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într-o ambianță entuziastă, de puternică
manifestare a sentimentelor de afecțiune

și omagiu ale oamenilor muncii, de strînsă unitate 
în jurul partidului, ieri a continuat

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceausescu in județul Arad
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Arad

• La obiective economice — recomandări de mare importanță pentru 
înfăptuirea sarcinilor planului pe acest an și pe întregul cincinal.

• Sărbătorirea împlinirii a 2000 de ani de la întemeierea cetății 
dacice Ziridava și a 950 de ani de atestare a municipiului Arad, 
evenimente cu adîncă rezonanță mobilizatoare în eforturile pentru 
edificarea civilizației socialiste pe străvechiul pămînt ai patriei.

— DECRET PREZIDENȚIAL-----
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii
Socialiste România11 clasa I municipiului Arad

Dind o înaltă apreciere contribuției aduse de 
cetățenii municipiului Arad de-a lungul veacurilor 
la lupta întregului popor pentru libertate și pro
gres social și participării active la înlăptuirea poli
ticii partidului și statului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, 

cu prilejul aniversării a 2 000 de ani de la prima 
mențiune istorică a străvechii așezări dacice Ziri

dava și 950 de ani de la prima atestare documentară 
a Aradului,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" clasa I municipiului 
Arad, județul Arad.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși și prieteni.

Ne aflăm la Arad pentru a lua 
parte, împreună cu dumneavoas
tră, la dubla sărbătoare a arăde
nilor — împlinirea a 2000 de ani 
de existență a Ziridavei, cetate 
dacică, și a 950 de ani de existență 
a Aradului.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor municipiu
lui și județului Arad un călduros 
salut în numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și al 
meu personal. împreună cu cele 
mai bune urări ! (Urale și aplauze 
puternice).

Adresez cele mai călduroase feli
citări tuturor locuitorilor munici
piului Arad, Comitetului de partid 
și primarului municipiului Arad 
cu prilejul acordării Ordinului 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I. (Aplauze și 
urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Acordînd arădenilor această înal
tă distincție a Republicii noastre 
socialiste, cinstim trecutul glorios 
de luptă pentru eliberare socială 
și națională, pentru progres, al lo
cuitorilor Aradului și, totodată, 
cinstim contribuția deosebit de im
portantă pe care o aduceți astăzi, 
dragi tovarăși și prieteni, împreună 
cu întregul popor, la edificarea, pe 
pămintul străvechi al României, a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la ridicarea bunăstării 
și întărirea independenței și suve
ranității patriei noastre. (Aplauze 
puternice, urale: se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“). 

• într-adevăr, arădenii se pot mîn- 
dri cu o asemenea contribuție la 
construcția societății noastre socia
liste, așa cum, pe drept cuvînt, 
sînt mîndri de trecutul istoric, de 
faptul că înaintașii au știut să 
poarte cu hotărire și dîrzenie stea
gul luptei pentru neatârnare, pen
tru dreptate și libertate, atît în 
trecutul îndepărtat, cît și în epoca 
mai apropiată, în lupta împotriva 
orînduirii burghezo-moșierești. în 
Arad am avut o puternică organi
zație a Partidului Comunist Ro
mân, care și-a îndeplinit cu cinste 
îndatoririle și care, sub conducerea 

Comitetului Central, a ținut.sus, în 
toate împrejurările, steagul luptei 
revoluționare. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate: se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Prețuim tradițiile înaintate de 
luptă ; cinstim pe înaintașii noștri 
îndepărtați — pe daci — cei care 
au ridicat, cu două milenii în 
urmă, cetatea Ziridava și alte lo
calități și cetăți, dacice; cinstim, 
de asemenea, pe romani, pe cei 
care, înfrățiți cu dacii, au realizat 
simbioza din care s-a născut națiu
nea noastră română de astăzi. 
Facem aceasta pentru a sublinia 
faptul că poporul român are adînci 
rădăcini pe aceste meleaguri și câ, 
în veci de veci, el va asigura civili
zația, propria fericire, comunismul 
pe aceste meleaguri. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu la Arad — oaspetele 
nostru drag !“).

Cinstim pe cei care au pus ba
zele Aradului, pe oamenii muncii, 
români, maghiari și germani, care, 
împreună, au construit tot ceea ce 
există astăzi și care s-au înfrățit 
prin muncă și luptă, demonstrînd 
că, indiferent de naționalitate, de 
limba în care vorbesc, au o sin
gură dorință — aceea de a fi liberi 
și stăpîni pe destinele lor. de a-și 
făuri viața așa cum o doresc ei. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Cinstim pe conducătorii răscoale
lor, pe Doja, pe Horea, Cloșca și 
Crișan și pe atîția patrioți revolu
ționari care și-au dat viața în lupta 
împotriva asupririi de orice fel, 
pentru ca oamenii muncii să fie cu 
desăvîrșire liberi. (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate).

Cinstim pe acei care cu 60 de ani 
în urmă au avut un rol important 
în înfăptuirea Unirii — mă refer 
la arădeni, aflîndu-mă acum la 
Arad, pentru că în urmă cu cîteva 
luni am cinstit în mod corespunză
tor în Marea Adunare, la București, 
pe toți înfăptuitorii Unirii. Doresc 
să aduc aici un omagiu celor din 
Arad care au ținut sus steagul 
luptei, au făcut totul pentru reali
zarea statului național unitar ro
mân. (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!").

Așa cum am mai menționat, cin
stim pe comuniști, pe antifasciști, 

pe socialiști, pe toți democrații. 
Cinstim clasa muncitoare și țără
nimea, intelectualitatea, toți cei 
care au răspuns chemării partidu
lui, au participat la răsturnarea 
dictaturii fasciste și au deschis 
calea dezvoltării democratice și so
cialiste a României, a afirmării de
pline, independente a patriei noas
tre. (Urale și aplauze puternice, 
îndelungate).

Am văzut ieri, la Muzeul din 
Arad, pe acei elevi ai școlii de 
ofițeri care și-au dat viața pentru 
eliberarea patriei noastre, în lupta 
împotriva fascismului. Doresc să 
aduc un omagiu tuturor ostașilor 
români care, răspunzînd chemării 
partidului, patriei și poporului, și-au 
făcut datoria luptînd pentru elibe
rarea definitivă a României și au 
contribuit cu toată forța la zdro
birea definitivă a Germaniei hitle- 
riste. (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu—pace !“).

Iată, dragi tovarăși și prieteni, 
de ce această înaltă distincție și a- 
ceastă sărbătoare simbolizează atît 
cinstirea trecutului, dar și a luptei 
pentru eliberare și pentru con
strucția socialismului, a prezentu
lui glorios în care edificăm cea mai 
dreaptă societate din lume — so
cietatea socialistă și comunistă pe 
pămîntul României 1 (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am folosit acest prilej pentru a 
face și o vizită de lucru în unele 
întreprinderi din municipiul Arad 
și într-un consiliu unic agroindus
trial, pentru a discuta cu organiza
ția de partid, cu consiliile oame
nilor muncii, cu oamenii muncii, 
despre problemele actuale ale dez
voltării patriei noastre, despre fe
lul cum se înfăptuiesc în viață ho- 
tăririle Congresului al XI-lea al 
partidului. Această vizită de lu
cru, întîlnirile cu organizațiile de 
partid, cu activul, cu oamenii mun
cii constituie o trăsătură caracte
ristică a democrației noastre socia
liste, care pornește de la faptul că 
tot ceea ce înfăptuim este consa
crat bunăstării și fericirii oameni
lor, poporului, că socialismul nu 
poate fi realizat decît cu partici
parea activă a tuturor oamenilor 
muncii, prin punerea în valoare a 
cunoștințelor, a elanului și ener

giei creatoare a întregului nostru 
popor. (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

După cum vă este cunoscut, în 
întreaga țară am realizat cu suc
ces sarcinile pe primii trei ani ai 
cincinalului. Am obținut o produc
ție industrială cu 60 miliarde mai 
mare decît prevederile pentru a- 
ceastă perioadă — și avem toate 
condițiile ca, pinâ la sfîrșitul cin
cinalului, să îndeplinim in bune 
condiții atît prevederile planu
lui. cît și prevederile suplimentare 
stabilite de Conferința Națională, 
adică să obținem peste plan o pro
ducție industrială de 100 miliarde 
lei. Aceste realizări demonstrează cu 
putere capacitatea creatoare a cla
sei muncitoare, a oamenilor mupeii 
stăpîni pe destinele lor, care mun
cesc pentru ei, pentru propria 
bunăstare și fericire, pentru ca țara 
noastră , să devină tot mai îmbelșu
gată, mai puternică, pentru, a mer
ge mai ferm înainte pe calea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dumneavoastră, cei din Arad, ați 
adus o contribuție însemnată în 
realizarea acestor prevederi. Ați 
îndeplinit și depășit planul de 
dezvoltare a industriei. Am vizi
tat uzinele de vagoane și de strun
guri — și am rămas cu impresii 
plăcute. S-au realizat multe din 
cele ce am stabilit, cu cițiva ani 
in urmă, in legătură cu moderni
zarea producției, creșterea produc
tivității, buna organizare a între
gii activități. De aceea, doresc să 
felicit aici, la această adunare 
populară, pe oamenii muncii de la 
uzina de strunguri și de la uzine
le de vagoane pentru rezultatele 
obținute și să le urez noi și noi 
succese în viitor. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu la 
Arad — oaspetele nostru drag").

Am vizitat, de asemenea, marea 
întreprindere de textile U.T.A., 
unde, la fel, am constatat* cu mul
tă bucurie progresele înregistrate, 
succesele pe care colectivul de aici
(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul marii adunări populare
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti 
dului, președintele Republicii Socialiste România 
cheiat, miercuri, 28 martie, vizita de lucru în jude) 
unde a participat la sărbătorirea împlinirii a 2 000 
de la întemeierea cetății dacice Ziridava și a 950 de ani de
la prima mențiune documentară a municipiului1 Arad.

In această vizită, secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii losif Banc, 
Paul Niculescu și Gheorghe Oprea.

în cursul dimineții, secretarul gene
ral al partidului a continuat dialogul 
cu oameni ai muncii din agricultura 
Si industria județului asupra unor 
probleme fundamentale ale politicii 
economice, cum sînt 
exemplară. în întreaga 
sarcinilor de olan, la 
sortimentele stabilite. __________
tehnicii si tehnologiilor avansate, care 
să permită, pe lingă ridicarea neîn
treruptă a parametrilor de calitate, 
un consum redus, rational, de materii 
prime si materiale, de combustibil si 
energie, creșterea neîncetată a pro
ductivității. ridicarea eficientei Între
gii activități economice.

Ca si în ziua precedentă, populația 
orașului sărbătorit a întimpinât pe

îndeplinirea 
economie, a 

nivelurile si 
introducerea

tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne tova
rășa Elena Ceaușescu cu o deosebit 
de caldă ospitalitate, cu profunde 
sentimente de dragoste si prețuire. 
Artera care duce din centrul Aradului 
spre Comuna Pecica — primul obiec
tiv înscris în programul vizitei de 
miercuri — s-a transformat într-un 
adevărat culoar viu. zeci de mii de 
arădeni, femei si bărbați, tineri si 
virstnici. au ieșit cu dragoste în în
tîmpinare pentru a-1 saluta din adîn- 
cul inimii lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al țării, 
și a-i mulțumi pentru tot ceea ce a 
făcut Si face pentru prestigiul patriei 
noastre, pentru fericirea tuturor lo
cuitorilor ei.

In mijlocul lucrătorilor ogoarelor 
de la Pecica — o amplă analiză 

a posibilităților de creștere

zarea mai bună a spațiului construit. 
Datorită sistemului constructiv și 
fluxului tehnologic modern, revin 
pe îngrijitor cite 100 de vaci, în loc 
de 20—25, cite revin în adăposturile 
obișnuite. Prin sistemul construc
tiv de la această fermă se elimină
aproape complet munca manuală,
furajarea vacilor fiind efectuată
în una-două ore de către un singur 
mecanizator. De asemenea, curățe
nia și evacuarea dejecțiilor se fac 
cu mijloace mecanice, într-un timp 
foarte scurt.

Gazdele prezintă, cu justificată 
mindrie, instalațiile de muls în tan
dem — sistem care permite crește
rea substanțială a productivității 
muncii.- Fiecare dintre mulgători 
poate să mulgă zilnic, fără eforturi 
fizice, cel puțin 100—150 de vaci. Sînt, 
de asemenea, create condiții optime 
pentru igienizarea laptelui, acest 
produs circulînd pe conducte pînă 
lâ instalațiile de răcire și în auto
cisterne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul cum este asi
gurată baza furajeră, de măsurile 
luate pentru sporirea producției de 
lapte, pentru generalizarea într-un 
timp mai scurt a experienței dobîn- 
dite.

Un amplu si fructuos dialog are 
loc cu reprezentanții Consiliului 
unic agroindustrial Pecica. Secre
tarul general al partidului se inte
resează de măsurile luate pentru 
perfecționarea activității, în spiri
tul hotărîrii C.C. al P.C.R. cu pri
vire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării unitare a agricul
turii. de acțiunile de cooperare 
întreprinse, de organizarea activi-

tății formațiilor specializate de 
mecanizatori și a formațiilor mix
te de mecanizatori și coopera
tori. Gazdele informează că au fost 
extinse formele de asociere și co
operare pentru creșterea număru
lui de porci, pentru îngrășarea tau
rinelor, astfel ca acestea să atingă 
o greutate mare și pentru întra
jutorarea în producerea legumelor 
și cartofilor, pentru obținerea de 
recolte sporite de pe întreaga su
prafață a consiliului unic agroindus
trial.

Adresîndu-se reprezentanților or
ganelor agricole și ai consiliului unic 
agroindustrial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îndeamnă să se facă în 
mod exemplar pregătirile pen
tru semănatul culturilor din epoca 
a doua si să se execute însămîn- 
tarea fiecărei culturi cît mai repe
de. la timpul optim. Secretarul ge
neral adresează, de asemenea, la în
cheierea vizitei, un cald îndemn pen
tru o muncă tenace, spornică, în ve
derea creșterii recoltelor și a produc
ției zootehnice și urează gazdelor 
succese în activitatea pe care o depun 
în vederea creării unui consiliu agro
industrial model la Pecica.

Reprezentanții consiliului asigură 
pe secretarul general al partidului că 
oamenii muncii din această mare așe
zare rurală a țării nu-și vor precu
peți eforturile pentru a transpune in 
viață prețioasele sale indicații, pen
tru a spori necontenit producțiile a- 
gricole. vegetale și animale, contribu
ind prin 
gramului partidului de ridicare 
contenită 
porului.

aceasta la înfăptuirea pro- 
ne- 

a nivelului de trai al po-

a producțiilor agricole
Vizita de lucru Ia Pecica a prile- 

îuit o amplă Si fructuoasă analiză a 
felului in Care se aplică măsurile de 
îmbunătățire a Conducerii și pla- 

a agriculturii, a 
modului în care își desfășoară acti
vitatea consiliul unic agroindustrial 
din localitate 
din mănoasa

Tovarășul 
întîmpinat de 
prim-ministrU al guvernului, minis
trul agriculturii si industriei alimen
tare. de reprezentanți ai organelor 
locale de partid si de stat. Populația 
comunei, ieșită în întîmpinare. scan
dează ..Ceaușescu—România !“ Tova
rășul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt invitați să 
guste din nîinea ospitalității si vinul 
acestor meleaguri. Tineri si tinere le 
înmînează buchete de flori. O for
mație a gărzilor patriotice si deta
șamentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei prezintă 
onorul.

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu să viziteze standurile in 
care sînt înfățișate activitatea si re
zultatele unităților din cadrul consi
liului unic agroindustrial. sistemul 
de organizare a muncii si a produc
ției. modul cum se aulică indicațiile 
si recomandările secretarului general 
al partidului pentru creșterea 
ductiei Vegetale si animale, a 
Cientei economice.

în fata unor nlgnse si grafice, pre
ședintele biroului executiv al consi
liului. Gheorghc Rusu. dă amn'e ex
plicații în legătură cu constituirea 
sectorului unic de mecanizare si cu 
activitatea desfășurată de mecaniza
tori pentru a obține recolte sporite 
în acest an. Sînt înfățișate Pe larg 
acțiunile inițiate in scopul folosirii 
depline a fondului funciar, ridicării 
nivelului producției cooperativelor 
agricole la parametrii înregistrați în 
I.A.S.. organizării acțiunilor de coo
perare si intraiutorare intre un’tătile 
componențe ale consiliului pentru 
sporirea recoltelor de cereale, p’anle 
tehnice, legume si pentru creșterea 
Producției de came, laote si lină.

Secretarul general al partidului se 
interesează de posibilitățile de valo
rificare Superioară a resurselor de 
care dispune consiliul pentru a obți
ne, încă din acest an. producțil-re- 
cord în cultura plantelor și in creș
terea animalelor. îndeamnă la o mun
că stăruitoare pentru folosirea depli
nă a bazei materiale moderne exis
tente.

Un dialog viu, fructuos are loc îh 
.fata planșelor si graficelor care înfă
țișează rezultatele activității de pro
ducție si economice a I.A.S. Pecica, 
unitate care a chemat la întrecere, pe 
acest an. toate întreprinderile . agri
cole de stat din tară. Directorul uni
tății. ,IOn Țîrlea. informează, despre 
măsurile aplicate in scopul realizării, 
in acest an. la hectar ă 10 000 kg po
rumb. 7 000 kg griu. 40 000 kg cartofi, 
producții sporite la toate celelalte 
culturi, precum si In zootehnie. Pe 
unul din panouri Sînt înfățișate re
zultatele experimentării diferiților 
hibrizi de porumb creați de cercetă-

nificării unitare

si alte unitătl moderne 
cimoie a Aradului. 
Nicolae Ceausescu este 
Angelo Miculescu. vice-

pro- 
efi-

torii români, precum și în Republica 
Populară Ungară si în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, in ca
drul schimburilor și acțiunilor de 
cooperare în domeniul agriculturii. 
Este subliniată necesitatea creării de 
hibrizi cu un potențial productiv su
perior. mai timpurii, cu un conținut 
mal bogat de substanțe nutritive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de rezultatele înregistrate 
Prin aplicarea tehnologiei industria
le de cultivare a porumbului, care a 
permis reducerea consumului de for
ță de muncă de la 19 ore/om pe tona 
de boabe la 5,2 ore. îndemnând pe 
specialiști si mecanizatori să intensi
fice preocupările în această direcție, 
să generalizeze experiența bună do- 
bindită pînă acum.

In continuare este vizitată ferma 
de vaci a I. A. S. Pecica. unitate 
care șl-a propus Să obțină in 
acest an. in medie. 5100 1 lapte 
de la fiecare vacă furajată. In
tr-unui din grajdurile cu vaci, 
din care multe dețin adevărate 
recorduri, dînd cite 6 500—7 000 1 lap
te pe an, sînt prezentate măsurile în
treprinse pentru a obține de la aces
tea tăurași de valoare, care să con
tribuie la ameliorarea raselor de tau
rine din județul Arad și din alte zone 
ale țării. Se remarcă gradul înalt da 
mecanizare a lucrărilor, organizarea 
științifică a muncii, atribute care 
au permis atît creșterea producției, 
cît și reducerea, prețului de cost al 
laptelui.

