre toată politica parti
dului, despre toată Româ
nia așa cum este și cum 
va fi, despre democrația 
socialistă, despre egalitatea 
in drepturi a tuturor cetă
țenilor țării...".

— Exact, să începem 
de-aici.

— Dacă e să vorbim 
despre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și egalitatea in 
drepturi a tuturor fiilor tă
rii, indiferent de naționali
tate, atunci eu aș spune 
răspicat un lucru : este 
promotorul unei politici 
consecvente care are in 
centrul ei dezvoltarea ar
monioasă economico-socia- 
lă a tuturor zonelor patriei 
noastre. Astfel se asigură, 
pentru toti cetățenii Româ
niei socialiste, indiferent 
de naționalitate, drepturile 
fundamentale înscrise in 
Constituție: dreptul la mun
că, dreptul la o viată civi
lizată, demnă, dreptul de 
a-și spune cuvîntul. în mod 
concret. în conducerea des
tinelor țării.

— E și cazul zonei în care 
trăiți.

— Bineînțeles. Orașul a- 
cest.a. Miercurea Ciuc. n-a 
avut industrie. Acum o are. 
Cum vedeți, producem chiar 
și tractoare. Noi le produ
cem, românii și maghiarii 
din Harghita, care in alte 
vremuri plecam prin alte 
părți ca să ne găsim de lu
cru. Pe urmă, tot ce se gă
sește în orice parte a Româ
niei se găsește și aici și ne 
bucurăm de ele noi. ma
ghiarii și românii de aici : 
școli în limba română și în 
limba maghiară, cartiere și 
orașe noi, magazine și măr
furi, spitale noi și lăcașuri 
de cultură. Egalitatea în 
drepturi de aici începe, de 
la crearea bazei materiale, 
de la crearea condițiilor 
pentru ca fiecare om, în 
orice colț de tară ar trăi și 
oricare ar fi limba lui ma
ternă. să poată munci, să se 
poată afirma potrivit capa
cităților sale. Or. toate as
tea se intîmplă aici la not 
la Harghita, ca și la Craiova 
sau la Baia Mare, mai 
pregnant în anii de cînd la 
conducerea partidului și în 
fruntea tării se află omul 
care îl iubește la fel de a- 
devărat și fierbinte pe fie
care dintre noi, cetățenii 
României.

Se afla în fața noastră 
un tinăr, Florea Nica, 
muncitor la întreprinderea 
„Automatica" din Capitală. 
Am purtat cu el un dialog 
pe cit de scurt, ne atît de 
consistent :

— De cînd sinteti mun
citor ?

— De cinci am.
— De cinci ani e și to

varășul Nicolae Ceaușescu 
președinte al Republicii. 
Cum au fost acești cinci 
ani 7

— Eu îi judec mai întîi 
prin ceea ce au însemnat 
ei pentru mine. Sînt exact 
anii în care, ca tînăr. m-am 
împlinit pe plan profesio
nal, social și, desigur, po
litic. Ca mine sint sute și 
sute de mii de tineri. De a- 
ceea știu ce-i datorăm noi, 
tinerele generații, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele tării, ti datorăm 
recunoștință profundă pen
tru grija ce o poartă creș
terii noastre pe toate pla
nurile, integrării noastre în 
societate ca oameni înain
tați, conștienti de răspun
derile noastre.

— Prilejul sărbătoresc de 
astăzi îmi amintește emo
ția cu care am urmărit, 
acum cinci ani. rostirea 
Jurămintului de către 
intîiul nostru președinte — 
ne spune tovarășa Damin- 
ger Eva, țărancă și mem
bră a consiliului de condu
cere al cooperativei agri
cole de producție din co
muna Sintana. județul 
Arad. Vă spun drept că, în 
acele clipe, și eu. iar ca 
mine sint sigură că gîndea 
întreaga suflare, rosteam 
parcă, alături și Împreună 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un legămint. 
Legămintul de a-i urma ca
lea și exemplul, de a-i În
deplini fără zăbavă pre
țioasele indicații. Știți cred 
că șl noi, cooperatorii din 
Sintana. am avut aseme
nea atitor așezări ale tării, 
bucuria și mîndria de a-1 
avea ca oaspete, de a as
culta la fața locului analiza 
muncii noastre făcute de 
dînsul. indicarea celor ce 
aveam de urmat.

— Cum credeți că se re
flectă acești ani din istoria 
republicii în viața comunei 
Sintana T

— Mal întîi și mai întîi 
prin exemplul și climatul 
de unitate a întregului nos
tru popor în jurul partidu
lui și acestui neasemuit om 
de stat care este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aceeași 
unitate de nezdruncinat se 
regăsește și în munca, în 
viata, în felul de a chibzui 
și a conduce al românilor 

Din inimă ales
In hore de brazi se adună zarea. 
Orele poartă lumina veșminte 
în istorie veacul își privește cărarea 
Gîndită de-al țării întîi președinte
Am fost, sîntem și vom fi.
Vară de pîine și toamnă de cules. 
In fruntea noastră, cel dinții, 
Ceaușescu Nicolae — din inimă ales.

Miron ȚIC
Cenaclul „Ritmuri" Deva

și germanilor ce locuiesc în 
Sintana ca o singură mare 
familie. Numai astfel co
muna a putut să dobîndeas- 
că înfățișarea de astăzi, 
avuția obștească a coopera
tivei să depășească 80 de 
milioane de lei, totul, bine
înțeles, pe seama recoltelor 
din ce în ce mai bogate. 
Roadele mumii unite ne 
conving si mai mult că 
aceasta e calea cea dreap
tă a vieții noastre : calea 
unității.

Pe meleagurile Siriei, Ia 
Sheik Said, in apropiere de 
Alep, pe vastul șantier al 
unei mari fabrici de ciment 
construită de „Arcom", in
ginerul Ion Ciotei ne măr
turisea :

— Construcția aceasta, 
aflată în faza ei finală, nu 
este decît demonstrația 
practică a cuvîntului coope
rare, așa cum îl înțelegem 
noi, românii, așa cum ne-a 
învățat tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, omul care sti
mulează energiile creatoare 
ale întregii națiuni, che- 
mindu-ne la modernizarea 
economiei, la autodepășire, 
la competitivitate in cadrul 
relațiilor economice pe pia
ța mondială. Lui, și exem
plului său, personal, de a 
ridica necontenit prestigiul 
României în lume — țară a 
păcii, a prieteniei și a 
cooperării cu toate po
poarele — făcînd să i se 
recunoască patriei noastre

locul binerheritat între po
poarele lumii, îi datorăm și 
cutezanța tehnică, și valori
ficarea superioară a auru
lui cenușiu românesc, și 
ambiția de a onora „marca 
fabricii" — sub culorile tri
colorului românesc — ori
unde specialiștii noștri sînt 
chemați să lucreze. Și asta 
nu se petrece numai aici, 
ci și la Homs, și la Banyas, 
și pe valea Eufratului, ca 
în atîtea alte țări de pe 
continentul Africii, din 
Asia, din Europa și din 
America Latină. unde 
România construiește, edi
fică, realizează obiective 

...Ginduri spuse inimii
Si. totodată, sacre iegăminte românești.
Așa cum ne-au invățat să facem si să ținem moșii și 

strămoșii, ilustrele nume care au jalonat traiectoria țării 
noastre prin istorie, așa cum ne-a obișnuit Președintele 
României Socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. omul 
sub conducerea căruia poporul român isi scrie istoria de 
astăzi conturindu-și viitorul de aur : Comunismul.

industriale „la cheie", me
leaguri pentru oamenii 
cărora cuvîntul România e 
sinonim cu Ceaușescu.

— Președintele Republicii 
a fost și la noi în Vrancea, 
ne-a îndrumat, ne-a aju
tat — ne declară profesoa
ra Viorica Grigoriu de la 
Liceul de matematică-fizi- 
că „Al. I. Cuza" din Foc
șani. Ne-a îndrumat ca 
unul ce cunoaște temeinic 
preocupările noastre. îm
plinirile și neîmplinirile 
noastre. Aș dori să evoc un 
fapt intrat în obișnuința 
noastră de pedagogi. Dese
ori, la orele de educație 
politică cu elevii, ne aple
căm cu emoție asupra ima
ginii care-1 Înfățișează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostind jurămîntul la în
vestirea sa ca președinte al 
Republicii. Și de fiecare 
dată momentul acesta con
stituie pentru elevi, și, deo
potrivă, pentru cadrele di
dactice, un prilej solemn 
de a rosti. în fata conștiin
ței noastre, propriul legă
mînt : de a urma întocmai 
exemplul de vibrant patrio
tism al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De a sluji cu 
aceeași neobosită energie 
țara și poporul. De a fi tot
deauna părticică indestruc
tibilă din popor, trăindu-i 
bucuriile și năzuințele, 
umăr la umăr, atît la bine 
cit și la greu. De a lupta 
pentru idealul comunist al 
țării și al lumii' cu fer
voarea exemplară, cu încre
derea neclintită cu care 
luptă președintele tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta 
noastră. Este, sînt sigură, 
acest model, idealul moral 
cel mai înalt la care poate 
aspira orice om.

A
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului, al Partidului Unic Național al Muncitorilor, al Gu

vernului Popular Revoluționar din Guineea Ecuatorială și al meu personal, 
am onoarea de a vă adresa profunde mulțumiri pentru mesajul de felicitare 
transmis cu ocazia aniversării deplinei independențe a țării mele. Exprim 
convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare existente între țările 
noastre, eforturile comune de pace, înțelegere și cooperare internațională se 
vor dezvolta din ce în ce mai mult în folosul ambelor popoare. Transmit, 
totodată, urări de sănătate Excelenței Voastre și de prosperitate poporului 
român prieten.

Telegrame externe

Propunere a părții nord-coreene privind continuarea 
dialogului cu partea sud-coreeană

Pompeyo Marquez, secretar general al Mișcării pentru Socialism 
din Venezuela

Marti, 27 martie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a primit pe 
tovarășul Pompeyo Marquez, secre
tar general al Mișcării pentru Socia
lism din Venezuela, care face o vi
zită de prietenie in tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Cazacu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Manifestîndu-și deosebita satisfac
ție de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a vizita din 
nou Româhia și de a cunoaște reali
zările remarcabile obținute de po
porul român în construirea socialis
mului. în propășirea economică și 
socială a patriei, secretarul general 
al M.A.S. a salutat cu stimă și căl
dură pe secretarul general al P.C.R., 
adresîndu-i. totodată. în numele con
ducerii Mișcării pentru Socialism din 
Venezuela, cele mai bune urări de 
sănătate, de noi succese in activita
tea pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate si 
a rugat pe oaspete să transmită sa
lutul său și cele mai bune urări con
ducerii M.A.S.. tuturor militanților 
Mișcării pentru Socialism din Vene
zuela. ■ ■■ c.

In timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la acti
vitatea și preocupările celor două 
partide, precum și în legătură cu u- 
nele probleme Internationale actuale.

în acest cadru a fost exprimată sa
tisfacția fată de dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și M.A.S., precum și dorința 
de a amplifica aceste relații în folo
sul ambelor partide, al dezvoltării le
găturilor de prietenie dintre popoa
rele român și venezuelean. A fost 
reafirmată, totodată, dorința comună 
de a acționa pentru extinderea rela
țiilor de colaborare și cooperare pe 
multiple planuri dintre România și 
Venezuela.

Schimbul de vederi in probleme 
internaționale actuale a evidențiat 
necesitatea intensificării acțiunilor în 
direcția consolidării destinderii și 
păcii, lichidării subdezvoltării, in
staurării unei noi ordini economice 
mondiale, democratizării relațiilor 
dintre state, întăririi solidarității cu 
forțele și popoarele care luptă pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru consolidarea independentei și 
suveranității naționale.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
importanța intensificării eforturilor 
in vederea soluționării pe calea tra
tativelor a tuturor diferendelor din

tre state, pentru stingerea tuturor 
conflictelor din diferite zone ale glo
bului, necesitatea înfăptuirii in Eu
ropa și în lume a unui sistem trainic 
de securitate și colaborare, a trecerii 
la măsuri concrete de reducere a 
înarmărilor și la dezarmare, și. in 
special, la dezarmarea nucleară, fără 
de care nu poate fi concepută pacea 
pe planeta noastră. S-a subliniat, 
totodată, necesitatea de a se acționa 
pentru solutionarea, în interesul po
poarelor, a tuturor problemelor care 
confruntă omenirea, pentru o largă 
unitate a forțelor democratice, pro
gresiste și antiimperialiste în ve
derea întronării în Viața internațio
nală a principiilor egalității în 
drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avantaju
lui reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, singurele in 
măsură să asigure dezvoltarea liberă, 
neîngrădită, a tuturor națiunilor. 
Totodată s-a relevat necesitatea in
tensificării luptei unite, pe plan na
țional și internațional, a tuturor for
țelor revoluționare, progresiste, de
mocratice. a maselor populare, în ve
derea consolidării cursului pozitiv 
spre destindere și securitate.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ministrul afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in ziua de 
27 martie, pe Christoph A. van 
der Klaauw, ministrul afacerilor ex
terne al Regalului Țărilor de Jos, 
care efectuează o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Au fost de față ambasadorul Ro- 
njâniei la Haga, Traian Pop, și am
basadorul Olandei la București, 
Louis Jean Marie Beau wens.