Este Vizitată apoi o mictOexpOZiție 
grupînd rase de ovine de înalt ran
dament. Tovarășul Marin CapiSiZU, 
șeful Departamentului agriculturii de 
stat, prezintă programul de amelio
rare a ovinelor, modul de aplicare în 
viață a recomandărilor secretarului 
general al partidului pentru crește
rea mai rapidă a efectivelor, a pro
ducției de lină și carne. Sînt înfăți
șate exemplare de berbeci cu o pro
ducție de lînă de pînă la 28 kg, cu o 
lungime â șuviței de 25 cm, rezul
tatele folosirii acestora la ameliora
rea raselor de oi crescute in unită
țile agricole de stat.

Pe o platformă sînt expuse noile 
tipuri de Utilaje create la în
treprinderea pentru mecanizarea a* 
griculturii și industriei alimenta
re din Arad — instalații pen
tru prepararea furajelor grosiere, noi 
tipuri de tocători mecanice, instalații 
de etbicidare și alte utilaje cu un 
randament ridicat și un consum re
dus de energie electrică. Tovarășul 
Angelo Miculescu înfățișează unele 
probleme legate de mecanizarea lu
crărilor care necesită un volum mare 
de muncă în zootehnie și în cîmp.

Secretarul general al partidului 
este invitat apoi să viziteze ferma 
de vaci a Cooperativei agricole „Stea
gul roșu" din Pecica — Uda dintre 
cele șase unități cooperatiste de oe 
raza Consiliului unic agroindustrial 
Pecica. Președintele Cooperativei, 
ing. Edgar Csiky, înfățișează pe larg 
sistemul modern adoptat aici pentru 
întreținerea vacilor nelegate in graj
duri inchrie, care permite reducerea 
de 3—4 ori a forței de muncă și utili-

Un rodnic dialog de lucru 
cu muncitorii și specialiștii

modernei întreprinderi de strunguri
De la Pecica. coloana oficială de 

mașini se îndreaptă spre un alt obiec
tiv înscris in agenda vizitei de lucru 
a secretarului general al partidului — 
întreprinderea de Strunguri Arad, una 
din unitățile de prim rang ale indus
triei noastre constructoare de mașini.

Creată în anii socialismului. între
prinderea a participat din plin la 
procesul Industrializării țării, furni- 
zînd economiei naționale o lartfă 
gamă de mașini-unelte cu înalte per
formante tehnico-funcționale. în pre
zent. ea se află în plin proces de 
modernizare, reînnoire și dezvoltare 
pentru a putea răspunde !ntr-o mă
sură și mai însemnată cerințelor în 
continuă creștere ale industriei noas
tre. imperativelor actualului cincinal 
al afirmării revoluției tehnico-știin* 
țifice.

La baza acestei vaste activități ds 
concepție și producție se află indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe baza Cărora au fost elaborate ori
entările și măsurile menite să trans
forme întreprinderea arădeană In
tr-un adevărat ,,mecanic-șef“ al in
dustriei noastre de prelucrare a me
talului. într-un furnizor important de 
mășini-Unelte de mare complexitate.

Reintilnirea acestui puternic colec
tiv de muncă cu secretarul general 
al partidului, cel dlntîi președinte al 
tării, a prilejuit manifestarea senti
mentelor de caldă bucurie, dragoste 
și recunoștință pe care toti cei ce 
lucrează în această unitate — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități — le nutresc fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui 
permanentă preocupare pentru dez
voltarea întreprinderii lor s-a mate- ‘ 
rializat în programe care permit afir
marea plenară a capacităților crea
toare ale muncitorilor șl specialiștilor, 
în măsuri de îmbunătățire continuă 
a condițiilor lor de muncă și viată.

La sosirea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășul loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. loan 
Blăgăilă. directorul întreprinderii, 
care le-aU urât, in numele întregului 
colectiv un călduros bun venit. 
Numeroși muncitori aU ovaționat în
delung pehtru partid si secretarul 
său general.

Vizita a prilejuit o temeinică ana
liză a modulul în care acest colectiv 
transpune în Viată indicațiile Secre
tarului general al partidului cu Pri
vire la dezvoltarea bazei tehnice, fo
losirea intensivă a spatiilor indus
triale. diversificarea producției si 
creșterea nivelului de complexitate 
tehnico-funețlonală a strungurilor, ri
dicarea gradului de polideservire a 
agregatelor si utilajelor proiectate si 
realizate aici, sporirea productivității 
muncii, reducerea consumurilor spe
cifice pe fiecare produs. Cu păstrarea

și îmbunătățirea neîntreruptă a pa
rametrilor de calitate.

în fata machetei întreprinderii, 
expusă în hala de montai, gazdele 
au prezentat noile capacități puse in 
funcțiune și cele aflate în diferite 
faze de execuție, unde se vor realiza 
strunguri mijlocii și grele. Intrarea 
lor în funcțiune va permite transfe
rarea fabricației strungurilor uni
versale la noile unități construite la 
Chișineu-Criș și Lipova — localități 
ce se vor înscrie, astfel, pe coordo
natele industrializării socialiste. 
A fost înfățișat, de asemenea, sta
diul 
dată 
final 
tone.
de piese turnate al unității.

Pe linia aplicării măsurilor indicate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu în 
timpul vizitei din 1921. au fost orga
nizate noi si moderne linii tehnolo
gice. asigurîndu-se astfel o ocupare 
mai rațională a spatiilor existente si 
nou construite. în noua hală de 
strunguri grele, de exemplu, gradul 
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execuției la noua turnătorie, 
partial in producție, care în 

va atinge o capacitate de 20 000 
asigurîndu-se integral necesarul

■ >

La microexpoziția de ovine a I.A.S. Pecica
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Sînt analizate probleme privind ridicarea competitivității strungurilor românești
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de folosire a suprafețelor de pro
ducție este de 94 ia sută.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
apreciat aceste rezultate si a subli
niat necesitatea de a se extinde acest 
mod de organizare a producției si in 
celelalte sectoare, astfel incit să se 
aiungă la soluții optime de utilizare 
a potențialului tehnico-productiv al 
intre prinderii.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu specialiștii 
uzinei a îmbrățișat în continuare 
probleme legate de diversificarea si 
creșterea competitivității produselor. 
Cu acest nrilei au fost prezentate 
cîteva din cele mai noi tipuri de 
masini-unelte de mare complexitate 
realizate după concepție proprie, 
între care strungul greu de 1 250 mm, 
care prelucrează piese de oină la 30 
tone greutate, strungurile pentru osii 
de cale ferată, pentru retezat și cres
tat lingouri, pentru arbori dș mo
toare electrice, pentru rulmenți grei, 
strungurile automate fără came, pre-

cum si noua familie a strungurilor 
revolver automate si a celor cu co
mandă program. Pentru înaltul lor 
grad de automatizare Ce permite o 
polideservire si. în acest fel. reali
zarea unui randament sporit în ex
ploatare. multe dintre aceste produse 
sînt solicitate la export. între cele 41 
de țări în care se exportă strungu
rile produse la Arad se numără 
parteneri din S.U.A.. Anglia. R.F.G.

Secretarul general al partidului a 
apreciat modul în care colectivul a 
trecut la modernizarea produselor, 
subliniind că se cere continuată cu si 
mai multă insistentă activitatea de 
asimilare mai rapidă în fabricație, pe 
baza concepției proprii, a noi modele 
de strunguri la nivelul tehnicii mon
diale. S-a cerut, de asemenea, spe
cialiștilor să iiitroducă în tehnologia 
de fabricare a strungurilor noi solu
ții tehnice si constructive, care să 
permită valorificarea cu eficientă si 
mai mare a materiilor prime. Au fost 
evidențiate preocupările pentru spo-

rirea eficientei economice — sarcină 
majoră pusă in fata oamenilor mun
cii de secretarul general al partidu
lui. relevindu-se acțiunile întreprinse 
pentru reducerea consumurilor de 
metal, care s-au finalizat cu redu
cerea greutății strungurilor de la 1.8 
tone la 1.5 tone.

Pe parcursul întregii vizite, tovară
șul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost înconjurați 
cu dragoste de muncitorii uzinei, care 
le-au dăruit flori, urîndu-le viată 
lungă, multă sănătate, fericire si pu
tere de muncă.

Luîndu-sl rămas bun de la acest 
harnic colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a felicitat pentru realiză
rile obținute si i-a urat noi succese 
în înfăptuirea sarcinilor de mare răs
pundere ce îi revin în acest cincinal 
pe linia promovării progresului teh
nic.

Marea adunare populară din municipiul Arad
Miercuri a avut loc la Arad o mare 

adunare populară organizată cu pri
lejul Vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu si participării la 
sărbătorirea împlinirii a 2 000 de ani 
de la întemeierea cetății dacice Ziri
dava si a 950 de ani de la prima men
țiune documentară a municipiului 
Arad.

Desfășurată în piața centrală a 
orașului, în fața sediului comitetului 
județean de partid, adunarea a reu
nit aproape pe toți locuitorii Aradu
lui — bărbați și femei, virstnici și ti
neri — cărora li s-au adăugat mii de 
cetățeni din așezările apropiate ora
șului. Ei au trăit cu intensă satisfacție 

, și mindrie patriotică reintilnirea cu 
secretarul geheral al partidului, au 
adus un fierbinte omagiu omului, re
voluționarului. conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a cărui 
Viață și activitate neobosită sînt 
strîns legate cele mai de seamă în
făptuiri în vasta operă ce o ctitorim 
— societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, creșterea prestigiului și 
a rolului României în lume.

Dînd expresie gîndurilor și senti
mentelor pe care le împărtășesc, în 
aceste Clipe înălțătoare, toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe meleagurile 
arădene, participanții la adunare au 
făcut o caldă și însuflețită primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Apa
riția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena CeaUșescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat în balconul sediului 
comitetului județean de partid a 
fost întimpinată cu puternice și în
delungi aplauze, ovații și urale. Mul
țimea a scandat neîntrerupt 
„Ceaușescu—P.C.R. I“, „Ceaușescu și 
poporul 1“, „Ceaușescu la Arad — 
oaspetele nostru drag !“. Locuito
rii Aradului și-au reafirmat vi
brant dragostea și recunoștința 
nețărmurită ce o poartă secreta
rului general al partidului, pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și marea bucurie 
de a-1 fi avut din nou în mijlocul lor, 
ca oaspete iubit și stimat, în aceste 
momente deosebite, sărbătorești, din 
Viața orașului și județului lor.

Deschizînd adunarea. tovarășul 
Andrei Cervencovici, prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a spus :

Locuitorii județului Arad, toți cei 
care muncesc înfrățiți pe aceste me
leaguri străbune românești •— ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități •— trăiesc astăzi bucuria 
nemărginită de a avea în mijlocul 
nostru pe cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului român, stegarul înflă
cărat al libertății, demnității și in
dependenței naționale, luptătorul 
consecvent pentru câUZa păcii și so
lidarității internaționale, conducăto- • 
rul prețuit al partidului și poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți, mult sti
mate tovarășe secretar general, să 
vă mulțumesc din toată inima pen
tru că ați răspuns invitației noastre 
de a participa la sărbătorirea împli
nirii a 2000 de ani de la întemeierea 
cetății dacice Ziridava și a 950 de 
ani de la prima mențiune documen
tară a municipiului Arad.

Vă rog să-ml îngăduiți, totodată, 
ca, in aceste zile, cînd întregul nos
tru popor sărbătoreșts 5 ani de la

data memorabilă cînd, prin voința 
întregii națiuni române, dumnea
voastră, secretarul general al parti
dului nostru, ați fost ales primul 
președinte al Republicii Socialiste 
România, să exprim, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, recu
noștința noastră cea mai profundă 
pentru modul strălucit în 
duceți 'destinele națiunii 
pentru pilda minunată de 
munist pe care o oferiți 
dintre noi.

Cu deosebit respect 
urarea noastră de bun venit 
rășei Elena Ceaușescu, 
om politic, personalitate 
de renume mondial, care aduce

care con- 
noastre, 

om și co- 
fiecăruia

adresăm 
toVa- 

remarcabil 
științifică 

__ r ,_______ ___ ’ o 
contribuție deosebită la dezvoltarea 
științei românești, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru.

Mărturii ale dezvoltării istorice a 
poporului român în spațiul geogra
fic al vetrei sale strămoșești, desco
peririle arheologice din această par
te a țării vorbesc despre puternica 
cetate dacică Ziridava, parte inte
grantă a statului centralizat al lui 
Burebista, despre continuitatea vie
ții materiale, spirituale și etnice în 
toată istoria zbuciumată a poporului 
nostru. însuflețiți de eroismul le
gendar al strămoșilor, locuitorii me
leagurilor arădene au participat ac
tiv Ia luptele purtate prin secole de 
poporul nostru pentru libertate, in
dependență și progres social, au în
scris pagini mărețe în lupta pentru 
zdrobirea fascismului și victoria in
surecției de la 23 August 1944, care 
a deschis o eră nouă in cartea de 
aur a României.

Am avut fericirea să participăm 
și să trăim clipe unice, marcate de 
cel de-al IX-lea Congres al glorio
sului partid comunist. Câre ă inau
gurat o etapă nouă în edificarea so
cietății românești, să fim contempo
rani celui care întruchipează toate 
aspirațiile și năzuințele poporului 
nostru, vizionar îndrăzneț și revolu
ționar consecvent, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, încadrîndu-se plenar în efortu
rile generale ale întregului popor, 
de înfăptuire a hotărîrilor Congre
sului al Xl-lea, oamenii muncii din 
județul Arad, valorificînd mai bine 
forțele umane și materiale, au reușit 
să îndeplinească prevederile planu
lui la producția industrială pe primii 
trei ani ai cincinalului cu 50 de zile 
înainte de termen, să realizeze o 
producție suplimentară de 2,8 mili
arde lei, avans care le dă certitudi
nea Că în 
cina pe 
Ceaușescu 
Ceea de a 
triâlă de

Printr-o activitate mai susținută, de 
valorificare mâi bună a pămîntului, a 
mijloacelor mecanice și a forței da 
muncă, lucrătorii ogoarelor au ob
ținut, cu toate condițiile climaterice 
mai puțin favorabile, o creștere a 
producției față de media cincinalu
lui trecut cu 14,8 la sută la cereale, 
9,5 la sută la plante tehnice și o 
sporire a efectivelor de animale și 
a producțiilor acestora. Față de anul 
1968, producția industrială a județu
lui a crescut de 2,5 ori, iar cea agri
colă cu 50,7 la sută.

Exprimind gîndurile și sentimen-

anul 1980 vor realiza sar- 
care 

le-a 
Obține 
peste

tovarășul Nicolae 
încredințat-o, a- 

o producție indus- 
20 miliarde lei.

tele celor peste 510 000 de locuitori 
ai județului Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — a spus vorbitorul, vă rog 
să-mi permiteți să vă adresez dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți, spre binele și fericirea 
poporului nostru. Vă asigurăm că, 
urmîndu-vă mereu în gînd și faptă, 
îndeplinind neabătut indicațiile dum
neavoastră, vom munci mai efici
ent, pentru a realiza și depăși sar
cinile ce ne revin din actualul cin
cinal, sporind aportul județului la 
progresul de ansamblu al economiei 
naționale.

Sîntem pe deplin conștient! că în 
munca noastră mai avem încă o se
rie de neajunsuri, că mai sînt încă 
resurse nevalorificate de Creștere a 
producției și de reducere" a cheltu
ielilor materiale, capacități de pro
ducție nefolosite pe deplin, iar in 
unele întreprinderi și secții produc
tivitatea muncii nu se ridică la ni
velul dotărilor tehnice actuale.

Acționînd cu hotărîre pentru o 
nouă calitate în conducerea activi
tății economico-sociale, dezvoltînd 
autoconducerea muncitorească, spo
rind spiritul de abnegație și răspun
dere in înfăptuirea sarcinilor, așa 
cum dumneavoastră ne-ați indicat 
la Consfătuirea eu cadrele de condu
cere din industrie, construcții, trans
porturi și agricultură, vom milita 
pentru înlăturarea neajunsurilor care 
mai stăruie în activitatea unor co
lective de muncă, pentru perfecțio
narea întregii activități de organi
zare și conducere, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei la toate locu
rile de muncă.

îndeplinindu-și datoria față de 
partid, acționînd ca proprietari Șl 
producători pentru creșterea avu
ției naționale, oamenii muncii din 
județul Arad, fără deosebire de na
ționalitate, își reafirmă adeziunea 
totală la politica externă a partidu
lui și statului nostru, în elaborarea 
și înfăptuirea căreia rolul hotărîtor 
vă revine dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Considerînd politica partidului și 
statului 
politică, 
lare ale 
bertate, 
dență, oamenii muncii din județul 
Arad, împreună cu întregul nostru 
popor, își vor pune toată capacita
tea de muncă și creație, dăruirea și 
pasiunea în slujba înfăptuirii aces
tei politici, dovedind astfel profun
dul lor patriotism, hotărirea de a 
obține, în cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist, noi realizări, 
care să contribuie la înflorirea pa
triei și înălțarea ei pe culmile cele 
mai înalte ale civilizației socialiste 
și comuniste.

Cu aceste gînduri și convingeri, 
mulțumindu-vă încă o dată pentru 
grija acordată județului nostru, vă 
asigurăm de înalta noastră prețuire 
și considerație și vă dorim multă 
sănătate și putere de muncă, ani 
mulți și fericiți în fruntea partidu
lui și statului, spre binele și ferici
rea poporului român.

Tovarășul Silviu 
tar prezidențial și 
Stat, a dat apoi

nostru ca pe propria lor 
ce exprimă aspirațiile secu- 
poporului român pentru 11- 
suveranitate și ' indepen-

prezidențial prin care municipiului 
Arad 1 se conferă Ordinul_ 
Republicii 
clasa I.

în uralele 
Republicii, 
Ceaușescu, înmînează înalta distinc
ție primarului municipiului. Marțian 
Fuciu.

Luînd 
rectorul 
Arad, a . 
Ceaușescu, în numele comuniștilor, 
al celorlalți oameni ai muncii din 
unitate, sentimentele de adîncă sa
tisfacție șl bucurie pentru prilejul 
oferit de a-1 revedea în mijlocul or.

Acum, cînd întregul nostru popor 
sărbătorește cu vibrantă emoție și 
nețărmurită dragoste împlinirea a 
cinci ani de la alegerea dumnea
voastră în înalta funcție de pre
ședinte al țării, vă rugăm să primiți 
calda recunoștință și omagiul însu
flețit al oamenilor muncii arădeni 
— a spus vorbitorul.