în cursul convorbirii au fost subli
niate progresele înregistrate în dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, rele- 
vindu-se cu satisfacție că aceste ra
porturi se înscriu pe o linie ascen
dentă, cunosc o evoluție favorabilă, 
pe multiple planuri, în spiritul înțe
legerilor stabilite cu prilejul dialo
gului româno-olandez la nivel înalt. 
Totodată, a fost exprimat interesul 
comun pentru intensificarea și apro
fundarea legăturilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale, 
pentru valorificarea mai deplină a

posibilităților existente în acest sens, 
pentru promovarea unei cooperări 
largi in industrie, cercetare, dezvol
tare tehnologică și in alte sfere de 
activitate. De ambele părți s-a con
siderat că întărirea conlucrării mul
tilaterale dintre România și Olanda 
este în folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii, securității, în
țelegerii și cooperării în Europa și 
în lume.

în cadrul primirii, au fost abordate, 
de asemenea, probleme actuale ale 
vieții internaționale. în acest cadru, 
a fost examinată evoluția situației 
politice în Europa, reliefîndu-se ne
cesitatea sporirii eforturilor pentru 
înfăptuirea prevederilor Actului final 
al Conferinței de la Helsinki, pentru 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid din 1980. pentru dinami
zarea procesului de destindere, de 
edificare a unei securități reale pe 
continent, de dezvoltare a unei cola
borări neingrădite intre statele euro
pene. S-a subliniat că realizarea unei 
securități trainice pe continentul nos
tru impune, ca o cerință hotărîtoare, 
trecerea neintîrziată la măsuri con
crete. eficiente, de dezangajare mili

tară și dezarmare fără de care nu 
poate fi concepută pacea în Europa, 
in întreaga lume.

De comun acord s-a considerat că 
instaurarea unui climat de pace, de 
încredere între ponoare reclamă a- 
plicarea în relațiile dintre state a 
principiilor independentei si suvera
nității naționale, egalității în drep
turi. neamestecului in treburile in
terne. renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, solutionarea dife
rendelor dintre state numai prin 
mijloace pașnice, pe calea tratative
lor.

A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Olandei de a conlucra tot mai 
strins pe plan extern, de a contribui 
activ la democratizarea vieții inter
naționale. la lichidarea fenomenului 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice mondiale, la întă
rirea păcii, securității si cooperării 
în Europa și Pe plan mondial, la în
făptuirea dezarmării, la rezolvarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane corespunzător intereselor tu
turor națiunilor.

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

MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Unic Național al Muncitorilor

Președintele Constituțional, pe viață, al Republicii, 
șeful statului și al Guvernului Popular Revoluționar 

din Guineea Ecuatoriali

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Regatului Țărilor de Jos

Marti s-au încheiat la București 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Ștefan Andrei, și 
ministrul afacerilor externe al Rega
tului Țărilor de Jos. Christoph A. 
van der Klaauw.

Au fost analizate posibilități și 
acțiuni concrete avînd ca scop adîn- 
cirea si diversificarea, ne multiple 
planuri, a colaborării bilaterale în 
domeniile economic, tehnico-stiinti- 
fic. cultural si în alte sectoare de 
activitate dintre România si Regatul 
Țărilor de Jos.

în cadrul schimbului de păreri în 
probleme actuale ale vțetii interna
ționale a fost stabilită dorința comu
nă de a dezvolta conlucrarea dintre 
cele două țări pentru întărirea des
tinderii si securității pe continentul 
european, pentru pace. • colaborare si 
înțelegere Intre toate popoarele lu”-

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă, au luat parte Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea. Traian 
Pop. ambasadorul României la Haga, 
și Louis Jean Marie Bauwens, amba
sadorul Olandei la București.

★
în după-amiaza aceleiași zile, cei 

doi miniștri ai afacerilor externe au 
semnat la Palatul din ..Piața Victo
riei" Convenția româno-olandeză 
pentru evitarea dublei impuneri si 
prevenirea evaziunii fiscale în ma
terie de impozit pe venit si avere.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

gatului Țărilor de Jos a oferit un 
dineu in onoarea ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România,

★
în cursul zilei, oaspetele a vizitat 

cartiere de locuințe din București. 
Muzeul de istorie al Republicii Socia
liste România si Muzeul Colecțiilor 
de Artă.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democratice Madagascar

Marti după-amiază a sosit în Ca
pitală Christian Remi Richard, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Democratice Madagascar, pre
ședintele părții malgase în Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică si tehnică româno-malga- 
să. care va participa la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste ^România, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Vizita delegației Ligii Tineretului 
Comunist Chinez

Contlnuîndu-și vizita în tara noas
tră, delegația Ligii Tineretului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Han Ying, prim-secretar al Comite
tului Central, s-a întîlnit cu tineri și 
cadre ale U.T.C. de la întreprinderea 
de confecții Focșani, a vizitat 
Mausoleul de la Mărășești. precum 
și unele obiective social-culturale din 
județul Bacău. în Brașov, delegația 
a avut discuții la Comitetul județean 
al U.T.C., s-a întîlnit cu tineri, stu- 
denti si pionieri de la întreprinderea 
„Tractorul", I.A.S. Prejmer. Univer
sitate, Casa științei și tehnicii pen
tru tineret și Casa pionierilor. Dele

gația Ligii Tineretului Comunist 
Chinez s-a întîlnit, de asemenea, cu 
tineri de la întreprinderea „Textila" 
din Cisnădie, cu brigadieri la 
Șantierul national al tineretului 
„Rovinari". din cadrul combinatului 
minier „Oltenia".

Oaspeții au avut convorbiri cu 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R. și primul se
cretar al Comitetului municipal Bra
șov al P.C.R., primarul municipiului 
Brașov.

Vizita delegației Ligii Tineretului 
Comunist Chinez continuă.

Cronica
Marti, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe, a primit 
pe Emilio Carderon Puig. ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al Sta
telor Unite Mexicane în Republica 
Socialistă România. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare. J

★
Marti a părăsit Capitala delegația 

economică japoneză condusă de 
Shigeo Nagano, președintele Camerei 
de comerț și industrie a Japoniei, 
care a făcut o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ion Con- 
stantinescu. bresedintele Camerei de 
comerț și industrie. Marin Trăistaru. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenti Junii Yamada, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei.

zilei
în cadrul manifestărilor organizate 

cu prilejul sărbătoririi în acest an a 
celei de-a 35-a aniversări a eliberă
rii Poloniei de sub dominația fas
cistă și a Zilelor culturii poloneze, 
marți, a avut loc. la Ambasada Re
publicii Populare Polone o întîlnire 
a scriitorilor Witold Nawrocki și 
Feliks Fornalczyk cu reprezentanți 
ai vieții cultural-artistice din Capi
tală.

în cuvîntul său, ambasadorul Wla- 
dyslaw Wojtasik a relevat semnifi
cația evenimentului sărbătorit în a- 
cest an de poporul polonez, a subli
niat bunele legături de colaborare 
cultural-artistice româno-polone

în încheiere, Witold Nawrocki șl 
Feliks Fornalozyk au înfățișat unele 
aspecte actuale ale literaturii din 
R. P. Polonă.