Vă raportez, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în 
cel 30 de ani de existență a între
prinderii noastre am reușit să rea
lizăm peste 72 mii de strunguri, în
tre care primul strung românesc cu 
comandă numerică și primul din fa
milia strungurilor grele. Prin mo
bilizarea tuturor resurselor, prin va
lorificarea experienței acumulate, câ 
și a cadrului plenar al autocondu- 
cerii și autogestiunli muncitorești, 
realizăm, în prezent, sarcina de mai e 
răspundere pe care ne-ați trasat-0 
cu prilejul vizitei din ianuarie 1977 
în întreprinderea noastră, aceea de 
a asimila și introduce in fabricație 
strunguri speciale de mare tehnici
tate și productivitate.

Știm că în activitatea noastră se 
manifestă încă o seamă de neajun
suri, că nu am făcut totul pentru 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, pentru creșterea continuă a 
eficienței. Criticile îndreptățite ia 
adresa activității pe care o desfășu
răm, precum și indicațiile date cu 
prilejul vizitei făcute în întreprin
dere constituie pentru colectivul 
nostru un program de lucru mobili
zator, pe care ne angajăm să-l apli
căm neabătut în viață,

Mulțumindu-vă pentru Înalta dis
tincție acordată municipiului nostru, 
semn al hărniciei și vredniciei ară
denilor. permiteți-mi ca, în numele 
constructorilor de strunguri, să Vă 
asigur că vom înfăptui neabătut po
litica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, pentru 
continua înflorire a patriei noastre 
socialiste.

„Steaua
Socialiste România"

mulțimii, președintele 
tovarășul Nicolae

cuvîntul. loan Bîăgăilă. di- 
întreprinderii de strunguri 

exprimat tovarășului Nicolae

Curticeanu, secre- 
al Consiliului de 
citire Decretului

Oamenii muncii din comuna Pe
cica, români și maghiari, tși alătură 
glasurile și bătăile inimii întregii 
suflări a județului nostru, primind 
după obiceiul străbun pe cel mai 
drag oaspete, conducătorul iubit al 
partidului și poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu — 
a spus în cuvîntul său Antoniu Ko- 
miives, președinte al C.A.P. „Avin- 
tul".

Vizita cu care ne onorați coincide 
cu împlinirea, chiar astăzi, a cinci 
ani de la alegerea dumneavoastră in 
înalta funcție de președinte al țării,
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)
— din care aproape 70 la sută sînt 
femei — le-a realizat în ultimii 
ani. Doresc să adresez și acestui 
minunat colectiv felicitări pentru 
rezultatele obținute, precum și 
urări de noi și noi succese ! (A- 
plauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în dimineața acestei zile am vi
zitat consiliul unic agroindustrial 
Pecica, unde, de asemenea, am 
constatat cu multă satisfacție re
zultatele bune ce se obțin în reali
zarea programului de dezvoltare a 
producției agricole, atît în ce pri
vește cerealele, plantele tehnice, 
cît și creșterea animalelor. De
sigur, consiliul, în noua sa for
mă, este la începutul activității 
sale, însă dispune de o bază eco
nomică puternică. Doresc să adre
sez felicitări tuturor unităților cu
prinse în acest consiliu agroindus
trial, să le urez succese tot mai 
mari în realizarea programului de 
dezvoltare într-un ritm mai intens 
a producției agricole. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite. Se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").

Doresc să adresez felicitări orga
nizatorilor Muzeului din Arad — 
pe care l-am vizitat ieri — și care 
redă, într-o formă sintetică, trecu
tul glorios, de luptă, al arădenilor 
și va constitui, fără îndoială, un 
instrument puternic în educația 
socialistă, patriotică a oamenilor 
muncii. De asemenea, aș dori să 
exprim mulțumirile noastre și să 
adresez, totodată, felicitări celor 
care ne-au oferit aseară un minu
nat spectacol de folclor, demon- 
strînd că oamenii muncii din Arad, 
acționînd pentru dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a învățămîn- 
tului și altor sectoare de activitate, 
se preocupă, totodată, și de activi
tatea cultural-artistică, participă 
activ la Festivalul național „Cîn- 
tarea României". (Urale și aplauze 
puternice, prelungite. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul'!").

Pe ansamblu, impresiile noastre 
sînt bune. Sîntem bucuroși că oa
menii muncii din Arad, sub con
ducerea organizației de partid, a 
consiliilor oamenilor muncii, des
fășoară o activitate susținută în 
toate sectoarele și aduc o contribu
ție activă la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea. Iată de ce doresc să felicit 
în mod călduros pe toți oamenii 
muncii de la orașe și sate, din 
Arad, și să le urez succese tot mai 
mari în activitatea lor viitoare. 
(Aplauze și urale îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Avem, de asemenea, în întreaga 
țară rezultate bune și în dezvol
tarea celorlalte ramuri de activi
tate. Am obținut o creștere simți
toare a producției agricole, s-a 
dezvoltat puternic activitatea știin
țifică, de învățămînt. întregul nos
tru popor, toți oamenii muncii — 
fără deosebire de naționalitate — 
fac totul pentru a asigura înfăp
tuirea neabătută a programului 
elaborat de Congresul al XI-lea. 
Iată de ce doresc ca. de la această 
mare adunare populară din Arad, 
să adresez tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor cele 
mai calde felicitări și urarea 
de noi și noi succese. (Urale și 
aț auze îndelungate, se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Desigur, tovarăși, avem tot te
meiul să fim mulțumiți cu ceea 
ce am realizat. Aveți și dumnea
voastră tot temeiul să fiți satisfă- 
cuți de realizările obținute ; dar 
nu putem uita că mai sînt lipsuri, 
că se mai comit o serie de greșeli, 
că trebuie să facem mai mult pen
tru a asigura folosirea în cele mai 
bune condiții a mijloacelor de care 
dispunem, pentru a asigura pro
gresul mai rapid al patriei noastre 
socialiste. Dacă m-aș referi numai 
la cele două uzine constructoare de 
mașini pe care le-am vizitat în a- 
ceste zile — la cea de vagoane și 
de strunguri — pot spune că, în- 
tr-adevăr, ele s-au dezvoltat pu

ternic, s-au modernizat; dar ele 
dispun de o asemenea bază mate
rială și tehnică, de asemenea co
lective de muncă, încît nu putem, 
în fapt, să fim mulțumiți cu pro
ducțiile pe care le obțin. în ambele 
întreprinderi, cu mijloacele exis
tente, se poate realiza cel puțin 
o dublare a producției de vagoane 
și de strunguri. De altfel, aceasta 
și este problema pe care trebuie 
să și-o pună aceste două mari și 
minunate colective de oameni ai 
muncii. (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Vă rog să nu îmi luați în nume 
de rău că, participînd la o sărbă
toare, vorbesc și de lipsuri ; dar 
noi, comuniștii, facem asemenea 
sărbători nu pentru a ne îmbăta 
cu succesele obținute, ci pentru a 
trage învățăminte din felul cum 
am muncit și a stabili ceea ce tre
buie să facem pentru a munci și 
mai bine în viitor; numai astfel, 
trăgînd învățăminte din trecut — 
atît din ce e bun, cît și din ce e 
rău — vom asigura progresul mai 
rapid al patriei noastre. (Urale și 
aplauze puternice).

Este necesar ca toate colectivele 
de oameni ai muncii din Arad, ca 
de altfel din întreaga țară, să aibă 
în vedere că tot ceea ce am spus 
în legătură cu aceste două uzine 
este valabil pentru toate unitățile 
din Arad, așa cum este valabil — 
după cum am menționat la recenta 
consfătuire pe care am avut-o la 
București — pentru toată industria 
noastră, pentru toate sectoarele de 
activitate. Am creat o bază tehnică 
foarte puternică, ne-am dotat cu 
utilaje moderne, de înaltă tehnici
tate, aproape 60 la sută din fondu
rile fixe fiind create în ultimii 10 
ani. Pe această bază trebuie să 
facem acum totul pentru a obține 
un progres rapid, spre a valorifica 
la maximum investițiile uriașe pe 
care le-am făcut în toate ramurile 
de activitate. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul!“).

Dar, în afară de investiții, de 
tehnică, am creat o puternică clasă 
muncitoare. Pe baza dezvoltării în- 
vățămîntului de toate gradele, am 
reușit să creăm un detașament pu
ternic de muncitori, înarmați cu 
cele mai noi cunoștințe din dome
niile respective de activitate și, 
trebuie să spun cu bucurie, marea 
majoritate sînt tineri. Am convin
gerea că vor ști să folosească atît 
cunoștințele tehnice înaintate, cît și 
elanul și încrederea în forțele lor 
tinerești, pentru a smulge mașini
lor tot ce este posibil, pentru a de
monstra forța clasei noastre munci
toare, clasă conducătoare în socie
tatea noastră socialistă. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avem, de asemenea, o puternică 
intelectualitate — și doresc să 
subliniez cu deosebire, o intelectua
litate tehnică — ingineri, tehni
cieni, care au înalte cunoștințe în 
toate domeniile și care, împreună 
cu muncitorii, cu maiștrii, cu toți 
oamenii muncii trebuie să valo
rifice din plin cuceririle științei' și 
tehnicii moderne pentru a face ca 
uzinele românești să pășească îna
inte, să fie în rîndul celor mai îna
intate din lume. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Asemenea forțe — materiale și 
umane — avem și în celelalte 
sectoare, inclusiv în agricultură. 
Iată de ce putem spune că dispu
nem de tot ceea ce este necesar 
pentru a îndeplini hotărîrile Con
gresului al XI-lea, pentru a ne pre
zenta, la sfîrșitul anului 1980, cu 
rezultate bune în toate sectoarele 
de activitate. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“)

Iată de ce, dragi tovarăși, este 
necesar să organizăm mai bine în
treaga noastră activitate, să folo
sim noile forme organizatorice, 
democratice — consiliile de condu
cere, adunările generale — pentru 

a participa activ la găsirea celor 
mai bune căi de a asigura progresul 
fiecărei unități, al întregii noastre 
economii naționale.

Este necesar să aplicăm consecvent 
noul mecanism economic, autocort- 
ducerea, autogestiunea, să înțele
gem bine că fiecare leu pe care îl 
cheltuim trebuie să ne dea o pro
ducție de cel puțin cîțiva lei. Tre
buie să înțelegem că numai prin 
creșterea eficienței economice vom 
asigura baza necesară atit pentru 
dezvoltarea patriei, cît și pentru 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
nostru popor. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“)

Este necesar să. acordăm mai 
multă atenție ridicării nivelului 
calitativ și tehnic al întregii noas
tre activități. Voi menționa în mod 
deosebit necesitatea ca uzinele de 
strunguri și de vagoane să pună un 
accent mult mai mare pe nivelul 
tehnic al producției. Strungurile 
noastre trebuie să se poată com
para cu cele mai moderne strun
guri similare din străinătate. Dis
punem de tot ce este necesar și sînt 
convins că putem și trebuie să re
alizăm aceasta ! De asemenea, va
goanele noastre, care merg în mul
te țări, trebuie să fie la cel mai 
înalt nivel tehnic ; și aici am pre
tenția ca industria noastră să o- 
cupe primul loc 1 (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar să acordăm o aten
ție mai mare problemelor legate 
de buna organizare a muncii, me
canizării și automatizării procese
lor de producție, creșterii — în ge
neral — pe această cale, a produc
tivității muncii, singura care asi
gură progresul rapid și demon
strează în practică forța și supe
rioritatea orînduirii noastre socia
liste. (Urale și aplauze îndelunga
te ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).
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Dragi tovarăși și prieteni.
După cum știți, în cei trei ani 

care au trecut din actualul cinci
nal am înfăptuit, de asemenea, mă
surile stabilite de Congresul al 
XI-lea cu privire la creșterea ni
velului de trai al poporului. Mai 
mult chiar, de fapt, am realizat în 
acești trei ani prevederile inițiale 
stabilite de Congresul al XI-lea 
pentru întregul cincinal. Astfel, re
tribuția muncii a crescut cu aproa
pe 22 la sută, față de circa 20 la 
sută, cît prevăzusem în planul cin
cinal pînă în 1980. Aceasta ne asi
gură condițiile ca, prin măsurile 
pe care le vom aplica în acest an 
și în anul viitor, să realizăm creș
terea retribuției, și în general a 
veniturilor oamenilor muncii, cu 
circa 32 la sută. Aceste măsuri, a- 
ceastă sporire puternică a nivelu
lui de trai au fost posibile tocmai 
datorită rezultatelor bune pe care 
le-am obținut în activitatea noas
tră industrială și în agricultură. 
Dar, desigur, trebuie să facem în 
continuare totul pentru a asigura 
creșterea venitului naționali și, pe 
această bază, să putem ridica ne
contenit bunăstarea poporului nos
tru. Am făcut și facem totul pen
tru ca, pe măsura dezvoltării e- 
conomiei naționale, să ridicăm ni
velul de trai al poporului — aces
ta este țelul politicii partidului nos
tru comunist. De fapt, aceasta con
stituie esența societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o 
edificăm în România ! Facem to
tul ca oamenii noștri să se bucure 
din plin—atît material, cît și spi
ritual — de cele mai noi cuceriri 
ale civilizației. Dorim să realizăm 
în România o civilizație avansa
tă, modernă, un exemplu de felul 
în care un popor, stăpîn pe desti
nele sale, știe să-și făurească în 
mod liber viața liberă și fericită ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi prieteni și tovarăși,
Fără îndoială că preocuparea 

centrală a partidului și statului 
nostru este edificarea socialismului 
în România, înfăptuirea Programu
lui elaborat de Congresul al 
XI-lea. Prin aceasta, știm bine, 
răspundem în primul rînd năzuin
țelor națiunii noastre, poporului 
nostru ; dar știm, totodată, că a- 
ceasta constituie și o contribuție 
însemnată 4a cauza socialismului, 
la creșterea prestigiului său, la 
întărirea colaborării și păcii în în
treaga lume. (Urale și aplauze pu
ternice. Se scandează „Ceaușescu
— pace !").

Dintotdeauna. socialismul și pa
cea au constituit un tot insepa
rabil. Iată de ce, aplicînd în viață 
principiile socialismului — atît în 
politica internă, cît și în politica in
ternațională — facem totul pentru 
a contribui la triumful politicii de 
destindere și colaborare, de pace 
în întreaga lume. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).

Acționăm neabătut pentru dez
voltarea relațiilor cu toate statele 
socialiste. Facem totul pentru a 
dezvolta continuu relațiile de bună 
vecinătate cu toți vecinii noștri ; 
întărim prietenia cu țările socia
liste vecine ca și cu celelalte țări 
din Balcani. Considerăm că tre
buie să asigurăm asemenea re
lații cu vecinii noștri, încît ele să 
demonstreze în viață, îndeosebi în 
ceea ce privește relațiile dintre ță
rile socialiste, că se asigură rapor
turi cu adevărat socialiste, de ega
litate, respect și întrajutorare, și, 
totodată, să demonstrăm posibili
tatea bunei conviețuiri cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială. (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Sîntem deosebit de preocupați de 
stările de lucruri existente în re
lațiile dintre unele țări socialiste, 
de faptul că, din păcate, s-a ajuns 
la situații deosebit de grave. Am 
acționat întotdeauna și sîntem ho- 
tărîți să facem totul și în viitor 
pentru a se ajunge la o îmbună
tățire a relațiilor dintre țările so
cialiste. Considerăm că este în in
teresul fiecărui popor constructor 
al socialismului — al socialismului 
în general — să se depășească di
vergențele de orice fel, să nu se re
curgă, în nici o împrejurare și sub 
nici o formă, la forța militară, la 
amenințarea cu forța sau ameste
cul în treburile interne ale altor 
state. Problemele trebuie soluțio
nate numai și numai pe calea tra
tativelor. Socialismul trebuie să 
demonstreze în viață că este în 
stare să depășească divergențele, să 
asigure conviețuirea pașnică, edi
ficarea nOii orînduiri în deplină 
solidaritate și colaborare ! (Urale 
și aplauze puternice).

Dezvoltăm larg relațiile de co
laborare cu țările în curs de dez
voltare ; acționăm, împreună cu 
ele, în direcția depășirii subdezvol
tării, pentru făurirea noii ordini 
economice internaționale, conside- 
rînd că aceasta constituie o nece
sitate pentru progresul . general, 
pentru stabilitatea economică, pen
tru o politică de destindere și pace 
în lume. (Aplauze și urale puterni
ce, se scandează „Ceaușescu — 
pace!“). ■

Extindem, țotodată, relațiile cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, in spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, al ne
cesității conlucrării între toate po
poarele și statele lumii, în vederea 
realizării unei lumi mai drepte și 
mai bune, pentru o politică de des
tindere și pace în lume. (Aplauze 
și urale prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Situăm neabătut la temelia tutu
ror relațiilor noastre internaționale 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renun
țarea cu desăvîrșire la forță sau 
la amenințarea cu forța. Ne pro
nunțăm ferm pentru dreptul fiecă

Flori ale dragostei și recunoștinței

rei națiuni, al fiecărui popor — in
diferent de mărime — de a fi stă
pîn pe destinele sale, de a-și făuri 
viața așa cum dorește, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze și u- 
rale puternice).

Acordăm o mare însemnătate 
înfăptuirii securității și cooperării 
în Europa. Dorim să facem totul 
pentru a contribui la înfăptuirea 
documentelor semnate la Helsinki, 
să acționăm în așa fel, împreună 
cu celelalte state de pe continent, 
încît, la reuniunea de la Madrid 
din 1980, să obținem noi pași pe 
calea destinderii și cooperării și, în 
mod deosebit^ trecerea la măsuri 
de dezarmare, de dezangajare mi
litară, fără de care nu se poate 
vorbi de destindere și pace în Eu
ropa, ca de altfel în întreaga lume. 
(Aplauze și urale; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Pornind de la situația interna
țională actuală, de la creșterea pu
ternică a cursei înarmărilor și a 
acumulării de armamente, cît și 
de la concepția noastră socialistă 
despre lume, sîntem hotărîți să fa
cem totul pentru a contribui la în
făptuirea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare. Este 
necesar să spunem un Nu hotărît 
cursei înarmărilor ! Trebuie să fa
cem totul pentru ca uriașele mij
loace ce se cheltuiesc astăzi pen
tru distrugere să fie alocate într-o 
măsură din ce în ce mai mare în 
scopul dezvoltării, al bunăstării și 
fericirii popoarelor. (Aplauze și 
urale puternice).

Nu ne facem nici un fel de iluzii. 
Știm că lupta pentru dezarmare 
este o luptă grea. Dar avem ferma 
convingere că stă în puterea po
poarelor ca, acționînd unite, să 
realizeze dezarmarea. Este necesar 
să se treacă în mod organizat și 
controlat la reducerea înarmărilor, 
să se păstreze echilibrul de forțe, 
spre a nu se crea pericolul vreunei 
agresiuni din partea vreunui alt 
stat sau un dezechilibru ; insă tre
buie realizat aceasta nu prin extin
derea înarmărilor, ci prin reducerea 
controlată și echilibrată a acestora. 
Stă în puterea popoarelor de a ac
ționa și de a determina oprirea 
cursei înarmărilor, de a realiza 
dezarmarea și a asigura pacea. 
(Aplauze și urale puternice).