(Agerpres)

cinema
• Brațele Afrodltei : PATRIA — 
15,30; 17,45; 20,15, FAVORIT — 15; 
17,30; 20, GRIVIȚA — 15,30; 17,45; 
20.
• Incredibila Sarah : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16.
• Antichități (spectacol de gală 
în cadrul „Zilelor filmului din 
R.P. Polonă") : CINEMA STUDIO 
— 20.
• Mizez pe 13 : FESTIVAL — 15; 
17,30; 20.
• Napoli se revoltă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII —
18, LUCEAFĂRUL — 15,15; 17,45; 
20, BUCUREȘTI — 15,15: 17,30: 20.
• tn viitoare : TIMPURI NOI — 
15,30; 19.
• Clipa : SCALA — 15,30: 19, CA
PITOL — 15,30; 19, GLORIA — 15;
19.
• Expresul de Buftea ; FERO
VIAR — 15; 17,30; 20, FLOREAS- 
CA — 15; 17,30; 20.
• Cuibul iluziilor : VICTORIA — 
15,30; 19.

• Lebedele sălbatice —- 15; 16,30;
Drumuri în cumpănă — 18; 20 :
DOINA.
• Aurul lui Mackenna : CEN
TRAL — 15; 17,30; 20.
• între oglinzi paralele : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20, MIORIȚA
— 15,30; 17,45; 20.
• Cobra : EXCELSIOR — 15; 17; 
19; 20,45, AURORA — 15; 17; 19; 
20,45, MODERN — 15; 17; 19; 20,45.
• Furtună de vară ; LIRA — 15,30; 
18; 20.
• Nea Mărin miliardar : DACIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15, BU- 
CEGI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Republica din Uzice : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• A Început la Neapoli — 11,45,
Hamlet (ambele serii) — 14, Să 
cînte orchestra — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• 80 de husari : FERENTARI — 
15; 17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : PACEA — 
14,30; 17,30; 20,15, COSMOS — 14.30; 
17,30; 20,15.
• Leac împotriva fricii : GIU-
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Stepa : COTROCENI — 15; 17,30; 
20.
• Police Python 357 : MELODIA
— 14,45; 17.30; 20,15, TOMIS — 15;

PHENIAN 27 (Agerpres). — Dele
gația de legătură a partidelor poli
tice. organizațiilor obștești și autori
tăților părții nord-coreene a publi
cat marți o declarație în care se 
subliniază necesitatea ca dialogul 
dintre nord și sud să nu fie între
rupt din nou, iar contactele valoroa
se dintre reprezentanții de legătură, 
care au înregistrat un prim pas, să 
continue în orice condiții. Pornind 
de la această premisă, în declarație 
se subliniază poziția părții nord- 
coreene privind continuarea contac
telor dintre reprezentanții de legă
tură, avînd în vedere că partea sud- 
coreeană a propus contacte între cele

două părți, renuntînd la denumirea 
de Comisie de coordonare.

Partea nord-coreeană, se subliniază 
în declarație, propune continuarea 
consultărilor între reprezentanții de 
legătură la Panmunjon, la 2 aprilie.

Reprezentanții de legătură ai păr
ții nord-coreene vor participa la vii
toarea consultare în numele delega
ției partidelor politice, organizațiilor 
obștești și autorităților. Partea nord- 
coreeană se va întîlni cu delegații 
părții sud-coreene, considerînd repre
zentant de legătură pe oricine ar 
participa la întîlnire, indiferent sub 
ce nume.

BAGDAD

Convorbiri între președintele Irakului 
și șeful statului iordanian

BAGDAD 27 (Agerpres). — La 
Bagdad au avut loc convorbiri între 
președintele Ahmed Hassan Al-Bakr 
Si regele Hussein al Iordaniei, care 
se află într-o vizită de cîteva zile

în Irak. Au fost trecute în revistă 
evenimentele și ultimele evoluții in
tervenite în situația din Orientul 
Mijlociu și alte chestiuni de interes 
reciproc.

încheierea reuniunii miniștrilor petrolului 
din țările membre ale O.P.E.C.

GENEVA 27 (Agerpres). — Marți, 
la închiderea reuniunii de două zile 
a miniștrilor petrolului din cele 13 
state membre ale Organizației Țări
lor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), 
la Geneva a fost dat publicității un 
comunicat care anunță majorarea, în- 
cepînd de la 1 aprilie a.c., de la ni
velul actual de 13,33 dolari barilul 
de petrol (159 litri) la 14,546 dolari. 
Această majorare urma să fie apli
cată în tranșe trimestriale pînă la 
sfîrșitul anului în curs. în ce pri
vește eventualele majorări ulterioare 
ale prețului petrolului pe anul 
în curs, președintele Consiliului 
O.P.E.C., Manah Al Oteiba, a pre
cizat că orice decizie In acest sens 
va depinde de situația existentă pe 
piața mondială.

Același document menționează că 
membrii organizației au dreptul să 
perceapă prime pentru diferitele ca
lități de petrol „pe care le vor con
sidera justificabile din punctul lor 
de vedere" și că membrii O.P.E.C. 
rămîn liberi să-șl „definească pro
pria politică în domeniul producției".

Agențiile internaționale de presă in
formează că, pînă în prezent, aceste 
„prime" s-au situat între un dolar 
si cinci dolari per baril.

Țările O.P.E.C. au hotărît să 
ceară companiilor petroliere să 
garanteze cantitățile de petrol desti
nate țărilor în curs de dezvoltare si. 
totodată, să asigure ca nici o dife
rență de tarif să nu fie aplicată în 
detrimentul acestor țări.

★
Guido Brunner, membru al Comi

siei C.E.E. însărcinat cu problemele 
energiei, a relevat că pentru fiecare 
dolar suplimentar pentru un baril de 
titei sporul cheltuielilor celor nouă 
state membre va fi de ordinul a 3.6 
miliarde dolari, iar deficitul balanței 
de plăti externe va creste cu 3 mi
liarde dolari. în plus, inflația ar 
urma să sporească cu 0,3 Ia sută, iar 
creșterea economică să se reducă cu 
0.4 ia sută. în acest context, de alt
fel. „cei nouă" s-au angajat — după 
cum s-a mai anuntat — să reducă cu 
25 milioane tone importurile lor de 
petrol brut.

tv
PROGRAMELK 1 ȘI I

8,00 Teleșcoală • Fizică (consultații 
ci. a IX-a): Cimpul electric • Bio
logie (consultații ci. a Xl-a) : Ro
lul creator al selecției a Chimie. 
Pregătirea pentru olimpiadă : Re
zolvări de probleme

10,00 Cutezători spre viitor. Emlsiune- 
concurs. Participă pionieri și șoimi 
al patriei din județele Neamț și 
Galați