Ținînd seama de multiplele pro
bleme litigioase care mai există 
încă pe plan internațional. România 
se pronunță cu hotărîre pentru so
luționarea acestora numai și numai 
pe calea tratativelor. Considerăm 
că este necesar să se acționeze în 
continuare pentru o pace globală 
în Orientul Mijlociu, prin care să 
se asigure retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, cît și 
soluționarea problemei palestiniene, 
inclusiv crearea unui stat palesti
nian independent. Este necesar să 
se facă totul pentru a se ajunge la 
o pace globală, trainică și justă 
în Orientul Mijlociu! (Urale și 
aplauze puternice: se scandează 
„Ceaușescu — pate !").

Mai mult ca oricînd, în situația 
actuală internațională este necesară 
o acțiune unită din partea tuturor 
popoarelor ; este necesar ca fiecare 
guvern să facă dovada unui grad 
corespunzător de responsabilitate 
atît față de propriul popor, cît și 
față de cauza generală a destinde
rii și păcii și să acționeze numai și 
numai în direcția unei politici de 
pace, de colaborare, pentru exclu
derea armelor și a războaielor din 
viata internațională. (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Partidul nostru nu precupețește 
nici un efort pentru întărirea soli
darității și colaborării cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu 
alte partide democratice, cu mișcă
rile de eliberare, cu toate forțele 
progresiste din lume, cu toți cei ce 
se pronunță pentru respectul inde
pendenței fiecărei națiuni, împo
triva imperialismului și colonialis
mului, pentru o politică de pace 
și de colaborare internațională. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori, în încheiere, să exprim 

convingerea că oamenii muncii din 
Arad, atît din industrie, cît și din 
agricultură, precum și din celelalte 
sectoare și ramuri de activitate, vor 
face totul pentru az îndeplini în cele 

mai bune condiții planul pe acest 
an și pe anul 1980, că, în marea 
întrecere care se desfășoară între 
întreprinderi și între județe, vă veți 
strădui, împreună cu comitetul ju
dețean și orășenesc, cu organizația 
de partid, să obțineți un loc cît mai 
de frunte. Și, dacă e posibil, să ob
țineți primul loc! (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Vom sărbători în acest an 35 de 
ani de la victoria insurecției națio- I 
nale armate antifasciste și antiim- j 
perialiste. Tot în acest an va avea 
loc Congresul al XII-lea al parti- j 
dului. Să facem în așa fel încît a- 
ceste momente importante din isto- I 
ria și viața poporului nostru să fie ■ 
întâmpinate cu rezultate Cît mai 
bune în toate domeniile de ac
tivitate ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu | 
— P.C.R.!“).

Doresc să mulțumesc tuturor i 
locuitorilor municipiului și județu
lui Arad,, din toate localitățile pe 
unde am trecut, care ne-au întâm
pinat cu puternice manifestări de 
stimă și prețuire la adresa parti
dului, a politicii noastre interne și 
externe. Deși timpul nu a fost 
chiar așa de bun, deși a fost ploaie, 
oamenii muncii, cetățenii au ținut 
să-și exprime sentimentele, să dea 
expresie hotărîrii lor de a înfăptui 
neabătut politica partidului nostru. 
Vă mulțumesc pentru aceasta și vă 
asigur că vom face totul pentru a 
servi partidul, patria, independen
ța și suveranitatea sa ! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă urez din toată inima succese 
tot mai mari în întreaga activitate, 
multă sănătate și multă fericire, 
tuturor ! (Urale și aplauze puterni
ce, îndelungate ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“. într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
toți cei prezenți în marea piață a 
municipiului intonează cintece și 
ovaționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Calde aplauze pentru oaspeții dragi in marea piață o municipiului — hora frăției și unității

r
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VIZITA DE LUCRU fl TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCJ
(Urmare din pag. a H-a) e
în sesiunea Marii Adunări Națio
nale la care am avut cinstea să 
particip și cînd, cu sentimentele de 
cel mai ales respect și dragoste, 
mi-am dat votul. Permiteți-mi ca in 
numele țărănimii arădene să vă ex
prim adînca noastră mulțumire și 
recunoștință fierbinte pentru activi
tatea ce o desfășurați in fruntea 
partidului si tării, spre fericirea pa
triei noastre dragi și a poporului 
român, pentru pace. 1

Folosim și acest prilej pentru a 
ne manifesta întreaga adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la elaborarea 
și înfăptuirea căreia aduceți aportul 
dumneavoastră hotărltor, de înflăcă
rat patriot și eminent om politic al 
contemporaneității.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că țăranii cooperatori din această 
unitate au obținut în 1978 o produc
ție de aproape 7 000 kg grîu la hec
tar. situîndu-se, pentru a doua oară 
consecutiv, pe locul întîi pe țară.

Pentru cinstea pe care ne-ați fă
cut-o vizitindu-ne astăzi, la noi a- 
casă, la Pecica, pentru indicațiile de
osebit de valoroase ce ni le-ați dat 
și care constituie pentru noi un pro
gram clar de muncă, vă exprimăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, profunda noastră recunoștință 
și vă asigurăm că vom depune toa
te eforturile pentru a le îndeplini 
întocmai. Ne angajăm în fața dum
neavoastră ca. beneficiind de cadrul 
superior organizatoric creat prin 
constituirea consiliului unic agroin
dustrial, să muncim cu toată dărui
rea și pasiunea pentru a obține în 
acest an 8 000 kg grîu la hectar, 
10 000 kg porumb, peste 4 000 litri 
lapte pe cap de vacă furajată și alte 
asemenea rezultate.

Vă urăm multă sănătate și putere 
de muncă pentru ca dialogul ce-1 
purtați permanent cu țara să cimen
teze mai puternic edificiul societății 
noastre socialiste șl comuniste.

Cu deosebită bucurie și emoție îmi 
îndeplinesc mandatul pe care mi l-au 
încredințat comuniștii. întregul colec
tiv al combinatului de prelucrare a 
lemnului, de a vă exprima din adin- 
cul sufletului sentimentele^ioastre de 
înaltă prețuire și nemărginită stimă, 
recunoștința noastră adincă pentru 
activitatea neobosită ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului, spre 
binele și propășirea întregului popor, 
a spus Maria Gaicean, muncitoare la 
această unitate.

Cel cinci ani care se împlinesc de 
cînd națiunea română v-a investit cu 
înalta funcție de președinte al repu
blicii sînt ani de deosebită rodnicie a 
muncii noastre pentru făurirea unei 
vieți noi. libere si fericite.

Permiteți-ml, totodată, ca, în nu
mele sutelor de femei din combinat, 
să exprim dragostea noastră fierbin
te tovarășei Elena Ceaușescu, mili
tant devotat al partidului, eminent 
om de știință, soție și mamă, înalt 
exemplu pentru toate femeile țării.

Vorbitoarea a arătat că, aplicînd în 
viață prevederile noului mecanism 
economlco-financiar, in primele trei 
luni ale acestui an colectivul com
binatului a depășit producția netă cu 
peste 3,5 milioane lei, a îmbunătățit 
calitatea produselor și a obținut im
portante economii de materiale, ener
gie și combustibil, realizind în ace
lași timp sarcinile la export.

Pe baza indicațiilor date de dum
neavoastră la recenta Consfătuire cu 
cadrele de conducere din economie, 
extindem lucrul la mai multe mașini, 
ne preocupăm de valorificarea supe
rioară a întregii mase lemnoase și 
acționăm cu fermitate pentru a asi
mila, în ritm rapid, în producție noi 
sortimente de mobilă cu parametri 
calitativi superiori.

Ca muncitoare și mamă am simțit, 
din plin, în toți acești ani, ce înseam
nă dragostea și grija partidului și sta
tului nostru față de oamenii muncii, 
fată de toți cetățenii patriei. Pentru 
noi, cei ce muncim la combinatul a- 
rădean de prelucrare a lemnului, s-au 
ridicat sau se află în construcție, cu 
participarea efectivă a întregului co
lectiv, o fabrică de mobilă din stejar, 
o creșă și o grădiniță, 3 blocuri de 
garsoniere, 7 blocuri de locuințe, un 
institut de subingineri și altele.

Noi, muncitorii, a spus în încheiere 
vorbitoarea, ne angajăm să facem 
totul ca prin activitatea pe care o 
desfășurăm să contribuim într-o mă
sură și mai mare la ridicarea patriei 
noastre socialiste pe noi culmi de ci
vilizație și progres.

A luat apoi cuvintul Petru Rein- 
gruber, directorul Liceului industrial 
de construcții de mașini Arad, care 
a spus:

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
calda recunoștință pentru prilejul ce 
mi s-a oferit de a mă adresa celui 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general. Ca om al 
muncii de naționalitate germană, în
găduiți-mi să afirm cu tărie mindria 
de a fi cetățean al României so
cialiste, în care toți cei ce mun
cesc, fără deosebire de naționalitate, 
animați de aceleași Idealuri, ne 
bucurăm de condiții de deplină ega
litate, de afirmare nelimitată a per
sonalității umane, de a ne desfă
șura nestingherit spiritul de iniția
tivă, de a ne cultiva tradițiile.

Șl la liceul industrial de construc
ții de mașini cu limba de predare 
germană — adevărată uzină vie, in 
care se formează generația de azi 
și de miine a industriei — procesul 
integrării învățămintului cu produc
ția este mereu adîncit și continuu 
diversificat, potrivit orientării date 
de conducerea partidului, de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, orientare care asi
gură satisfacerea necesarului de ca
dre calificate al economiei țării, al 
județului nostru.

Faptul că astăzi pregătim munci
tori de înaltă calificare pentru in
dustria constructoare de mașini, că 
desfășurăm practica de producție in 
întreprindere ne dă satisfacția de 
a vedea cum, la terminarea școlii, 
absolvenții sînt capabili să se inte
greze operativ In colectivul cu vechi 
tradiții muncitorești al constructori
lor de vagoane arădeni, făcînd față 
sarcinilor ce le revin la locul de 
muncă.

Ne preocupăm permanent de a 
educa elevii prin muncă și pentru 
muncă, acționînd prin toate mijloa
cele pentru a sădi in conștiința lor 
dragostea față de patrie, partid și 
popor, față de orașul in care lo
cuiesc, de întreprinderea în care lu
crează. 11 deprindem pe viitorii 
muncitori cu înaltele exigente ale 
normelor șl principiilor eticii șl echi
tății socialiste, pentru a se forma 

ca oameni demni și a-și aduce o 
contribuție tot mai mare la inflo- 
rirea patriei noastre, Republica So
cialistă România.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele celor 12 000 de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de vagoane, 
puternic detașament al clasei mun
citoare arădene, să vă transmit 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, salutul nostru 
muncitoresc, izvorît din cele mai a- 
dinci și mai calde sentimente de 
dragoste și prețuire ce vi le pur
tăm, atașamentul deplin față de în
treaga politică internă și internațio
nală a partidului și statului — a 
sous Viorel Preda, muncitor la a- 
ceastă unitate.

Manifestîndu-ne deplina bucurie 
de a vă avea din nou in mijlocul 
nostru acum, cind se împlinesc cinci 
ani de cînd ați fost învestit de în
treaga națiune română ca președin
te al țării, vă exprimăm recunoștin
ța noastră pentru înaltul patriotism 
revoluționar și devotamentul fără 
margini cu care conduceți destinele 
țării spre viitorul luminos al comu
nismului.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că. aplicind noul mecanism economi- 
co-financiar, autoconducerea țnunci- 
torească, constructorii de vagoane 
arădeni acționează cu fermitate 
pentru creșterea eficienței economi
ce, extinderea policalificării, lucrul 
la mai multe mașini, folosirea mai 
bună a metalului, energiei și com
bustibilului.

Sîntem convinși — a menționat el 
— că în activitatea noastră se ma
nifestă încă o seamă de neajunsuri, 
că nu am făcut totul pentru utiliza
rea întregii capacități a mașinilor și 
utilaielor. In care statul a investit 
miliarde de lei. pentru folosirea judi
cioasă a materiilor primes materia
lelor. energiei si combustibililor. îm
bunătățirea calității produselor, creș
terea continuă a productivității 
muncii.

Indicațiile date de dumneavoastră 
cu prilejul vizitei făcute în între
prinderea noastră, precum și la re
centa Consfătuire cu cadrele de con
ducere din economie constituie pen
tru noi un program concret și în- 
suflețitor de lucru.

Mulțumindu-vă pentru înalta dis
tincție acordată municipiului Arad, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de an
gajamentul nostru ferm ca, sub con
ducerea organizațiilor de partid, ur- 
mînd însuflețitorul dumneavoastră 
exemplu, să facem totul pentru a în
făptui neabătut Programul partidu
lui, pentru a întîmpina cu noi și im
portante realizări Congresul al XII- 
lea al partidului și cea de-a 35-a a- 
niversare a eliberării patriei.

Tntîmpinat cu multă căldură sl 
însuflețire, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină satisfacție și 
aprobare, fiind subliniată, în repe
tate rînduri, cu vij și îndelungi 
aplauze, urale și ovații. •

Adresîndu-se tovarășului - Nicolae 
Ceaușescu, la sfîrșitul cuvîntării, 
primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a spus : Vă adu
cem, încă o dată, mulțumirile cele 
mai profunde, recunoștința noastră

Primire entuziasta la întreprinderea de strunguri

fierbinte, pentru înalta distincție 
acordată municipiului Arad. Aceasta 
ne dă un și mai puternic imbold 
în activitatea pe care o desfășurăm, 
ne obligă să depunem toate efortu
rile, întreaga noastră capacitate de 
muncă, de creație, în slujba înfăp
tuirii neabătute a sarcinilor ce ne 
revin, să fim la înălțimea exigențe
lor puse de partid în fața noastră.

în încheierea adunării, în marea 
piață domnește din nou o atmo
sferă vibrantă, dominată de un sen
timent fierbinte de dragoste și în
credere profundă în gloriosul Partid 
Comunist Român, în secretarul gene
ral al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
tr-o impresionantă unitate de gîndire 
și simțire, participanții scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu- 
România, stima noastră și mindria !“. 
Sînt momente bogate în sensuri și 
semnificații, care pun pregnant în 

lumină coeziunea strînsă a na
țiunii în jurul partidului și al se
cretarului său general, hotărîrea 
ei fermă de a merge neabătut pe 
calea luminată de partid, calea so
cialismului și comunismului, a feri
cirii întregului nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Caeușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului au venit apoi în mijlo
cul participanților la această gran
dioasă adunare populară și s-au 
prins într-o mare horă a unirii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu s-au îndrep
tat apoi. în aplauzele si uralele însu
flețite ale populației Aradului. într-o 
mașină deschisă, spre aeroportul ora
șului.

Pe întregul traseu, zeci de mii de 
arădeni și-au luat un călduros rămas 
bun de la secretarul general al parti
dului. reafirmîndu-si devotamentul 
fată de partid și patria noastră so

cialistă. voința nestrămutată de a în
făptui în viată politica partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena Ceaușescu 
si-au luat rămas bun de la membrii 
biroului comitetului județean de 
partid. Se intonează Imnul de Stat ai 
Republicii Socialiste România. O gar
dă de onoare alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire, a tineretului pentru apă
rarea patriei prezintă onorul.

în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor meleagurilor arădene. pri
mul secretar al comitetului județean 
de partid. Andrei Cervencovici. mul
țumește tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încă o dată, pentru vizita de lucru 
efectuată în acest județ, pentru indi
cațiile date cu acest prilej, asigurîn- 
du-1 că ele vor sta 1a baza activității 

organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani si de alte naționa
lități — din județ.

★
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu s-a înapoiat în 
Capitală.

împreună cu secretarul general al 
partidului au revenit tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc. Lina 
Ciobanu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Miu Dobrescu.

La sosire au fost prezenți tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu,. Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Gheorghe Pană. Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ion 
Coman, Mihai Dalea, Ludovic Faze
kas. Nicolae Giosan. Vasile Patilinet. 
Ion Ursu. Richard Winter. Marin 
Vasile.

Acum este de maximă actualitate Pe ogoarele județului Olt

SEMĂNATUL
FLORII-SOARELUI

Cum se desfășoară lucrările
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină la 28 mar

tie au fost insămînțate cu diferite culturi 766 000 hectare, ceea ce repre
zintă 53 la sută din suprafețele prevăzute in program. în majoritatea 
județelor din sudul și vestul țării, semănatul culturilor din pryna epocă 
s-a terminat sau se apropie de sfirșit. Ca urmare, mijloacele mecanizate 
au fost concentrate la semănatul florii-soarelui, lucrare ce se desfășoară 
in 15 județe. Pină acum s-au realizat 230 000 hectare, ceea ce reprezintă 
43 la sută din suprafețele prevăzute. însămînțarea acestei plante este 
avansată în județele Ialomița, Buzău, Olt și Dolj. Avindu-se in vedere 
timpul înaintat, sînt necesare măsuri operative pentru folosirea deplină 
a mașinilor, incit semănatul florii-soarelui să se încheie in limitele timpu
lui optim.

Ce recomandă specialiștii
Tovarășul dr. docent Cristian Hera, director științific la Institutul de 

cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea — Ilfov, ne spune : 
Există condiții ca in acest an să se realizeze un salt simțitor in ce privește 
sporirea producției de floarea-soarelui. In această direcție trebuie acționat 
acum, la semănat. In primul rind se cere ca lucrările de pregătire a solu
lui să fie de cea mai bună calitate. Starea generală a terenului permite 
aceasta. In al doilea rind, semănatul să se execute la inceput pe solurile 
mai ușoare, cu capacitate mai mare de drenaj și care se încălzesc mai 
repede, apoi să continue pe celelalte terenuri. Avind în vedere că pă- 

I mintul are o rezervă suficientă de umiditate, este indicat — in al treilea 
I rind — ca să mint a să fie îngropată nu mai adine de 45 cm, adincime 

optimă pentru incolțirea și răsărirea plantelor.
Lj..................................  ■■■..... .

Pe primul plan al preocupărilor
— calitatea

IALOMIȚA. Pinâ la 28 mar
tie. in unitățile agricole cooperatiste 
si de stat din județul Ialomița au 
fost insămînțate 36 500 hectare cu 
floarea-soarelui — 66 la sută din su
prafața prevăzută. Ce se face pentru 
a se obține randamente mari la a- 
ceastă cultură ? Tovarășul Iosif Boie- 
riu. directorul adjunct al direcției ju
dețene a agriculturii, ne spunea cu 
regret : „în primii trei ani ai actua
lului cincinal, recolta de floarea-soa
relui. deși superioară celei din anii 
precedents se situează sub prevede
rile planului și sub posibilitățile uni
tăților agricole. Deficiențele tehnice 
care au existat la cultura florii-soa
relui ne sint cunoscute : a fost am
plasată în zone nefavorabile sau pe 
terenuri necorespunzătoare, nu s-a 
respectat rotația de minimum 6 ani, 
fertilizarea cu îngrășăminte chimice 
s-a făcut unilateral și neuniform, la 
toate acestea adăugindu-se deficien
te la semănat si' la lucrările de în
treținere. Au fost luate măsuri ca.

lucrărilor
în acest ân. tehnologia florii-soarelui 
să fie respectată punct cu punct, 
incit să se obțină randamente mari 
Ia hectar".