11,10 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 11,30 transmisiune 

directă din municipiul Arad a 
marii adunări populare ce va avea 
loc cu prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
județul Arad, și participării la 
sărbătorirea Împlinirii a 2 000 de 
ani de la întemeierea cetății da
cice Ziridava, șl a 950 de ani de

la prima mențiune documentară a 
municipiului Arad

16.00 Fotbal : F.C. Bihor — Universita
tea Craiova

17.50 Gala antenelor — Oltenia (II)
18,35 Telecronica pentru pionieri
18.50 Tragerea Pronoexpres
19,00 Forum cetățenesc
19,20 1001 de seri

.19.30 Telejurnal |,
20.30 „Ani al împlinirilor noastre". 5 ani 

de cînd Marea Adunare Națională, 
consacrtnd prin votul său unanim F 
voința întregului nq.stru popor, l-a • 
ales pe secretatul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președinte al Republicii Socialiste 
România. Documentar TV

21.10 înalt prestigiu internațional. Do
cumentar

21.30 Omagiu în cîntece șl versuri. Emi
siune muzlcal-literară

22.10 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 martie. In țară : Vremea va ii 
relativ caldă, îndeosebi In sudul țării, 
tn regiunile din nordul țării urmind să 
se producă o ușoară răcire, in a doua 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros. Vor cădea ploi 
locale ce vor avea șl caracter de aver
să, mal frecvente in Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania și nordul 
Moldovei. Vtntul va sufla moderat cu 
intensificări de scurtă durată, predo- 
minînd din sud-vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre zero și 10 
grade, iar cele maxime între 8 și 18 
grade, local mal ridicate în primele 
zile. Dimineața, pe alocuri, se va pro
duce ceață, tn București : Vremea va 
fi relativ caldă. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

IOAN MANCIUC
în dimineața zilei de 27 martie 

1979, a încetat din viață, după o grea 
suferință, loan Manciuc,

Membru al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid, primarul Municipiului Iași, 
loan Manciuc s-a născut la 25 iulie 
1929, în comuna Alexandru loan 
Cuza, județul Iași, într-o familie de 
țărani. Angajîndu-se de la o vîrstă 
fragedă în rîndurile organizației re
voluționare a tineretului, devenind 
apoi membru al Partidului Comu
nist Român, s-a remarcat ca un des
toinic activist, îndeplinind diferite 
funcții de răspundere pe linie de 
partid și de stat. Pentru meritele 
sale a fost distins cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Româ
nia.

în memoria celor care l-au cunos
cut, amintirea lui loan Manciuc va 
rămîne mereu vie.

17,30; 20, FLAMURA — 15; 17,30; 
20.
• Sfîrșitul „împăratului din tai
ga" ; MUNCA — 15; 17,30; 20.
• Al patrulea stol : VOLGA — 15; 
17,30; 20, ARTA — 15; 17,30; 20,15.
• Valsul absolvenților î VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Poliția este Învinsă : POPULAR 
— 15; 17,30; 20.
• Masca de apă : FLACARA — 
15,30; 18; 20.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca î PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Piatră la rinichi 
(spectacol susținut de Teatrul de 
stat din Bacău) — 19,30, (sala Ate
lier) : Aventură în banal — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de duo Suzana Szoreny, Corneliu 
Rădulescu — pian — 20.

• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Față în față cu lumea (premieră) 
— 19,30.

* • Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mîța în sac — 19,30, (sala 
Studio) : Audiență la consul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Comedie fără titlu — 19,30, (sala 
Majestic) : Goana — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ? Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 17.
• Teatrul „Țăndărică" ; Ileana 
Sînziana — 10.
• Circul București ; „Stop! Toată 
lumea la circ" — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.

© „VITEAZ" IN UL
TIMA CURSA. Anul aC€Sta 
se împlinesc 30 de ani de cînd 
au încenut călătoriile în scopuri 
științifice ale navei de cercetări 
„Viteaz", sub pavilionul Acade
miei de stiinte a U.R.S.S. în 
acești ani. nava a străbătut a- 
proximativ un milion de mile 
în oceanele Pacific. Indian Si 
Atlantic, precum si în numeroa
se mări. Călătoriile navei „Vi
teaz" marchează o Întreagă 
epocă de cercetări si descoperiri 
în oceanul planetar, la bordul 
său formîndu-se o remarcabilă 
pleiadă de savanti sovietici. 
Nava a participat, de asemenea. 
Ia numeroase proiecte interna
ționale. cum sint cele din O- 
ceanul Indian. „Polimode". „Re
cifele oceanului". Acum. „Vi

teaz" a pornit în ultima sa 
cursă, din Vladivostok, spre Ma
rea Baltică, cu destinația Le
ningrad unde urmează să anco
reze definitiv la dană. La bor
dul navei se va deschide un 
Muzeu al oceanului planetar.

• VIAȚĂ PE JUPITER ? 
Descoperirea, de către sonda 
spațială americană .,Voyager-l“ 
de fulgere în atmosfera planetei 
Jupiter poate constitui indiciul 
unor forme primitive de viață. 
Această ipoteză a lansat-o unul 
din cercetătorii americani an
gajați in acest proiect. Fulge
rele. explică el. ar putea crea 
condiții pentru formarea in at
mosfera planetei a unor mole
cule complexe, preexistente a- 
pariției vieții.

• MĂSURI ÎMPOTRI
VA POLUĂRII. centrul 
Atenei si în perimetrul cartie
rului Tavros al capitalei gre
cești va fi interzisă. în viitor, 
construirea de obiective indus
triale. cit si extinderea celor 
existente. Această măsură, a- 
nuntată recent de guvernul 
grec, se Înscrie ne linia efortu
rilor pentru protejarea mediului 
înconjurător si. implicit, a mo
numentelor din zonele mențio
nate. care, In ultimele decenii, 
au suferit un proces rapid de 
degradare.

• SURPRIZA DIN’ 
CUTIA DE PĂLĂRII.
cînd curățenie intr-un vechi 
imobil din Toronto (Canada).

tocmai eliberat prin mutarea 
unui locatar, o femeie de servi
ciu a găsit intr-un dulap vechi 
o cutie in care se păstrau pălă
riile. în loc de pălărie. însă, ea 
a găsit un tablou prăfuit si 
murdar. Expertiza efectuată de 
specialiști a relevat că este vor
ba de o pînză valoroasă pictată 
de marele peisagist francez Ca
mille Corot (1796—1875). Tabloul 
valorează astăzi în jur de 20 000 
dolari.

• ASPIRATORUL - 
PROPAGATOR DE BAC
TERII. Aspiratoarele de praf 

dispersează în aer bacterii, ceea 
ce reprezintă un pericol pentru 
locatarii apartamentelor în care 
este folosit prea frecvent acest 
mijloc modern de curățenie. A- 
ceastă concluzie a reieșit din- 
tr-un studiu efectuat de cerce
tătorii de la Universitatea din 
Kassel (R.F.G.). Spre deosebire 
de praf și alte impurități care 
sint reținute în interiorul apa
ratului. bacteriile aflate pe 
pardoseală sint dispersate in 
aer. unde rămîn în suspensie 
mai multe ore. Odată cu aerul 
respirat, bacteriile pătrund în 
mucoase, primejduind sănătatea 
locatarilor. Recomandarea me
dicilor vest-germani: atunci 

cînd se folosește aspiratorul, fe
restrele trebuie să fie larg des
chise.

• LUPTA CU LĂCUS
TELE. Flagelul lăcustelor abă
tut asupra unei mari părți a 
Africii de est. despre care am 
mai relatat la această rubrică, 
a slăbit mult în intensitate. Ca 
urmare a unei masive opera
țiuni de pulverizare a insectici
delor. conduse în comun de ex- 
perți ai F.A.O. și ai organizației 
africane regionale profilate pe 
combaterea dăunătorilor, a fost 
salvată de la distrugere o în
semnată parte a zonelor culti- 
vabile expuse acestui pericol. 
Depistate initial (în ianuarie 
1978) in Arabia Saudită. roiurile 
de lăcuste s-au deplasat ulte
rior spre Etiopia, Somalia, Dji

bouti, pentru ca, în Iunie 1978, 
să fie semnalate tocmai în Ke
nya. Pentru motive încă neelu
cidate. asemenea mari invazii de 
lăcuste s-au înregistrat în estul 
Africii, incepind din 1958. la 
fiecare zece ani.

• RECUPERAREA PA- 
LADIULUI. La Centrul de 
cercetări științifice pentru me
tale nobile din Varșovia a fost 
elaborată o metodă de recupe
rare a unui valoros material, 
paladiul, din condensatoarele 
uzate. Asupra acestei „materii 
prime" obținute din industria 
electrotehnică se acționează cu 
acid azotic, apoi se procedează 
la separarea paladiului de cu
prul și argintul conținut, de a- 
semenea. de condensatoare. Pa

ladiul este folosit in stomatolo
gie. ca si la unele aparate as
tronomice de mare precizie.

• „VIZOR TOTAL".
Un vizor ce permite observarea, 
dintr-o singură privire, a an
samblului unei încăperi, gratie 
unei arii de cuprindere de 180 
de grade, a fost realizat în Fran
ța. Date fiind caracteristicile 
acestui „vizor total", el prezin
tă interes in special pentru su
pravegherea asa-numitelor spa
tii cu un risc ridicat, ea. de pil
dă. camerele blindate, vehicule
le pentru transportul fondurilor, 
săli ale calculatoarelor etc. De 
asemenea, el poate înlocui sau 
doar completa dispozitivele de 
alarmă din muzee sau alte încă
peri în care sint depozitate o- 
biecte valoroase.
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CEAUSESCU - ROMANIA
Prestigiul președintelui - prestigiul Republicii

Popoarele văd în politica de prietenie 
și pace a României o politică ce corespunde 
pe deplin năzuințelor fiecărei națiuni 
Tocmai de aceea țara noastră este prețuită, 
are atîția prieteni în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

la alegerea secreta- 
tovarâșul Nicolae 
Republicii au con- 
puternicâ, fârâ pre- 
pe arena mondialâ.

au 
cu

Elocvente mărturii internaționale
pei și lumii în direcția păcii și securității, politică deschisă către în
țelegere și cooperare cu toate națiunile, interesată direct în rezol
varea pașnică, pe calea tratativelor, a tuturor conflictelor, orientată 
de

„întreaga lume este conștientă 
de contribuția sa unică la cauza păcii"
„Rolul și participarea României tn problemele internaționale 

sînt, în mod eminent, ilustrate de activitatea dinamică a prestigiosu
lui său conducător, președintele Nicolae Ceaușescu. Întreaga lume 
este conștientă de contribuția sa unică la normalizarea relațiilor din
tre state, la reglementarea conflictelor și disputelor internaționale 
prin negocieri intre părțile implicate și instaurarea unui nou tip de 
relații între state".

Kurt WALDHEIM
secretarul general al O.N.U.

principiul sigur și realist al independenței naționale".
Antonio Ramalho EANES 
președintele Portugaliei

Cel 5 ani care au trecut de 
rulul general al partidului, 
Ceaușescu, ca președinte al 
stituit o perioadâ de afirmare 
cedent, a României socialiste
ca factor de pace șl colaborare Internaționalâ.

Purtînd amprenta gîndirii social-politice înaintate 
a președintelui țârii, pâtrunsâ de spiritul unei înalte 
responsabilitâți în îmbinarea îndatoririlor interne 
șl internaționale ale partidului și statului, politica 
externâ a României în acest râstimp a marcat con
tribuții de seamâ în slu|irea intereselor fundamen
tale ale poporului român, ale cauzei generale a 
socialismului, libertâții și independenței popoare
lor, progresului și pâcii in lume.

Cu deplinâ dâruire și pasiune comunistâ, acțio- 
nînd neobosit pentru transpunerea în viațâ a obiec
tivelor trasate de Programul partidului, tovarâșul 
Nicolae Ceaușescu a desfâșurat o uriașâ activi
tate, în cursul istoricelor itinerare, însumînd mii 
șl mii de kilometri prin țâri de pe toate conti
nentele, al nenumâratelor întîlniri oficiale de la 
București, venind cu numeroase inițiative pentru 
adîncirea prieteniei șl colaborârii cu toate țârile 
socialiste, pentru extinderea relațiilor cu țârile care

pâșit pe calea dezvoltârll de sine stâtâtoare, 
toate celelalte țâri, fârâ deosebire de orînduire 

socialâ. Fermitatea cu care secretarul general al 
partidului, președintele republicii, acționeazâ pen
tru întronarea principiilor noi de relații Intersta
tale, pentru respectarea dreptului fiecârel națiuni 
de a fl deplin stâpînâ pe destinele sale, consec
vența cu care se pronunțâ pentru abolirea defl- 
nitivâ a forței șl amenințâril cu forța in relațiile 
dintre state, pentru reglementarea pașnicâ, prin 
tratative, a oricâror probleme șl diferende, con
ceptele sale clawâzâtoare, de amplâ rezonanțâ 
mondialâ în probleme cardinale ale lumii de azi 
— pacea, securitatea în Europa, dezarmarea, edi
ficarea unei noi ordini economice mondiale 
toate acestea lumineazâ puternic prezența 
namicâ și constructivâ a României socialiste 
marea scenâ a lumii.

întrunind aprobarea șl sprijinul fierbinte șl
tuziast al întregului nostru popor, politica externâ, 
ca șl realizârile pe plan intern au adus Româ
niei, președintelui ei un înalt și binemeritat pres
tigiu internațional, a cârui expresie sinteticâ o re
dau cuvintele ce pot fi auzite pe toate meri
dianele globului — „CEAUȘESCU, EROUL PĂCII".