Din investigațiile făcute pe teren a 
reieșit că specialiștii asigură aplica
rea corectă a prevederilor cuprinse 
în tehnologii. împreună cu tovarășul 
Trif Milinton, prim-vicepreședinte al 
consiliului unic agroindustrial Grivi- 
ta. am urmărit cum se desfășoară 
însămințârile în cele 4 cooperative 
agricole de pe raza consiliului. La 
C.A.P. Smirna, președintele coopera
tivei ne-a spus că scopul urmărit 
este realizarea unei recolte de 3 300 
kg la hectar pe terenuri neirigate. 
Solul a fost bine pregătit, iar întrea
ga cantitate de sămintă a fost selec
tată la masă, „bob cu bob". Semă
natul este avansat, iar calitatea lu
crărilor este asigurată cu răspundere. 
Pe terenurile nivelate „ca In palmă", 
semănătorile înaintau în linie dreap
tă. Se poate aprecia că a fost pusă o 
temelie solidă recoltei din acest an.

între fruntașii județului la produc

ția de floarea-soarelui sint si coope
ratorii din Miloșești. Ei vor să reedi
teze succesul de anul trecut. Concret, 
vor să obțină pe întreaga suprafață 
de 550 hectare cite 3 600 kg la hectar, 
atit cit au realizat anul trecut pe 
aproape 200 hectare. Ce garanții 
există ? Fată de anul trecut, terenul 
s-a pregătit mult mai bine, iar me
canizatorii au un olus de experiență.

Modul cum se lucrează acum in 
Ialomița (lucru constatat în multe 
unități) oferă garanția obținerii unei 
producții bune de floarea-soarelui, 
superioară celei din anii precedenți. 
La aceasta contribuie specialiștii, me
canizatorii, toți factorii de răspun
dere din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale, ce se află acum in 
cîmp, acolo unde se pune temelia 
recoltei.

Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scinteii"

TULCEA. După încheierea însă- 
mințăril culturilor din prima urgență, 
in județul Tulcea se lucrează cu toate 
forțele la semănatul florii-soarelui. 
în scopul obținerii de recolte mari se 
aplică un șir de măsuri care vizează 
buna pregătire a patului germinativ, 
efectuarea diferențiată a lucrărilor in 
raport cu condițiile diferitelor micro
zone. Prioritățile la semănat au fost 
stabilite in raport cu condițiile loca
le si cerințele fiecărui soi si hibrid 
de floarea-soarelui. în zona Măcinu- 
lui si Pe solurile mai ușoare, semă
natul « inceput cu citeva zile mai de 
timpuriu decît pe restul suprafețelor.
S-a acordat prioritate însămințării 
soiului „Record", mai rezistent la 
temperaturi scăzute. Odată cu încăl
zirea solului s-a trecut si la însămin- 
tarea hibrizilor de floarea-soarelui 
Sorem-80 si Romsun.

Menținerea umidității este o pro
blemă de mare actualitate și vizează 
în cea mai mare parte cele 19 500 ha 
ce se vor cultiva cu floarea-soarelui. 
Pentru a se preveni pierderea apei 
din sol. adîncimea de lucru a utila
ielor este aceea la care se îngroapă 
semințele, plus 2—3 cm. Prin folo
sirea cuplurilor de utilaje se asigură 
o bună măruntire si nivelare a solu
lui la o singură trecere a tractorului 
si. totodată, se realizează economii 
de combustibil. Ținind seama de ca
litatea foarte bună a patului germi
nativ. aceste utilaje, insuficiente nu
meric. lucrează in două schimburi.

Ce se întreprinde pentru aplica
rea diferențiată a tehnologiei reco
mandate ? în unitățile care fac parte 
din consiliile agroindustriale Tulcea. 
Valea Nucarilor. Greci. Baia si altele, 
unde s-au însămințat și cele mai 
mari suprafețe cu floarea-soarelui, 
terenurile au fost curățate de resturi

Imagini surprinse pe ogoarele județului Olt: la I.A.S. Redea se pregâtește 
terenul pentru însâmînțârl, Iar la C.A.P. Osica de Sus se acționează cu 

toate forțele pentru semănatul florii-soarelui

vegetale. în fermele întreprinderi
lor agricole de stat Rahmanu. Ca- 
simeea. Traianu. Sarinasuf ș.a„ adîn
cimea de semănat a fost mărită cu 
1—2 cm fată de media recomandată. 
De asemenea, pe terenurile cu umi
ditate suficientă, adincimea de semă
nat a fost redusă la 4—5 cm. Este 
Insă nevoie de mai mult discernă- 
mînt în stabilirea uneia sau alteia 
dintre lucrări, in dirijarea utilajelor 
în raport cu starea fiecărei parcele 
de teren. O situație anormală consta
tată la una din fermele I.A.S. Traia
nu a fost corectată din mers de către 
specialiștii trustului : pe un teren cu
rat si nivelat se lucra cu discurile, in 
loc să se folosească grapele reglabile, 
in schimb, pe altă parcelă plină de 
bolovani și resturi vegetale se folo
seau grapele, fiind necesar să se in
tervină cu discurile la pregătirea te
renului.

Stringerea resturilor vegetale de 
pe terenuri constituie in momen
tul de față o problemă pre
santă pe ogoarele județului Tul
cea : în multe locuri, cocenii de po

rumb sînt si acum deasupra arături
lor. în numeroase unităti. pentru dis
trugerea sau stringerea resturilor ve
getale se folosesc discurile. în între
prinderile agricole de stat Mihail 
Kogălniceanu. Tulcea. Baia. Rahma
nu s-au confecționat dispozitive sim
ple — bare metalice cu o lățime de 
12 m. la care s-au atașat organe ac
tive. „pieptene". în total se folosesc 25 
asemenea dispozitive. Sute de coope
ratori din Izvoarele. Beștepe. Sari
nasuf. Isaccea si din alte localități 
string cu furcile și cu brațele restu
rile vegetale. Din păcate, aseme
nea acțiuni nu au incă propor
ții de masă, resturile vegetale im- 
piedieîndu-i oe mecanizatori să facă 
lucrări de bună calitate — la coope
rativele agricole Sarichioi. Frecăței, 
Cataloi etc. Iată de ce în aceste zile 
este nevoie de o amplă mobilizare a 
locuitorilor satelor pentru curățirea 
terenurilor de resturi vegetale, pentru 
a insămînta floarea-soarelui si cele
lalte culturi numai în sol bine lucrat.

C. BORDEIANU

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Vacanța de primăvară 
a elevilor

• între 6—19 aprilie, elevii vor fi în vacanță • Bogat program 
de manifestări politico-educative • Formațiile artistice în 
confruntările finale — zonale și pe țară — ale Festivalului 
național „Cîntarea României" • Etapa republicană a 

concursurilor pe obiecte de învățămînt

în perioada 6—19 aprilie, elevii 
din învătămîntul preșcolar, primar, 
gimnazial, liceal si profesional se 
vor afla în vacanta de primăvară, 
în toate orașele si satele va fl or
ganizat un bogat program de ma
nifestări politico-educative si cul
tural-sportive. desfășurate sub sem
nul marilor evenimente politice ale 
tării noastre, al Anului Internatio
nal al Copilului.

Un mare număr de elevi îsi vor 
petrece o parte a vacantei în aer 
liber. Preșcolarii si elevii vor face 
cel puțin cîte o drumeție. Se vor 
organiza, de asemenea, excursii ju
dețene si interiudetene. expediții 
„Cutezătorii", evocări la monumente 
și locuri istorice. „Săptămîna pri
măverii" — acțiune tradițională a 
pionierilor — este consacrată mun
cii patriotice : tineretul școlar va 
participa la campania agricolă, la 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
împăduriri. înfrumusețarea localită
ților natale, amenajarea si îngri
jirea spatiilor verzi.

Agenda culturală a vacantei în
scrie un eveniment important pen
tru mișcarea artistică școlară : cele 
mai bune formații ale elevilor — 
selecționate din 57 000, cu peste 2,5 
milioane membri (șoimi ai patriei, 
pionieri si utecisti) — vor participa 
la întrecerile finale ale celei de-a 
doua ediții a Festivalului national 
„Cîntarea României". între 6 si 9 
aprilie. In 12 centre — Brăila. Ba
cău. Tîrgoviste. Slatina. Craiova. 
Arad. Baia Mare. Oradea. Tg. Mu
reș. Brașov. Suceava si București — 
se vor desfășura concursurile inter
pretative de zonă (interiudetene) : 
in perioada 14—17 aprilie va avea 
loc confruntarea republicană a 
celor mai talentat! artiști amatori 
elevi, pe genuri artistice, la Bucu
rești. Sibiu. Piatra Neamț. Drobeta- 
Turnu Severin si Timisoara. Com
petiția sportivă națională „Daciada" 
programează, in vacanta de primă
vară. finalele unor concursuri șco
lare — gimnastică, lupte greco- 
romane> si lupte libere — campiona
tele republicane pe echipe ale ju

niorilor si școlarilor la handbal si 
volei, campionatele de gimnastică 
ale școlilor cu profil sportiv etc.

Se vor finaliza. în zilele de 7—13 
aprilie, concursurile școlare pe 
obiecte de învătămînt. Cei mai pre
gătiți elevi din învătămîntul gimna
zial îsi vor confrunta cunoștințele 
de istorie antică si medie a Româ
niei (clasa a VIII-a) — la Focsani, 
de matematici (clasele VII—VIII) 
— la Pitești, de fizică (clasele VII— 
VIII) — la Odorheiu Secuiesc, de 
chimie (clasele VII—VIII) — la Fă
găraș. Pentru elevii din învătămîn
tul liceal si profesional, etapa repu
blicană a concursurilor pe obiecte 
de învătămînt va avea loc : pentru 
limba si literatura română, limba si 
literatura maternă (elevi din scoli 
•cu predare în limbile naționalități
lor conlocuitoare) — la Tîrgoviste : 
istoria României, a mișcării munci
torești. democratice si revoluționare, 
a P.C.R. — la Focsani : filozofie — 
la Deva : economie politică — la 
Reșița ; matematică — la Pitești : 
fizică — la Odorheiu Secuiesc ; chi
mie — la Făgăraș : biologie — la 
Tulcea. în zilele vacantei vor începe 
si întrecerile în cadrul concursului 
pe meserii si specialități, ale cărui 
etape pe ramură si minister se vor 
desfășura între 5 aprilie si 30 mal. 
Cîteva mii de elevi vor ■ petrece o 
săptămînă de vacantă (10—16 apri
lie) în tabere cu profil științific sl 
tehnlc-aplicativ — limba si literatu
ra română, istoria patriei, filozofie, 
matematică, economie politică, fi
zică. chimie, biologie, tehnica con
ducerii auto — în care clipele de 
odihnă se vor Îmbina cu activități 
științifice. întilnlri cu specialist!, 
vizite la obiective economice si 
culturale.

Tuturor acestor activități educa
tive li se vor adăuga manifestări 
recreative „tradiționale" : gale de 
filme, spectacole teatrale, vizite la 
muzee si expoziții, serbări cultural- 
artistice organizate în cluburi de 
vacantă. în scoli.

Florica DINULESCU
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încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos 

in Republica Socialistă România
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Regatului Ță
rilor de Jos, dr. Christoph van der 
Klaauw, însoțit de doamna van der 
Klaauw, a efectuat o vizită oficială 
în România; în perioada 23—28 mar
tie 1979.

în timpul vizitei, ministrul olan
dez al afacerilor externe a fost pri
mit de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Convorbirile dintre cei doi miniș
tri de externe, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă deschisă și cordi
ală, contribuind la adincirea înțele
gerii reciproce, s-au referit la evo
luția relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Regatul Țărilor 
de Jos, precum și la unele probleme 
internaționale actuale de interes co
mun.

în legățură cu relațiile bilaterale, 
miniștrii au constatat dezvoltarea 
continuă a schimburilor si cooperării 
în diferite domenii între cele două 
tari. în special în urma vizitei efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu. 
în Olanda, in 1973. și a vizitei 
Maiestății Sale regina Iuliana si a 
Altetei Sale regale prințul Țărilor de 
Jos. în România, in 1975.

Reafirmînd hotărirea lor de a dez
volta pe mai departe relațiile de 
• !etenie și cooperare dintre Româ- 

și Olanda In spiritul Declarației 
solemne comune, semnată la cel mai 
înalt nivel la Amsterdam la 12 a- 
prilie 1973, cei doi miniștri au exa
minat posibilitățile practice pentru 
extinderea in continuare a relațiilor 
româno-olandeze in domeniile poli-

★
Miercuri a părăsit Capitala minis

trul afacerilor externe al Regatului 
Țărilor de Jos. Christoph A. van der 
Klaauw. care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a făcut o Vizită 
oficială în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Stefan An
drei. ministrul afacerilor externe. 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Traian Pop. am
basadorul României la Haga. de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau, de asemenea. 
Louis Jean Marie Bauwens. ambasa
dorul Olandei la București, alti mem
bri ai ambasadei.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria. Petăr Da- 
nailov.

★
în cursul dimineții, ministrul afa

cerilor externe al Regatului Țărilor 
de Jos s-a întîlnit, în cadrul unei 
conferințe de presă, cu redactori ai 
ziarelor centrale si ai revistelor bucu- 
reștene, ai Agenției române de presă 
— „Agerpres", ai Radlotelevlzlu- 
nii române, precum si cu ziariștii 
care l-au însoțit pe șeful diplomației 
olandeze în vizita întreprinsă in tara 
noastră.

ADUNARI AIE STUDENȚILOR DIN STATE ARABE 
CARE ÎNVAȚĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ

în aceste zile, în diferite localități 
din țară au avut loc adunări ale stu
denților din state arabe care ur
mează cursuri de învățămînt superior 
în România, în cadrul cărora parti
cipants au dezbătut situația nou 
creată din Orientul Mijlociu, mani* * 
festîndu-și atitudinea de dezaprobare 
față de Tratatul de pace dintre 
Egipt și Israel și condamnare a lui.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
— 17; 20, (sala Atelier) : Elegie — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic, Dirijor : Iosif Conta. So
list : Vlad Conta — 20.
• Opera Română : Conacul cu 
stafii — 19.
• Teatrul de operetă i Poveste 
din Cartierul de West — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landră" (sala Schitu Mâgureanu);

Cu prilejul acestor adunări, orga
nizațiile Uniunea Generală a Studen
ților Palestinieni din România, Con*  
siliul Studenților Yemeniți din Ro
mânia <Uniunea Națională a Studen
ților Irakieni din România, Uniunea 
Națională a Studenților Sirieni din 
România. Uniunea Națională a Stu
denților Marocani din România, Uni
unea Studenților Arabi, Asociația 
Studenților Libanezi din România, 
Uniunea Națională a Studenților Ior
danieni din România își exprimă, 
într-o scrisoare, înalta apreciere și 
profunda considerație față de politica 
României, a președintelui Nicolae 
deaușescu, de solidaritate cu lupta 
poporului palestinian.

cinema
• Brațele Afroditel i PATRIA — 
15,30; 17,45; 20,15, FAVORIT — 15; 
17.30; 20, GRI VITA — 15,30; 17,45; 
20
• Cazul Gorgonova (iii cadrul 
„Zilelor filmului din R.P. Polo
nă") : CINEMA STUDIO — 10: 13; 
16; 19.
o Omul cu masca de fier : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18.
• Mizez pe 13 : FESTIVAL — 15; 
17.30: 20.
• Napoli se revoltă > LUCEAFĂ
RUL — 16.15; 17,45; 20, BUCU
REȘTI — 15.15; 17,30; 20.
• In 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, FLOREASCA 
— 15: 17,30; 20.
• Cuibul Iluziilor : VICTORIA — 
15.30: 19.
• Lebedele sălbatice — 15: 15.30, 

tic, economic, tehnico-științific, cul
tural și in alte domenii.

Miniștrii au subliniat cu satisfac
ție creșterea schimburilor comerci
ale și a cooperării economice, în 
special în lumina rezultatelor celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei riîixte 
româno-olandeze. si au convenit să 
studieze noi posibilități pentru ridi
carea în continuare a nivelului co
merțului bilateral și cooperării în 
industrie, spre avantajul reciproc al 
ambelor țări.

Cei doi miniștri au semnat un a- 
cord privind evitarea dublei impu
neri între cele două țări.

în cadrul schimburilor de vederi 
cu privire la problematica interna
țională, miniștrii au purtat discuții 
asupra evoluției procesului de des
tindere în toate aspectele sale, acor- 
dind o atenție deosebită probleme
lor privind edificarea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa și 
în special înfăptuirea pe deplin a 
Actului final de la Helsinki.

Ei au discutat, de asemenea, des
pre realizarea dezarmării, rolul Or
ganizației Națiunilor Unite șl stator
nicirea unei noi ordini economice în 
lume, precum și alte probleme in
ternaționale.

Ambele părți au exprimat satis
facția în legătură cu vizita minis
trului de externe olandez în Româ
nia, pe care o consideră drept o 
contribuție importantă la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Ministrul afacerilor externe al O- 
landei a invitat pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România să efectueze o vizită o*  
ficială în Olanda. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, dată exactă 
urmînd să fie convenită ulterior pe 
căi diplomatice.

★
Răspunzînd Întrebărilor ce i-au fost 

adresate, Christoph A. van der 
Klaauw a subliniat, importanta deo
sebită a intilnirii cu președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întilnire care 
ilustrează, cursul ascendent al relații
lor româno-olandeze. în continuare, 
relevind stadiul actual si perspecti
vele colaborării româno-olandeze. 
vorbitorul a arătat că în cadrul con
vorbirilor purtate la Bucureșfl. cu 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei. au fost examinate posibilitățile 
practice menite să asigure dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre cele 
două țări în domeniile economic, teh- 
nico-stiințific si cultural. Răspunzînd 
apoi unor întrebări referitoare la 
problematica internațională actuală, 
oaspetele olandez a evidențiat faptul 
că România și Olanda au multe 
puncte de vedere comune, cum ar fi 
cele referitoare la evoluția procesului 
de destindere, realizarea unei secu
rități reale pe continentul european, 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, rolul țărilor mici și 
mijlocii în democratizarea relațiilor 
interstatale, transpunerea în fapt a 
hotărîrilor Actului final al Conferin
ței de la Helsinki, ca și în alte pro
bleme majore.

..Noi prețuim poziția de principiu 
a partidului dumneavoastră si a tă
rii dumneavoastră privind lupta po
porului nostru palestinian — se re
levă în scrisoare — și dorim să 
subliniem că dumneavoastră ați jucat 
un rol important In legătură cu apli
carea in practică a rezoluțiilor O.N.U. 
în vederea realizării dreptului po
porului palestinian, a constituirii 
Unui stat palestinian independent. în 
același timp, v-ati pronunțat consec
vent pentru retragerea completă a 
forțelor militare israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate.