„Merite personale deosebite în promovarea 
noilor relații interstatale"

„Ne este cunoscută contribuția personală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in lupta pentru relații internaționale noi, bazate pe egali
tate in drepturi in lume, pentru crearea unei atmosfere de înțelegere 
și colaborare in Balcani. Apreciem meritele sale personale pentru 
afirmarea relațiilor egale în drepturi între state, pentru înțelegerea 
mai bună intre popoare și pentru întărirea păcii".

Iosip Broz TITO
președintele U.C.I., președintele R.S.F. Iugoslavia

„Un rol de lider în întreaga comunitate 
internațională"

„In calitate de conducător al măreței sale țări, președintele 
Nicolae Ceaușescu nu numai că a asigurat un uriaș progres al Româ
niei, dar și-a cucerit un rol de lider în întreaga comunitate interna
țională, ceea ce este remarcabil. El s-a dedicat conceptului potrivit 
căruia o națiune trebuie să fie suverană, integritatea sa teritorială 
trebuie să fie apărată, poporul său trebuie să fie independent".

Jimmy CARTER
președintele S.U.A.

dl- 
pe

en-

„Recunoștință profundă pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare"

„Sîntem profund recunoscători României, președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul dezinteresat și multilateral — material, 
politic și diplomatic. Acordăm cea mai înaltă apreciere poziției con
secvente a României în problema Namibiei".

Sam NUJOMA
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

„Urmărim cu interes rolul constructiv 
al celui mai drag prieten"

„Întotdeauna urmărim cu interes rolul constructiv al celui mai 
drag prieten al nostru, președintele Ceaușescu, pentru stabilirea unei 
păci trainice pe acest pămînt, în special în zona Orientului Mijlociu".

Yasser ARAFAT
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Pe toate meridianele, interes și prețuire 
pentru opera teoretică

O vie ilustrare a interesului 
opiniei publice de pe cele mai 
diferite meridiane față de per
sonalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o constituie activita
tea editorială consacrată operei

teoretice si activității practice 
desfășurate de șeful statului ro
mân, in slujba infloririi mul
tilaterale a României socialiste, 
a progresului și păcii in lumea 
întreagă.

In diferite țări din Europa,

Asia, Africa 
publicate In 
de volume, 
22 de titluri apărute anterior. 
Ele au fost tipărite in 16 limbi, 
cele mai multe in limbi de largă 
circulație internațională.

»i America au fost 
ultimii cinci ani 46 
ce se adaugă celor

„Renumit militant al mișcării comuniste 
și muncitorești"

„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc bine viața dumnea
voastră de fiu credincios al poporului român și al Partidului Comu
nist Român. Comuniștii bulgari, oamenii muncii bulgari vă cunosc 
ca pe un renumit militant al mișcării 
ternaționale, unul din marii prieteni

Todor JIVKOV 
prim-secretar al C.C.
președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria

„Deplina concordanță între declarații 
și fapte"

„Sînt fericit să constat că vorbele domnului președinte corespund 
întru totul cu faptele și politica pe care o aplică. O politică consec
ventă, o politică sinceră, lipsită de idei preconcepute din partea tu
turor guvernelor poate să consolideze pacea atît în Balcani, cit șt 
pe plan mai general, tn lume".

Constantin CARAMANLIS 
prim-ministru al Republicii Elene

comuniste fi muncitorești in- 
ai țării noastre".

al P.C. Bulgar,

„Un exemplu oferit Europei și lumii"
„Doresc, domnule președinte, si vi salut pentru contribuția teo

retică și practică pe care politica externă românească o oferă Euro-

„Strălucit exponent al spiritului lumii 
contemporane"

„Președintele Ceaușescu reprezintă in mod strălucit spiritul lumii 
noastre contemporane. Intr-o perfectă armonie cu politica internă, 
România promovează pe plan internațional o politică dinamică, prin
cipială și constructivă. Președintele Nicolae Ceaușescu este un pro
motor al păcii și înțelegerii între popoare, un militant activ pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale".

Victor Manuel Garda SOLIS
președintele Asociației de presâ din Mexic 
„Primera Plana"

■
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In spiritul Actului final de la Helsinki
- 1 .......    W---------------------------------------

0 nouă sesiune a Comisiei Economice a 0.N.II. pentru Europa 
consacrată intensificării cooperării pe continent

Pregătiri pentru Congresul P. C. Italian

GENEVA 27 (Agerpres). — Cores
pondență de la S. Țurlea : La Palatul 
Națiunilor din Geneva s-au deschis 
lucrările celei de-a XXXIV-a sesiuni 
a Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa — organism regional al • 
Națiunilor Unite care constituie ca
drul organizatoric al cooperării eco
nomice dintre statele continentului 
nostru. La această sesiune participă 
reprezentanți ai celor 34 de state eu
ropene, S.U.A. și Canadei, precum și 
ai unor organizații internaționale. 
Din țara noastră participă o delega
ție condusă de Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului de externe.

Ordinea de zi a sesiunii cuprinde 
o gamă largă de probleme referitoa
re la cooperarea intereuropeană în 
domeniile industriei. agriculturii, 
științei și tehnologiei, energiei și me
diului înconjurător, comerțului, trans

Comunicat la încheierea vizitei 
președintelui Portugaliei în R. P. Ungară

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la 
Budapesta la încheierea vizitei oficia
le în R.P. Ungară a președintelui Re
publicii Portugheze, generalul Antonio 
Ramalho Eanes, exprimă satisfacția 
părților față de dezvoltarea perma
nentă pe care o cunosc relațiile din
tre cele două țări. Se constată exis
tența a multiple posibilități pentru 
adîncirea colaborării bilaterale, părți
le exprimîndu-și. între altele, hotărî- 

porturilor, programul de lucru al 
Comisiei pentru perioada 1979—1983.

Organizată la jumătatea perioadei 
dintre reuniunile de la Belgrad și 
Madrid ale statelor participante la 
Conferința pentru securitate si coo
perare in Europa, actuala sesiune a 
CE.E./O.N.U. constituie un prilej de 
manifestare practică a voinței politice 
a statelor membre de a continua 
procesul inițiat prin semnarea Actu
lui final de la Helsinki, respectiv, 
prin inițierea unor acțiuni și adop
tarea unor măsuri concrete de natură 
să asigure progresul economic și în 
alte domenii al tuturor statelor mem
bre, în primul rînd al țărilor în curs 
de dezvoltare din Europa.

Reprezentantul Spaniei, ambasado
rul Fernando Benito Mestre, a fost 
ales președinte al sesiunii, iar șeful 
delegației române — vicepreședinte.

rea de a contribui prin toate mijloa
cele la dezvoltarea legăturilor eco
nomice. în ce privește evoluția situa
ției internaționale, comunicatul ex
primă marea importanță pe care 
părțile o acordă acțiunilor îndreptate 
spre dezarmare, întărirea securității 
în Europa și în întreaga lume, relevă 
necesitatea edificării unei ordini eco
nomice interstatale bazate pe prin
cipiile egalității în drepturi, echității 
și avantajului reciproc.

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Adunării Popu

lare Supreme a R.P.D. Co
reene “ cea de_a tre'a d>n cursul 
actualei legislaturi — și-a început 
lucrările, la Phenian, In prezența lui 
Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Co
reene. în atenția sesiunii, după cum 
informează agenția A.C.T.C., se află 
examinarea rezultatelor îndeplinirii 
bugetului de stat pe 1978, precum și 
aprobarea bugetului de stat pe anul 
curent.

Vicepremierul sirian - în 
vizită la Paris. Abdel Hallm 
Khaddam. vicepremier și ministru de 
externe al Siriei, care efectuează o 
vizită oficială la Paris, a fost primit 
de către președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing. căruia i-a remis 
un mesaj din partea șefului statului 
sirian. Hafez Al Assad, cu privire la 
evoluția situației din Orientul Apro
piat.

Imperativul eliminării 
discriminării rasiale. La se- 
diul UNESCO din Paris se desfășoa
ră pînă la 13 aprilie lucrările celei 
de-a XIX-a sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru eliminarea discrimină
rii rasiale, informează A.F.P. La ac
tuala sesiune, comitetul examinează, 
în principal, rapoartele a 27 de state 
semnatare ale Convenției internațio
nale cu privire la imperativul elimi
nării tuturor formelor de discrimi
nare rasială.

Deputați laburiști se pro
nunță pentru reducerea 
cheltuielilor militare.In Ca_ 
mera Comunelor a Marii Britanii au 
început dezbateri de două zile în le
gătură cu Cartea Albă privind chel
tuielile pentru apărare. Deputatul la
burist Frank Allaun a prezentat un 
proiect de rezoluție, sprijinit de alți 
40 parlamentari, care cere guvernului 
să reducă substanțial bugetul militar, 
să renunțe la elaborarea unor noi 
tipuri de arme, inclusiv nuclfeare.

Convocarea alegerilor 
generale din Canada la 22 
mai a.c. a fost anunțată la Ottawa, 
după dizolvarea de către premierul 
Pierre Elliott Trudeau a Camerei Co
munelor.

Reînnoirea mandatului 
F.A.D. în Liban. Conslliul 
Arabe, reunit duminică în sesiune 
ordinară la Mogadiscio (Somalia), a 
reînnoit pentru o perioadă de trei 
luni mandatul „Forței arabe de des
curajare" (F.A.D.) din Liban, a de
clarat reprezentantul Kuweitului în 
cadrul organizației.

Noua Constituție a Repu
blicii Seychelles 8 fost adop- 
tată de guvernul acestei țări. Noua 
lege fundamentală proclamă întări
rea Independenței politice și econo
mice, edificarea unei societăți pro
gresiste. Totodată, se instituie un sis
tem unipartinic de guvernămînt.

Amînare. La Moscova s-a *- 
nuntat oficial că prin înțelegerea in
tervenită între U.R.S.S. și Franța, vi
zita oficială de lucru pe care pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing. urma să o întreprindă la 
29 martie a fost amînată cu trei săp- 
tămîni.

La Kabula avut loc 13 27 mar" 
tie o ședință extraordinară a Con
siliului Democratic Republican Re
voluționar al Afganistanului, in ca
drul căreia a fost adoptată hotărîrea 
privind numirea lui Hafiz Ullah 
Amin în postul de prim-ministru. El 
a primit mandatul de a forma noul 
cabinet. în vechiul guvern. Hafiz Ul
lah Amin a fost viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor externe. Con
siliul Democratic Republican Revolu
ționar a aprobat legea privind con
stituirea „Consiliului Superior al A- 
părării Patriei" și a numit în postul 
de președinte al acestuia pe șeful sta
tului. Nur Mohammed Taraki.

Dig distrus. După cum rela- 
tează agenția D.P.A.. în zona ora
șului Niirnberg s-a rupt unul din di
gurile canalului Rin-Main-Dunăre. 
aflat în construcție. Digul a fost dis
trus pe o lungime de doi kilometri, 
populația dintr-o serie de localități 
fiind amenințată de inundații. O per
soană si-a pierdut viata. Mai multe 
clădiri au fost grav avariate. La ope
rațiunile de salvare participă unități 
de pompieri si ale Bundeswehrului. 
Ministrul do interne al landului Ba
varia a deschis o anchetă pentru a 
stabili cauzele accidentului.

ROMA 27 (Agerpres). — Direcțiu
nea Partidului Comunist Italian a 
aprobat luni ordinea de zi a celui 
de-al XV-lea Congres al P.C.I.. ale 
cărui lucrări încep la 30 martie, ia 
Roma. într-un comunicat de presă se 
relevă că ordinea de zi prevede la 
primul punct prezentarea de către se
cretarul general al P.C.I.. Enrico Ber- 
linguer, a raportului intitulat : „îna
intarea spre socialism în pace și de

Continuă procesul normalizării relațiilor 
dintre R. A. Yemen si R. D. P. Yemen r

Azi începe reuniunea interyemenită la nivel înalt
SANAA 27 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al R. A. Yemen. Hussein 
Abdallah Al Amry. si ministrul de 
externe al R.D.P. Yemen. Muhammad 
Salih Muți al Yafai. aflat într-o 
scurtă vizită la Sanaa, au avut con
vorbiri privind continuarea normali
zării relațiilor bilaterale, conform 
celor convenite odată cu încetarea 
ostilităților de la frontiera care se
pară cele două state yemenite. Po

La 31 martie

Retragerea ultimelor forțe militare străine din Malta
LA VALLETTA 27 (Agerpres). — 

Locuitorii Maltei se pregătesc pentru 
a marca în mod festiv ziua de 31 
martie 1979, cînd va avea loc retra
gerea ultimelor forte britanice dislo
cate în insulă, punîndu-se astfel 
capăt, în mod oficial, îndelungatei 

mocrație. Unirea forțelor muncito
rești populare și democratice pentru 
o conducere politică nouă a Italiei și 
pentru reînnoirea Comunității Euro
pene". Următoarele puncte de pe or
dinea de zi vizează adoptarea tezelor, 
a statutului partidului. alegerea 
membrilor C.C. al P.C.I.. aprobarea 
programului P.C.I. în vederea alege
rilor pentru Parlamentul vest- 
european.

trivit agenției M.E.N. au fost evocate, 
de asemenea, principalele probleme 
care vor face obiectul reuniunii in- 
teryemenite la nivel înalt, prevăzută 
să se desfășoare incepînd de la 28 
martie în Kuweit. După cum s-a 
mai anuntat. cei doi președinți au 
convenit să se întîlnească in capitala 
Kuweitului pentru a soluționa toate 
problemele în suspensie dintre cele 
două state yemenite.

prezente navale și militare străine în 
această tară. începerea evacuării tru
pelor engleze din Malta s-a efectuat 
în conformitate cu hotăririle adop
tate. în acest sens. în martie 1975, 
după îndelungate si laborioase ne
gocieri între autoritățile de la Lon
dra si guvernul maltez.
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