Sîntem convinși, stimate tovarășe, 
că dumneavoastră personal nu veți 
înceta să acționați în vederea conso
lidării luptei popoarelor pentru cau
za libertății si independentei lor. 
pentru o pace dreaptă si completă, 
pentru fericirea lumii, pentru ca să 
nu mai vedem copiii noștri victime 
ale unor noi războaie.

Vă rugăm să acceptați înalta rfoas- 
tră considerație si respectul nostru 
deplin".

Drumuri In cumpănă — 18; 20 : 
DOINA.
• Aurul lui MacKenna : CEN
TRAL — 15: 17.30: 20.
• Intre oglinzi paralele : BU-
ZE$T1 - 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.
• Furtuni de vară : LIRA — 15.30; 
18: 20.
• Nea Mărln miliardar : DACIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20.15, BU- 
CEGI — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Republica din Uzice : DRUMUL 
ȘARII — 15,30; 19.
• Mama — 11,45. Clociara — 14;
16,15, Llliom — 18,30; 20,30 : CI
NEMATECA.
• 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 împotrivă fricii : CIU
LEȘTI — 15,30; 17.45: 20.
• Stepa t COTROCENI — 15;
17.30: 20.
• Police python 357: MELODIA —
14.45; 17.30; 20,15. TOMIS — 15;
17,30; 20, FLAMURA — 15; 17,30;
20.

Tovarășul Pompeyo Marquez, 
pentru Socialism (MAS.) din

Miercuri dimineață a părăsit Capi
tala tovarășul Pompeyo Marquez, se
cretar general al Mișcării pentru So
cialism (M.A.S.) din Venezuela, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a efec
tuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democratice Madagascar

La București au avut loc, miercuri; 
dimineața, convorbiri oficiale între 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan An
drei, și ministrul afacerilor externe, 
al Republicii Democratice Madagas
car, Christian Remi Richard.

în timpul convorbirilor a fost evi
dențiată dorința comună a guver
nelor celor două țări de a dezvolta 
și aprofunda, pe multiple planuri, ra
porturile româno-malgașe de priete
nie, în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și cooperării interna
ționale. Au fost abordate, totodată, 
unele probleme actuale ale Vieții in
ternaționale.

în aceeași Zi s-au deschis lucrările 
Celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică româno-mal- 
gașă.

Delegația română este condusă de 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, iar delegația malgașă de

Județul Alba a îndeplinit planul producției 
industriale pe primul trimestru al anului

Printr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Alba 
al P.C.R. anunță că oamenii muncii 
din unitățile economice ale județului 
au îndeplinit cu trei zile înainte de 
termen planul producției industriale 
Pe primul trimestru al anului, creind 
astfel posibilitatea realizării, pini la

tv
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17.00 Telex
17,05 Teleșcoală
17.29 ,,Cupa mondială" la schi alpin — 

selecțiuni înregistrate din ulti
mele concursuri ale sezonului

18,00 Seara Televiziunii ungare
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Ora tineretului
20,59 Film artistic : Sus pe Spitzberg. 

Premieră pe țară. Producție a 
Televiziunii din R.P. Ungară. în

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
Meciurile disputate ieri în etapă a doara 3—1 (1—0) ; Politehnica Iași — 

23-a a campionatului diviziei A . la r Sportul studențesc 2—2 (1—2); F. C. 
Olimpia Satu Mare — Jiul Petroșani

a
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua — Gloria Bu2ău 
4—0 (1—0) ; Dinamo — C. S. Tirgo- 
viște 2—0 (1—0) ; F. C. Argeș Pitești 
— A.S.A. Tg. Mureș 3—1 (1—0) ; F.C. 
Bihor Oradea — Universitatea Craio
va 1—0 (0—0)S. C. Bacău — Poli
tehnica Timișoara 0—0 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — F. C. Baia Mare 1—0 (0—0); 
U. T, Arad — F. C. Corvinul Hune-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Milano se desfășoară între

cerile competiției internaționale de 
tenis pentru cupa „Romazzotti". Ilie 
Năstase l-a eliminat în primul tur, 
cu 7—5, 6—4, pe Johan Kriek. Alte 
rezultate înregistrate: Smid-Crealy
6— 3, 6—3; Tardczy-Dupre 6—3, 6—1; 
Mottram-Pecci 6—2, 6—4; Clerc- 
Kary 7—5. 7—6; Alexander-Baraz- 
zutti 6—3. 3—6, 7—5; Mayer-Ramirez
7— 5, 6—4; Borg-Masters 6—1, 6—2.
• Etapa a patra a competiției cicliste 

internaționale „Cupa F.R.C.", desfă
șurată pe traseul Constanța—Mihail 
Kogălniceanu—Tîrgușor și retur (50 
km), a revenit lui Bartosil (Ceho
slovacia) in 2h 13’52”, urmat in a- 
celași timp de Tanev (Bulgaria) și T. 
Vasile (România).
• Disputat la Simferopol, meciul a- 

mical de fotbal dintre echipele 
U.R.S.S. și Bulgariei s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 (2—1) în favoarea ju

• Sftrșitul „Împăratului din tai
ga" S MUNCA — 15; 17.30; 20.
• Al patrulea stol : VOLGA — 15;
17,30: 20, ARTA — 15; 17.30 : 20.15. 
S Valsul absolvenților : VIITO-

UL - 15.30; 17.45; 20.
• Poliția este învinsă : POPULAR 
— 15; 17.30 : 20.
• Masca de apă : FLACĂRA — 
15,30; 18: 20.
• Un om de zăpădă pentru Afri
ca : PROGRESUL — 16: 18; 20.

teatre

secretar general al Mișcării 
Venezuela, a părăsit Capitala

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele venezuelean a fost salutat 
de tovarășii Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid. 

(Agerpres)

Christian Remi Richard, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar.

La sesiune sînt analizate stadiul 
actual al colaborării economice bila
terale, posibilitățile dezvoltării și di
versificări în continuare a schimbu
rilor comerciale, a cooperării în di
ferite domenii de interes comun.

★
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, a oferit un dejun în onoa
rea ministrului afacerilor externe 
Christian Remi Richard și a persoa
nelor oficiale care îl însoțesc în vizi
ta în țara noastră.

★
Miercuri după-amiază. ministrul 

afacerilor externe al Republicii De
mocratice Madagascar și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au vizitat 
cartiere noi de locuințe din Bucu
rești si Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. (Agerpres)

31 martie, a unei producții suplimen
tare estimate la 90 milioane lei. Vor 
putea fi livrate astfel, suplimentar, 
economiei naționale 370 tone mașini 
și utilaje pentru industria metalur
gică, 370 tone cupru de convertizor, 
500 mc cherestea, 24 000 mp plăci fi- 
brolemnoase. 57 milioane mp hîrtie, 
537 mașini electrice de spălat rufe, 
300 mașini de cusut de uz casnic ,și 
alte produse.

distribuție : Ildiko Pecsl, Istvan 
Avar, Gabor Koncz, Lajos Oze, 
Laszio Csurka. Regla : Eva Zsurzs 

22,19 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20,00 Seara Televiziunii ungare
20,45 Moștenire pentru viitor — Diml- 

trle Paciurea
21.30 Telex
21,35 Concert simfonic. în program t 

Simfonia I de G. Enescu. inter
pretează orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta

22,15 închiderea programului

3—1-(2—1).
în clasament conduc echipele F.C. 

Argeș Pitești si Dinamo, cu cîte 
29 puncte, urmate de formațiile 
Steaua — 28 puncte, F.C., Baia Mare 
— 26 puncte. C.S. Tîrgoviște. S.C. 
Bacău — cîte 25 puncte. Universitatea 
Craiova. Sportul studențesc — cite 
24 puncte, etc.

cătorilor sovietici. Au marcat Blohin, 
Șenghelia, Gavrilov, respectiv Panov.
• Rezultate din etapa a 5-a a cam

pionatului republican de rugbi: Farul 
Constanța — Steaua 3—0; Grivlța 
roșie — Știința Petroșani 12—16; Di
namo — Politehnica Iași 24—12; Rul
mentul Bîrlad — Universitatea Timi
șoara 9—7; Rapid — Sportul studen
țesc 19—17. J

în clasament conduc Steaua și 
Știința Petroșani, cu cîte 13 puncte, 
urmate de Dinamo și Gri vița — 11 
puncte.
• Peste 25 000 de spectatori au 

urmărit la Londra, în nocturnă, me
ciul internațional amical de fotbal 
dintre echipa F.C. Liverpool și for
mația vest-germană Borussia Moen
chengladbach. Fotbaliștii vest-ger- 
mani au obținut victoria cu 1—0, 
prin punctul marcat în minutul 23 
de Weald Lienen.

Față In față Cu lumea — 19.30,
(sala Grădina Icoanei) : Anecdote 
provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chail
lot - 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Familia Tot — 19.30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19, (la 
Sala Palatului) : Micul infern —
19.30.
• Teatrul Giuleștl : (sala Majes
tic) : Oedip rege — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile hu-i de glumit — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bom
ba zilei — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17, Bun venit la Rapsodia 1 —
19.30.
• Teatru! „Ion Creangă" ; „13+1*  
(o Istorie cu Harap Alb) — 10; 
Ochiul — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sinziana — 10.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la circ" — 16; 19.30.
• Studioul de teatru al l.A.T.C. : 
Băiatul cu floarea — 19.30.

Cronica zilei
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început miercuri „Zile
le filmului din Republica Populară 
Polonă", manifestare organizată cu 
prilejul „Zilelor culturii poloneze" in 
tara noastră. Au rostit alocuțiuni cri
ticul de film Valerian Sava si Da
niela Czarska. director adjunct In 
Direcția generală a cinematografiei 
poloneze.

La spectacol au participat Ion Gă- 
leteanu. secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentant! ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Asociației Cineaș
tilor. oameni de artă si cultură, un 
numeros public, precum și delegația 
de Cineaști polonezi aflată cu această 
ocazie în tara noastră.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Kornel Hertschke. însărcinat cu afa
ceri a.i. al Poloniei La București, si 
membri ai ambasadei, precum si șefi 
da misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, miercuri la amia
ză a avut loc. în sala Dalles, deschi
derea a două expoziții din Elveția : 
una de tapiserii, cuprinzînd 36 de lu
crări realizate de 27 de artiști con
temporani, și o alta prezentînd evo
luția fotografiei în Elveția, din 1840 
pînă în zilele noastre.

Cu acest prilej. Vasile Nicolescu, 
director în Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, și Thomas H. R. 
Wernly, însărcinatul cu afaceri ad-ln- 
terim al Elveției la București, au 
rostit alocuțiuni.

Au participat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

★
Universitatea cultural-științifică 

București a organizat miercuri o sea
ră culturală japoneză în cadrul 
căreia au fost decernate premii 
celor mai buni cunoscători români de 
limbă japoneză, cursanți ai Universi
tății cultural-Stiințifice bucureștene și 
studenți ai Universității din Capitală.

Cu acest prilej acad. Remus Rădu- 
leț, rectorul Universității cultural-ști- 
ințlfice București, Dumitru Chițoran, 
prorector al Universității din Capita
lă, șl Junji Yamada, ambasadorul Ja
poniei în tara noastră, au rostit alocu
țiuni.

★
Secția de științe filologice, litera

tură si arte a Academiei Republicii 
Socialiste România. împreună cu 

: secția de teoria și istoria artei și 
literaturii a Academiei de științe so
ciale și politice. Uniunea scriitorilor 
și Institutul de istorie și teorie li
terară „George Călinescu" au orga
nizat, miercuri, în Capitală o ședin
ță publică de comunicări consacrată 
lui Dimitrle Caracostea. cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la naște
rea acestuia. Au prezentat comuni
cări dr. Ovidiu Papadima și dr. 
Adrian Fochi.

(Agerpres)

„SPUTNIK"

Căi noi spre folosirea energiei din spațiul extraterestru
• Stațiune energetica situata la zeci de mii de kilometri de 
Pămînt • U.H.F. sau conductele de electricitate invizibile 

• Avantajele unei industrii extraterestre
Crearea sistemului orbital „Saliut- 

Soiuz", care servește ca vehicul au
tomat de transport spațial, deschide 
calea pentru construirea în spațiu a 
diferite obiective, inclusiv a unor sta
țiuni energetice orbitale. Capacitatea 
energetică a Soarelui, cum bine se știe, 
este de 5 000 de ori mal mare decît 
a tuturor resurselor energetice utili
zabile ale Pămîntului. Soarele strălu
cește constant în spațiul extrateres
tru, unde nu se cunosc zorile sau 
amurgul, norii sau atmosfera care 
să-i slăbească lumina. Astăzi, oa
menii de știință din multe țări au 
început să înțeleagă că energia sola
ră poate fi adusă din spațiu pe Pă
mînt

Sateliții și navele spațiale sînt, de 
obicei, echipate cu baterii fotoelec- 
trice care transformă energia sola
ră în electricitate, asigurînd func
ționarea echipamentului de la bord 
și a unor motoare auxiliare. Să ne 
imaginăm o stațiune spațială care 
funcționează pe o orbită geostaționa- 
ră, cu alte cuvinte la o distanță de 
35 800 km de Pămînt Stațiunea va 
fi suspendată deasupra unui punct 
al suprafeței globului. Perioada ei de 
revoluție va fi de 24 de ore, adică se 
va mișca sincronic cu Pămîntul. Or
bitele geostaționare sau sincronice 
sînt de acum folosite de sateliți de 
comunicații ca relee de telegraf și 
telefon și pentru transmiterea la dis
tanță a programelor de televiziune.

La o asemenea înălțime, fiecare 
grup de baterii însumînd în supra
față un metru pătrat poate primi 
constant o rezervă'de circa 1.5 kW 
energie de la Soare, din care circa 
o zecime este transformată In elec
tricitate. 150 de Wați pe metrul pă
trat nu este, desigur, mult. Dar spa
țiul extraterestru este nemărginit. 
Omul poate așeza baterii pe spații 
de kilometri patrați, captînd. mi
lioane de kilowați de energie. S-a 
calculat că o stațiune solaro-energe- 
tică spațială cu două „aripi", avînd 
fiecare lungimea de 6 km și lățimea 
de 5 km. poate realiza o producție de 
energie electrică de 5 milioane kW.

Există și o altă metodă de trans
formare a energiei solare in electri
citate — metoda turbotermaiă. în 
cazul acestei metode, razele Solare 
sînt concentrate cu ajutorul unor

Varșovia șantierelor
La coborîrea din avion ne-a su- 

rîs, prietenos, soarele. „Prima zi 
frumoasă, relativ caldă", ne spun 
gazdele varșoviene. Primul semn 
că, in sfirșit, primăvara va trium
fa asupra unei ierni neobișnuit de 
aspre, cu geruri mari și zăpezi a- 
bundente, care au afectat serios 
organismul economico-social al ță
rii si au lăsat urme persistente. 
Nu este de mirare că In prima du
minică însorită, în cel măi mare 
parc al orașului, Lazienki, este lu
me multă, exuberantă.

Reînvierea naturii, după amor
țeala și vitregiile iernii, pune in 
valoare și dă strălucire epopeii re
învierii Varșoviei din molozul și 
cenușa războiului. Revedem cu e- 
moție monumentele sale, fiecare 
dintre ele însemnînd istorie, dar și 
actualitate — de la Citadelă, locul 
de martiriu al atitor generații de re
voluționari polonezi, la orașul ve
chi, refăcut aidoma ca pe timpul 
Renașterii șl la Piața Castelului, 
recent reconstruit, ca simbol al 
permanenței „Poloniei care nu pie
re" ; de la monumentul consacrat 
răscoalei din ghetto, la cimitirul 
soldațllor sovietici și pînă la sta
tuia victorioasei Nike, care expri
mă sugestiv hotărirea polonezilor 
de a apăra eroic cuceririle orîn- 
duirii noi, socialiste.

Noul dominant în înfățișarea ac
tuală a Varșoviei este însă vasta 
operă de coiutrucție întreprinsă 
mai ales în arRi din urmă, ingeni
oasele soluții arhitecturale și ur
banistice care îi conferă an de an 
plusuri de frumusețe și aspect de 
metropolă modernă. De o parte și 
de alta a Vistulei, numeroase car
tiere noi, cu blocuri ridicate in 
timp record prin metoda industri
ală, reflectă preocuparea asiduă 
pentru rezolvarea a ceea ce se de
finește aici ca principala problemă 
socială a Poloniei — locuințele. Pe 
lîngă ele, numeroase obiective in
dustriale, edificii și hoteluri cu 
zeci de etaje, gara nouă din inima 
orașului și cea mai recentă arteră 
de comunicație — „Traseul Lazi
enki" — pe care mașinile circulă 
rapid, nestinjenite de stopuri, de 
la un capăt la altul al orașului.

în toate aceste realizări șt în 
multe altele cu care se mîndresc 
cu deplin temei varșovienii Sînt 
încorporate progresele remarcabile 
în știință și tehnică, capacitățile 
creatoare ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor polonez, care în
făptuiește cu hărnicie strategia 
constructivă elaborată de Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, grație 
căreia Polonia socialistă cunoaște 
o dezvoltare dinamică, ce o situea

oglinzi gigant și folosite pentru în
călzirea unui lichid pe care-1 trans
formă în aburi. Aburii acționează la 
rîndul lor o turbină, la care este co
nectat un generator electric.

Se pune însă problema transmite
rii pe Pămînt a energiei electrice ob
ținute. Desigur, ea nu poate fi trans
portată cu ajutorul firelor. Sînt exa
minate două metode de transport 
fără fir a unor mari cantități de 
energie și pe distanțe lungi : una 
prin ra2e laser, alta — poate mai 
realistă — cu ajutorul radiațiilor de 
frecvente ultraînalte (U.H.F.).

în ultimii ani, tehnica U.H.F. a 
fost dezvoltată în mod substanțial. 
Tocmai prin aceste benzi de unde de 
un centimetru își desfășoară obser
vațiile radioastronomii. Cercetătorii 
acționează acurte pentru a verifica 
posibilitatea transmiterii pe scară in
dustrială a energiei pe această cale. 
Conceptele inițiale în acest domeniu 
aparțin binecunoscutului fizician so
vietic dr. Piotr Kapița. Această me
todă oferă avantaje imense. Elec
tricitatea poate fi transportată prin 
canale de-a lungul cărora circulă 
„ghlduri de unde" și care pot 
fi „așezate" sub pămînt, aidoma con
ductelor de petrol sau de gaz. Dar 
aceasta — cînd este vorba de trans
portul terestru. Transmiterea de 
energie din spațiu nu va ' necesita 
nici măcar conducte. U.H.F. poate fi 
comparată cu un pod de zeci de mii 
de kilometri lungime, intre stațiunea 
solâro-snergetică spațială și planeta 
noastră. Transportul nu va fi stînje- 
nit de nici un obstacol — nici de 
păturile groase ale atmosferei, nici 
de ceață, nici de norii încărcați de 
fulgere. „Podul" va funcționa conti
nuu, vara și iarna, ziua și noaptea. 
Pe Pămînt, discul antenei receptoare, 
avînd un diametru de un kilometru 
sau chiar mai mult, va fi în măsură 
să transforme radiația recepționată 
în curent continuu sau alternativ și 
să-1 transmită consumatorilor.

Fantezie ? Nicidecum. Acest pro
iect spectaculos se bazează pe calcule 
și experiențe aprofundate. Arqploa- 
rea lui este Caracterizată de urmă
toarele date : greutatea (mai exact, 
masa — căci nu există greutate în 
condiții de imponderabilitate) echi
pamentului unei stațiuni solaro-ener*  

ză pe locul 10 printre țările indus
triale ale lumii.

Vizitând întreprinderi și institu
ții, ziaristul român constată cu 
bucurie vitalitatea și profunzimea 
tradițiilor de prietenie și solidari
tate dintre popoarele român și po
lonez, care, ambele, se pregătesc 
să sărbătorească in această vară 35 
de ani de la eliberarea lor din ju
gul fascist. Pretutindeni hi s-a vor
bit cu simpatie despre realizările 
României, despre importanța și 
rodnicia legăturilor de colaborare, 
puternic impulsionate de întâlniri
le dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek, în
deosebi despre momente care per
sistă în memoria localnicilor din 
timpul vizitei oficiale a delegației 
de partid și de stat române in Po
lonia, din mai 1977.

La uzinele „Kasprazak" din Var
șovia, care produc magnetofoane 
de înaltă calitate, directorul tehnic 
ne-a vorbit pe larg despre acțiunea 
de cooperare româno-poloneză, in 
baza Căreia, la Iași, a început fa
bricarea de magnetofoane roma
nești. „Este o colaborare bună, re
ciproc avantajoasă — a spus el •— 
pe care dorim și sîntem interesați 
să o dezvoltăm sub diferite as- " 
p.ecte".

Firește, este numai un exemplu. 
Așa cum se știe, înțelegerile reali
zate la nivel înalt vizează ampli
ficarea cooperării în producție in 
multe domenii de virf ale econo
miei celor două țări, creșterea 
schimburilor comerciale, intensifi
carea colaborării tehnico-științifi
ce, culturale și în alte domenii.

Totul în Varșovia pune în evi
dență necesitatea de a lupta pen
tru a împiedica un nou război, 
pentru a asigura o securitate trai
nică în Europa și în lume, pe baza 
respectării independenței și suve
ranității naționale, a integrității 
teritoriale a statelor, a dreptului 
fiecărui popor de a fi deplin stă- 
pin pe destinele sale, tn aceste nă
zuințe, popoarele român și polonez 
se întâlnesc și se apropie •— și este 
firesc ca conlucrarea dintre cele 
două țări, precum și cu alte țări 
socialiste și nesocialiste, să se în
tărească continuu pentru atinge
rea acestor obiective.

Interesul și dorința comună de a 
întări prietenia și solidaritatea ro- 
mâno-polonă in lupta pentru so
cialism și pace sînt impresii din 
cele mai puternice și mai îmbucu
rătoare pe care le lasă ziaristului 
român contactul cu Varșovia in 
aceste zile de primăvară.

Ion FÎNTtNARU
Varșovia 

getice de 10 milioane kilowați, echi- 
‘pată cu baterii fotoelectrice, va fi de 
circa 35 000 tone, iar al unei stațiuni 
bazate pe turbogenerator va depăși 
cu puțin 100 000 de tone. Toate aceste 
materiale, ansambluri și blocuri vor 
trebui duse în spațiu, montate, expe
rimentate și puse în funcțiune. O ase
menea stațiune va fi asamblată pe o 
orbită apropiată, aflată la 200—300 
km de Pămînt, de către oameni și 
manipulatori automați speciali. Odată 
montată, centrala electrică va trebui 
plasată pe o orbită staționară. Ope
rațiunea respectivă va dura între 
6 și 12 luni. Pe orbita staționară vor 
fi plasate, de asemenea, o serie de 
motoare auxiliare. Ele vor trebui să 
orienteze bateriile față de Soare, să 
corijeze devierile determinate de 
„vîntul solar" și .să asigure orienta
rea exactă a stațiunii față de ante
na receptoare de pe Pămînt.

Desigur, urmează să fie soluționa
te o mulțime de probleme înainte ca 
omul să înceapă construirea stațiu
nii electrice spațiale. înainte de toa
te, este vorba do probleme de ordin 
tehnic. Apoi, trebuie avute în ve
dere o serie de aspecte economice, 
juridice și ecologice. De pildă, ce efect 
va avea transmisia unei puternice 
radiații U.H.F. asupra comunicațiilor 
radio 7 Cum vor fi distribuite sec
țiuni ale Orbitelor staționare între 
diferite țări ? Cum să se asigure 
drepturi și avantaje egale tuturor 
țărilor ?

Există și o întrebare de altă na
tură. și anume : este oare necesară 
transportarea energiei de la aceste 
stațiuni pe Pămînt? Este oare mal 
avantajos să se „construiască" direct 
în spațiul cosmic întreprinderi indus
triale care, împreună cu stațiunile 
solaro-energetice să formeze com
plexe productive orbitale ? Vehi
culele spațiale vOr duce pe or
bită materiale brute șl vor aduce pe 
Pămînt produse finite. în timp ce 
alte nave vor transporta personalul 
de servire, care va lucra în schim
buri. O asemenea industrie ar oferi 
numeroase avantaje. în primul rînd, 
omul va putea reduce, în mare par
te, cantitatea de poluanți risipiți în 
atmosferă de către industrie. în al 
doilea rind, datoritfi imponderabili
tății și vidului aproape absolut din 
spațiu, este mai ușor să se obțină 
substanțe sau materiale cu impuri
tăți minime și să se producă cristale 
cu proprietăți superioare celor obți
nute pe Pămînt.

® ATENTIE LA VITE
ZĂ ! Destinat automobiliștllor 
care își „uită" piciorul pe acce
lerator, un dispozitiv electro
nic miniaturizat, fabricat in 
Franța, indică viteza unui ve
hicul. emitind un semnal sonor 
de alarmă atunci cînd acesta o 
depășește De cea determinată in 
prealabil de conducătorul auto. 
El este util si pentru cicliștii 
sau navigatorii Cărora le este 
greu să-si evalueze Viteza. Noul 
dispozitiv, dpnumit ..seif radar", 
funcționează pe bază de baterii.

© REGENERARE CA
PILARĂ ? Un profesor de la 
Universitatea din Helsinki ar fi 
descoperit un mijloc eficient de 
stimulare a creșterii părului.

Ocupindu-se de diferite boli ale 
pielii, profesorul a constatat că 
anumiți detergenti cu conținut 
de glicerină aplicați pe piele 
provoacă formarea de noi celu
le in epidermă si în foliculele 
capilare. Detergentul pătrunde 
foarte repede în piele si acțio
nează asupra conținutului de 
colesterol din celule, determi- 
nind o Intensificare a activității 
celulare dtn epidermă si din fo
liculele capilare si stimulînd 
totodată circulația sanguină din 
piele. Eficienta stimulatorului a 
fost urmărită ne un. număr de 
300 de persoane.

® RADIO COMPU
TERIZAT. In Marea Britanie 
și-a făcut apariția primul aparat 
de radio computerizat. Un mi

croprocesor înregistrează prefe
rințele auditoriului în ce priveș
te Calitatea sunetului (volumul, 
tonalitatea) și adaptează în mod 
automat emisiunea dorită. în 
prezent. în laboratoarele brita
nice se pun la punct ultimele 
detalii ale unui aparat la care 
va fi folosită programarea emi
siunilor pe o săptămînă înainte. 
Un sunet special il Va preveni 
ne Droprietarul aoaratului a- 
tunci cînd a sosit momentul să 
dea drumul la radio pentru a 
asculta emisiunea .aleasă.

• ÎNNOIRI URBANIS
TICE LA MOSCOVA. 
Moscova, care a/e la ora ac
tuală 8 milioane de locui
tori. îsl schimbă simțitor în
fățișarea. Pină în 1990 in

oraș se vor crea opt Structuri 
urbane autonome. După cum se 
știe, timp de opt secole. Mos
cova s-a dezvoltat Pe baza prin
cipiului urbanistic inelar-radial, 
cu orientarea spre un singur 
centru. în ultimele decenii, din 
cauza creșterii și dezvoltării ra- 
Dide. această structură a devenit 
incomodă, mai ales din punctul 
de vedere al transportului. 
Viitoarele opt orașe-pilot vor 
avea fiecare o populație de un 
milion de locuitori. în fiecare 
din ele Se Vor crea complexe 
autonome de servicii și de insti
tuții culturale. în schimb, teri
toriul „Vechiului" oraș, situat în 
limitele bulevardului inelar 

„Sadovoe kolțo", se Va transfor
ma într-o rezervație. El își va 
menține importanța ca centru 
cultural si de învățămînt al ca
pitalei.

• BECURI MAI LUMI
NOASE. O lampă cu incan
descență ce permite transforma
rea în lumină a 60 la sută din 
energia electrică primită a fost 
pusă la punct la Institutul pen
tru tehnologie din Massachu
setts (S.U.A.). Becurile obișnui
te transformă de obicei doar 20 
la sută din energie în lumină, 
restul de 80 la sută fiind raze 
infrarosii invizibile, care produc 

căldură. Interiorul noului bec 
este acoperit cu o peliculă de 
argint-oxid de titaniu-argint. 
care alcătuiesc un fel de filtru 
permițlnd ieșirea luminii radia
te și reflectînd astfel razele in
frarosii incit ele să încingă si 
mai tare filamentul becului. 
Specialiștii apreciază că noul 
bec, de 2,5 ori mai trainic decit 
cel clasic. Se va impune în cu- 
rînd. întrucît permite conside
rabile economii de energie e- 
lectrică.

• ZĂVORUL MIRA
CULOS. în condițiile crește
rii vertiginoase a numărului de 
spargeri. în Franța au apărut o 
serie de noi sisteme de zăvoriră 
a ușilor, a caselor de bani etc., 
care de care mai ingenioase. Ul

tima noutate In materie: o 
broască magnetică imposibil de 
forțat chiar si de către cel mai 
abil dintre spărgători. Nici mă
car cheia acesteia nu poate fi 
copiată. Ea conține o serie de 
magneți*  flecare din aceștia cu 
4 poziții posibile. în cilindrul 
broaștei se află stlfturi magne- 
tizate cu 56 caractere magnetice, 
ceea ce creează o infinitate de 
coduri, dintre care unul singur, 
cel ales, declanșează. în mo
mentul introducerii cheii, un 
cimp magnetic ce deschide ușa.

• DIN NOU LA 
GHERGHEF. La Wiesbaden 
a avut loc. de curînd. primul 
tîrg de lucru de mină din 
R.F.G.. organizat ca urmare a 
unui interes crescînd al femei

lor fată de această străveche În
deletnicire. Ghergheful, războiul 
manual de țesut, roata de tors, 
unelte care păreau sortite să 
devină obiecte de muzeu, au fost 
repuse în stare de funcționare. 
Pentru a deprinde țesutul si ce
lelalte, tehnici artizanale au fost 
organizate cursuri care se bucu
ră de o mare afluență de parti
cipante. Ca urmare a unei ce
reri sporite, pe piață sl-au făcut 
apariția si replici modeme ale 
străvechilor unelte artizanale. 
Astfel, pot fi achiziționate răz
boaie de tesut pliante, adecvate 
pentru locuințele mai mici, apa
rate electrice de tors etc. Așa
dar o Întreagă industrie, care, 
în cursul anului trecut, a reali
zat o cifră de afaceri de un mi
liard de mărci.
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Schimb de mesaje 
la nivel înalt
între România

Lucrările sesiunii C.E.E.—O.N.U. de la Geneva
GENEVA 28 (Agerpres). — Cores

pondentă 
neva au 
rile celei 
Comisiei ________ _ . _____
Europa. Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a transmis sesiunii 
un mesaj in care se arată că. în anul 
care a trecut de la sesiunea prece
dentă. comisia a continuat să-și lăr
gească rolul de instrument de coo
perare în regiune, datorită încrede
rii sporite a țărilor membre. ..Fap
tul că situația economică mondială 
nu invită deloc la optimism nu tre
buie să ne descurajeze si să ne în
depărteze de obiectivul nostru", se 
subliniază 'n mesaj.

în declarația preliminară, secreta
rul executiv al C.E.E./O.N.U., Janez 
Stanovnik, a subliniat dinamismul 
activității comisiei

de la Șt. 
continuat, 
de-a 34-a 
economice

Țurlea : La Ge- 
miercuri. lucră- 
sesiuni anuale a 
a O.N.U. pentru

ani, sub impulsul dat de Actul final 
semnat la Helsinki. El a evidențiat 
importanța convocării de conferințe 
general-europene în domeniile me
diului înconjurător, energiei și trans
porturilor, ca formă nouă a activi
tății comisiei. Totodată, vorbitorul a 
reliefat că domenii prioritare, acum. 
Ia jumătatea drumului între Belgrad 
Si Madrid, sînt identificarea obstaco
lelor ce există în calea cooperării 
economice dintre statele euronene si 
eliminarea restricțiilor care împie
dică extinderea acestei cooperări, 
precum si sporirea si diversificarea 
comerțului.

în plenara comisiei au început dez
baterile generale, în cadrul cărora 
reprezentanții țărilor iși exprimă 
punctele de vedere, iar în comitete 
au loc dezbateri asupra diferitelor 
domenii de cooperare.ultimii trei

în orașul portughez Portalegre s-a desfășurat o mare manifestație populară 
în sprijinul continuării reformei agrare
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și R. D. P. Yemen
ADEN 28 . (Agerpres). — Abdel 

Fatah Ismail, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist Yemenit, 
președintele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului al Republicii 
Democrate Populare Yemen, a primit 
pe ambasadorul României în R.D.P. 
Yemen, Constantin Căruntu. Cu acest 
prilej a fost transmis un mesaj de 
prietenie din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
secretarul general al C.C. al P.S.Y. a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceausescu urări de noi suc
cese în nobila sa activitate de con
ducere a P.C.R.. în construirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
multă sănătate si fericire, caldele 
sale sentimente de prietenie si res
pect. multă putere de muncă si pros
peritate continuă comuniștilor ro
mâni. poporului României socialiste 
prietene.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc au fost reliefate bunele 
relații existente între cele două 
partide si state prietene și perspec
tiva dezvoltării lor pe multiple 
planuri.

Ecouri după hotărirea
noua majorare a

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
în cadrul reuniunii de marți, de la 
Bruxelles, a miniștrilor pentru pro
blemele energiei ai celor nouă țări 
membre ale Pieței comune, s-a 
convenit ca la 24 aprilie să se în
trunească, tot la Bruxelles, o reu
niune extraordinară a acestor mi
niștri — a anunțat 
francez, Andre Giraud, care 
dează în acest semestru 
miniștrilor respectivi. El a 
la viitoarea reuniune vor 
nate consecințele hotărîrii 
de statele membre ale Organizației 
țărilor exportatoare 
(O.P.E.C.), privind 
țului petrolului cu 
aprilie. •

reprezentan tul 
prezi- 

reuniunile 
relevat că 
fi exami- 

adoptate

de petrol 
majorarea pre- 

începere de la 1

28 (Agerpres).WASHINGTON
Președintele Jimmy Carter a decis 
să amîne cu aproximativ o săptă- 
mină prezentarea noului program 
energetic pe care urma să-l facă 
cunoscut la 29 martie — a anunțat

BAMAKO Congresul constitutiv al Uniunii
Democrate a Poporului Malian

BAMAKO 28 (Agerpres). — La 
Bamako s-au deschis lucrările Con
gresului constitutiv al Uniunii Demo
crate a Poporului Malian, partid 
unic în Republica Mali.

La lucrări sînt prezențl delegați 
din partea celor 52 de organizații re
gionale din Mali, precum și repre
zentanți ai unor partide comuniste 
și muncitorești, ai unor partide de 
guvernămînt din Africa, ai unor miș
cări de eliberare națională de pe 
continentul african.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul 
Petre Blajovici, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de stat.

Ordinea de zi a congresului cu
prinde examinarea problemelor pri
vind orientările interne și externe

ele partidului, precum și soluționa
rea unor probleme cu caracter admi
nistrativ. Participanții vor adopta 
statutul și regulamentul intern de 
funcționare ale U.D.P.M., programul 
de politică generală și vor alege or
ganele conducătoare ale partidului.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Moussa Traore, președintele 
republicii, care a vorbit despre sem
nificația și importanța constituirii 
unui partid unic în Mali, care să 
unească toate forțele vii ale națiunii 
pe calea progresului social și a bu
năstării întregului popor.

în prima zi a lucrărilor, reprezen
tantul P.C.R. a transmis participan- 
tilor la congres cuvîntul de salut al 
Partidului Comunist Român, care a 
fost primit cu vii aplauze.

Realizări ale economiei R.P.D. Coreene
PHENIAN 28 (Agerpres). — în ca

drul celei de-a treia sesiuni a actua
lei legislaturi a Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, deputatul 
Kim Gyong Ryong, ministrul finan
țelor. a prezentat raportul asupra bi
lanțului executării bugetului pe 1978 
și bugetul pe 1979.

în raport se arată că anul trecut 
— primul din planul de dezvoltare 
pe șapte ani — sarcinile au fost rea
lizate înainte de termen. Valoarea 
globală a producției industriale a

crescut cu 17 la sută, veniturile bu
getare au sporit cu 13,5 la sută față 
de 1977, iar cheltuielile cu 10.4 la 
sută. Investițiile în economie au spo
rit cu 10,6 la sută față de anul ante
rior.

Raportul a relevat că pentru anul 
1979 bugetul prevede o creștere de 
10,5 la sută a veniturilor si de 17,3 la 
sută a cheltuielilor. Cele mai impor
tante fonduri ale bugetului, care este 
echilibrat, sînt alocate pentru sectoa
rele de bază ale economiei.

ORIENTUL MIJLOCIU
I

Probleme economice in dezbaterea 
plenarei C. C. al P. C. din Cehoslovacia

Cuvîntul tovarășului Gustav Husak
PRAGA 28 (Agerpres). — Abordînd 

problemele aprovizionării cu combus
tibil și energie. în cadrul recentei 
plenare a C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia. Gustav Husak. secretar gene
ral al C.C. al partidului, a analizat 
pe larg situația din aceste domenii, 
precum și alte aspecte ale economiei 
naționale.

în cuvîntul său au fost subliniate 
rezultatele obținute pînă în prezent 
în dezvoltarea generală economică, 
relevîndu-se. totodată, că în prezent, 
după cum transmite agenția C.T.K., 
nu este vorba numai de extragerea 
cărbunelui și de producția de energie 
electrică, ci si despre raționalizarea 
efectivă a consumului lor. de econo
misirea combustibilului si energiei. 
Societatea noastră, a adăugat vorbi
torul. continuă să se comporte de 
parcă le-am avea în cantitate sufi
cientă. iar noi dispunem doar de re
zerve limitate de cărbune, pe care, 
de altfel, le exploatăm cu cheltuieli 
considerabile si cu mari greutăți.

în continuare. Gustav Husak a 
arătat că aproape" o treime a coope
rativelor agricole care cultivă. în 
condiții comparabile, circa 36 la sută 
din suprafețele de pămint. nu ating 
indicatorii medii. în cooperativele 
agricole si gospodăriile de stat, a 
menționat el. există posibilități des
tul de mari pentru a obține o sporire 
substanțială a producției fără mari 
cheltuieli suplimentare. în primul 
rind pe calea unei mai bune organi
zări a producției si a muncii.

Nu putem să ne împăcăm CU ma
nifestările de indisciplină în uzine, 
a spus Gustav Husak, adăugind că în 
fiecare sector de muncă trebuie dusă 
lupta pentru îndeplinirea consecventă 
a sarcinilor, pentru o disciplină înal
tă. pentru o muncă responsabilă.

în elaborarea sarcinilor viitorului 
plan cincinal, a continuat vorbitorul, 
trebuie să căutăm căi noi. mai efi
ciente. pentru asigurarea dezvoltării 
progresive a economiei.

Aspecte ale comerțului exterior 
al Iugoslaviei 

expuse de premierul V. Giuranovici

țărilor O.P.E.C. privind 
prețului petrolului
Jody Powel, purtător de cuvînt al 
Casei Albe. Programul urmează să 
reflecte reacția S.U.A. la actuala 
situație de pe piața internațională 
a petrolului și la noua creștere a 
prețului acestui produs, hotărîtă de 
O.P.E.C. Deoiziile ce le are 
dere președintele — a spus 
torul de cuvînt — sînt „mai 
dificile și neplăcute".

La Freetown a avut loc cere
monia înființării Asociației de 
prietenie Sierra Leone-România. 
Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Sierra Leo
ne, Siaka Stevens, al doilea vi
cepreședinte al republicii. Al
ba ji Mustapha, a transmis tova- 

' rasului Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj de prietenie, 
precum si urări de prosperitate 
Si succes poporului român.

tn cadrul ceremoniei au fost 
relevate realizările obținute de 
poporul nostru in edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, politica activă a 
României d.e dezvoltare a rela
țiilor de colaborare, pe multiple 
planuri, cu statele Africii, con
tribuția țării noastre la întărirea 
cauzei păcii si colaborării inter
naționale.

9 Convorbiri la nivel înalt iordaniano-irakiene • întrevedere 
a președintelui S.U.A. cu primul ministru al Egiptului

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
primit la Casa Albă ne Mustafa 
Khalil, prim-ministru si ministru de 
externe a] R. A. Egipt. După cum 
transmite agenția M.E.N.. în cursul 
întrevederii au fost trecute în revistă 
proiectele de dezvoltare economică 
ce vor fi executate în Egipt în peri
oada următoare.' precum si chestiuni 
privind Orientul Mijlociu.

BAGDAD 28 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
vizita la Bagdad, unde a avut con
vorbiri cu președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al-Bakr. si cu alte 
oficialități. Au fost examinate aspecte 
ale relațiilor bilaterale, ultimele evo
luții intervenite în situația din Orien
tul Mijlociu, orecum.si alte chestiuni 
de interes reciproc.

BELGRAD 28 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită în fața cadrelor 
din sectorul relațiilor economice ex
terne, Veselin Giuranovici. președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
Iugoslaviei, a abordat unele proble-1 
me ale comerțului exterior al Iugo
slaviei.

Premierul iugoslav a subliniat că 
la începutul acestui an au apărut 
tendințe nefavorabile în comerțul 
mondial, tendințe care nu au putut 
fi anticipate la data alcătuirii pla
nului de dezvoltare a Iugoslaviei 
pentru 1979. El a arătat că sporirea

prețului la petrol și la o serie de 
alte materii prime reprezintă princi
pala cauză a tendințelor nefavorabile 
din comerțul internațional. „Acestea 
pot avea efecte negative consider - 
bile asupra tendințelor economicei 
tara noastră", a spus el.

în opinia premierului iugoslav. c o 
mai bună integrare a tuturor facto
rilor implicați în dezvoltarea expor
turilor iugoslave ar putea asigura o 
politică a comerțului exterior de 
lungă durată și ar stabiliza balanța 
de plăți a țării.

în ve- 
purtă- 
curind

Hotărî-RABAT 28 (Agerpres).
rea țărilor membre ale O.P.E.C. de a 
majora preturile la petrol a fost pri
mită cu neliniște de către tarile afri
cane. participante la lucrările Confe
rinței Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Africa, desfășurată la Rabat, 
statele africane fiind printre cele 
mai afectate de această măsură. Nu
meroși delegați africani apreciază că 
țările producătoare de petrol nu au 
furnizat un sprijin adecvat statelor 
africane care nu dispun de organis
me naționale de comercializare si 
distribuire a produselor petroliere.

Dezbateri în parlamentul britanic 
asupra moțiunii de cenzură

LONDRA 28 (Agerpres). — Miercuri 
după-amiază au început în Camera 
Comunelor a Parlamentului britanic 
dezbaterile asupra moțiunii de cen
zură depuse de opoziția conservatoa
re împotriva guvernului laburist al 
premierului James Callaghan.

Liderul Partidului conservator, 
Margaret Thatcher, a relevat tn dis
cursul său o serie de aspecte negative 
în politica internă a cabinetului ac
tual. Astfel, vorbitoarea a arătat că 
..preturile s-au dublat, șomajul a 
crescut, ca și datoria publică".

Experiențe la bordul stației orbitale „Saliut-6“
MOSCOVA 28 (Ager

pres). — S-au împli
nit 30 de zile de cind 
cosmonauții sovietici 
Vladimir Liahov si 
Valeri Riumin se află 
la bordul stației or
bitale „Sallut-6“. Marți 
ei au terminat lucră
rile de întreținere si 
reparațiile la motoa
rele tandemului spa
țial, operațiune la care 
au participat. prin 
radio, si specialiștii de 
pe Pămint.

De asemenea, a con
tinuat realizarea de

experiențe tn cadrul co
laborării științifice so- 
vieto-franceze cu ^aju
torul cuptorului 
tal".

Miercuri, la 
lui „Saliut-6“ 
ceput realizarea 
experiențe 
cu plante 
în condițiile gravitați
ei artificiale. Pentru 
aceste experiențe se 
utilizează un aparat 
denumit „Biogravistat". 
El a fost adus in spa
țiu de nava cosmică

bordul 
a în- 
unor 

biologice 
superioare.

de transport „Pro
gress".

tn a 
a zilei, 
nauți 
experimentarea 
noi 
emițătoare de radio 

' prin intermediul căro
ra cosmonauții mențin 
legătura intre ei si 
Pămint. Utilizarea a- 
cestor aparate permite 
mărirea capacității de 
deplasare a cosmo- 
nauților in cadrul la
boratorului spațial.

doua jumătate 
cei doi cosmo- 
au continuat 

unor 
microreceptoare-

Preocupări ale țărilor africane

în ajunul Congresului comuniștilor 
italieni

Primul ministru. James Callaghan, 
a aoărat politica economică si indus
trială a guvernului său.

Totodată, el a lăsat clar să se înțe
leagă că este în favoarea organizării 
unor alegeri generale într-un viitor 
apropiat, pentru ca Partidul laburist 
să obțină o majoritate parlamentară 
absolută. ..Tara are nevoie de un gu
vern laburist cu o majoritate de lucru 
si vom căuta să o obținem într-un 
viitor apropiat", a subliniat Cal
laghan.

Declarația este interpretată de ob
servatorii de la Londra ca indicind 
faptul că alegerile generale vor fi 
convocate înainte de încheierea man
datului parlamentar, in octombrie, 
indiferent de rezultatul votului din 
parlament asupra moțiunii de cen
zură.

Spre aderarea Elveției 
la O.N.U.

BERNA 28 (Agerpres). — Guvernul 
Elveției a hotărit, miercuri, să de
clanșeze procesul de aderare a tării 

■ la Organizația Națiunilor Unite. Un 
comunicat oficial dat publicității la 
Berna relevă că guvernul a însărci
nat Ministerul de Externe să elabo
reze. pînă la sfîrșitul anului, un me
saj in acest sens adresat parlamen
tului. După ce parlamentul va dis
cuta această problemă in cursul a- 
nului viitor. în 1981 ar urma să fie 
organizat un referendum în legătură 
cu intrarea Elveției în O.N.U.

Deși pînă in prezent Elveția 
nu este membră a Națiunilor 
Unite (în 1945 a refuzat să in
tre in O.N.U. invocind statutul 
de neutralitate), ea face parte 
din numeroase instituții specia
lizate ale O.N.U.

Vineri dimineața iși va începe lu
crările cel de-al XV-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian — eveZ 
niment major în viata puternicului 
detașament al comuniștilor italieni, 
în viata politică a tării. în general, 
ca si în mișcarea comunistă interna
țională.

Congresul a fost precedat de o in
tensă activitate politică și organiza
torică. în cadrul celor peste 12 000 de 
adunări ale organizațiilor de bază ale 
partidului, precum și cu prilejul con
greselor federațiilor provinciale au 
avut loc ample dezbateri pe margi
nea proiectului de teze, prezentat in 
urmă cu mai bine de cinci luni, do
cument care stabilește liniile direc
toare ale activității P.C.I. pentru 
anii viitori, atît pe planul politicii 
interne, cit și al activității sale in
ternaționale.

în centrul' dezbaterilor, la care au 
luat parte aproape 18 000 de comu
niști, s-au aflat probleme de cea mai 
mare importantă si actualitate. între 
acestea, un loc important au ocupat 
aspectele legate de strategia parti
dului. de politica sa de alianțe. S-a 
relevat din nou. cu acest prilej, că 
sprijinul acordat, de partidul comu
nist. in cadrul majorității parlamen
tare din care făcea parte, cabinetului 
monocolor democrat-crestin nu mai 
putea fi menținut în condițiile in 
care deciziile guvernului erau adop
tate fără consultarea componentilor 
acestei majorități, fiind îndreptate 
adeseori împotriva intereselor cla
sei muncitoare, ale maselor largi 
populare. Desigur, după cum, s-a 
arătat în dezbateri, ieșirea din ma
joritate nu pune sub " semnul între
bării strategia ..compromisului isto
ric". a înțelegerii dintre toate tortele, 
democratice ale societății italiene. 
Mai mult ca orieînd. evidenția zilele 
trecute. într-un articol de fond, zia
rul „Unită". P.C.I. este conștient că

reînnoirea si transformarea profun
dă a societății italiene, rezolvarea 
complicatelor probleme pe care tara 
le cunoaște în prezent nu sint posi
bile fără efortul și acțiunea comună 
a comuniștilor, socialiștilor, demo- 
crat-creștinilor, în general a tuturor 
forțelor democratice și progresiste. în 
acest context, ziarul subliniază im
portanța deosebită care revine uni
tății partidelor" de stingă, îmbunătă
țirii raporturilor dintre P.C.I. și 
P.S.I. pentru înaintarea pe calea 
italiană spre socialism, potrivit con
dițiilor concrete istorice, politico-so- 
ciale și culturale ale țării.

în ce privește opțiunile partidului 
pe Plan internațional, s-a subliniat 
necesitatea întăririi acțiunilor unita
re ale tuturor partidelor comuniste 
si muncitorești, ale forțelor progre
siste si democratice de pretutindeni 
în lupta pentru destindere si pace, 
pentru democrație, pentru dreptul 
popoarelor de a-si hotări de sine 
stătător destinele.

La actualul congres, considerat 
drept unul din cele mai importante 
din întreaga istorie a P.C.I.. partidul 
se prezintă mai puternic ca orieînd. 
Datele campaniei de preschimbare a 
carnetelor de partid si de noi în
scrieri. aflate in plină desfășurare, 
sint elocvente în această privință. 
Pînă in prezent si-au preschimbat 
carnetele 1 633 178 de comuniști, ceea 
ce reprezintă 91,21 la sută din în
tregul efectiv al partidului. Numai 
de la Începutul acestui an au intrat 
în partid 69 143 de noi membri, din
tre care foarte multi tineri si femei. 
Alături de cei 1 364 de delegați, la 
congres vor lua parte cîteva mii de 
invitați din toate regiunile tării, re
prezentanți ai tuturor forțelor progre
siste si democratice italieâie. precum 
și numeroase delegații străine.

Radu BOG IAN
Roma, 28

în vederea dezvoltării economice independente
PE MARGINEA REUNIUNII MINISTERIALE DE LA RABAT

La Rabat s-a încheiat reuniunea 
ministerială a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa, la care au 
participat reprezentanți ai celor 48 
de state membre, ai unor organisme 
specializate ale Națiunilor Unite, 
precum și observatori din numeroase 
țări ale lumii, intre care și România. 
Reuniunea a fost consacrată dezbate
rii problemelor legate de elaborarea 
unei strategii a dezvoltării economi
ce independente a țărilor africane.

Se știe că îndelungata exploatare 
colonială a lăsat în Africa o situație 
economică mai grea decit in oricare 
altă parte a lumii. Din cele 29 de 
state pe care studiile O.N.U. le con
sideră drept cele mai sărace. 17 se 
află pe continentul african. Proble
ma care preocupă cel mai mult sta
tele africane în prezent este defici
tul de produse alimentare. Deși in 
agricultură lucrează intre 70 și 95 
la sută din populația continentului, 
producția acestui sector nu satisface 
nici pe departe nevoile interne de 
consum. Țările africane sînt nevoite 
să cumpere anual de pe piața mon
dială 4—5 milioane tone de cereale, 
ceea ce înseamnă 5 pînă la S0 Ia 
sută din valoarea globală a impor
turilor lor.

Această situație se datorează prac
ticilor colonialiste, care au impus 
„specializarea" țărilor africane în 
producerea citorva materii prime 
agricole sau industriale destinate ex
portului sau — mai exact — satis
facerii nevoilor fostelor metropole. 
Politica monoculturii a avut însă 
consecințe dintre cele mai grele nu 
numai asupra consumului populației, 
ci și a dezvoltării economice'gene- 
rale. împiedicind prelucrarea pe loc 
a materiilor prime, ea a blocat calea 
industrializării țărilor africane și a 
sporit dependenta lor de piețele ex
terne, atît în ce privește exporturile, 
cit si importurile.

Tocmai de aceea, la reuniunea mi
nisterială de la Rabat s-a convenit 
ca unul din elementele dt bază ala 
strategiei dezvoltării economice inde
pendente a țărilor africane să fie 
„Planul alimentar regional". Obiec
tivul său este înlesnirea trecerii de 
la metodele tradiționale de cultivare 
a pămintului la cele moderne. în 
vederea creșterii si diversificării pro
ducției agricole și. în final, satisfa
cerii atît a nevoilor de consum ale 
populației, cit și dezvoltării unor in
dustrii naționale de sine stătătoare. 

. Calea dezvoltării endogene, adică 
din interior, pentru carp se pronunță 
țările africane, nu înseamnă restrin- 
gerea sferei colaborării internațio
nale. Dimpotrivă, aceste state trebuie 
să-și sporească producția de export, 
care reprezintă principala sursă de 
devize necesare realizării programe
lor lor economice. în acest sens, la 
reuniunea ministerială de la Rabat 
s-a acordat o deosebită atentie pro
blemelor legate de stabilirea un.ei po
ziții comune la reuniunea de renego- 
ciere a Convenției de la Lome — con
venție încheiată în 1974 intre 46 de 
state din Africa, zona Caraibilor și 
Pacificului (A.C.P.) și cele 9 țări

• O preocupare centrală : eliminarea structurilor colo
niale • De la monocultură la diversificarea activității 
economice • Pregătiri în vederea noii runde a „dialogului 
Nord-Sud" • România : sprijin consecvent eforturilor 

de dezvoltare a statelor africane

membre ale Comunității Economice 
Europene (C.E.E.). Potrivit unei 
opinii larg împărtășite la sesiunea 
ministerială de la Rabat, convenția 
amintită, care ’expiră în 1980. a dat 
unele rezultate pozitive. însă ea 
are încă o serie de lacune. Ast
fel, sistemul „Stabex", prevăzut în 
Convenția de la Lome, a contri
buit. într-adevăr. la stabilizarea în
casărilor din exportul unor materii 
prime Pe piețele „celor nouă". Dar 
printre cele 11 materii prime incluse 
in acest sistem nu figurează decit un 
singur minereu — fierul. Or. în ex
porturile țărilor africane o pondere 
mare au și alte minereuri, cum sint 
cuprul, zincul, nichelul etc. De ase
menea. unele prevederi ale Conven
ției de la Lome sînt de natură să 
împiedice diversificarea producției 
agricole în țările rămase în urmă. 
Reuniunea care s-a desfășurat săp- 
tămîna trecută la Freeport (Ba
hamas) a dus la unele progrese în 
armonizarea pozițiilor țărilor sem
natare ale convenției. însă abordarea 
problemelor cheie (extinderea siste
mului ..Stabex", crearea unui fond 
de dezvoltare industrială, accesul li
ber al tuturor produselor țărilor 
A.C.P. pe piețele statelor membre

/
ale C.E.E.), a fost lăsată pentru 
runda finală a negocierilor, ce va 
avea Ioc probabil în luna iunie.

Fără îndoială, elaborarea unei 
strategii a dezvoltării economice in
dependente nu este o treabă ușoară 
și nici de scurtă durată. Dar — așa 
cum declara secretarul executiv al 
C.E.A., Adebayo Adedeji — impor
tant este faptul că la Rabat toate 
statele africane au recunoscut nece
sitatea unei schimbări, chiar dacă 
pozițiile lor asupra tacticii de urmat 
nu coincid întotdeauna. Această 
schimbare, spunea el, implică o rup
tură cu structurile economice colo
niale. în vederea realizării acestui 

obiectiv, statele africane s-au pro
nunțat pentru extinderea colaborării 
dintre ele, precum și cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare. De asemenea, 
participanții la reuniunea ministeri
ală de la Rabat au formulat o serie 
de propuneri vizind soluționarea ac
tualelor probleme ale economiei 
mondiale, care vor fi prezentate la 
„dialogul Nord-Sud“ ce va avea loc 
in luna mai. la Manila, cu prilejul 
celei de-a V-a sesiuni a Conferinței’ 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Consecventă orientărilor programa
tice stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. in ce privește lărgirea con
tinuă a raporturilor de prietenie si 
colaborare cu țările în curs de dez
voltare. România socialistă acordă o 
deosebită însemnătate relațiilor de 
conlucrare multilaterală cu tinerele 
state africane, Ea însăși tară in curs 
de dezvoltare. România susține activ 
eforturile statelor de pe continentul 
african pentru consolidarea indepen
denței. pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare prin valorificarea resurse
lor naționale in folosul propriilor 
popoare, pentru afirmarea lor pe 
arena mondială ca factori dinamici 
in soluționarea problemelor funda

mentale ale păcii și progresului, In 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale. Această poziție prin
cipială a fost reafirmată si cu pri
lejul reuniunii ministeriale de la 
Rabat.

Un factor esențial, determinant în 
extinderea și diversificarea relațiilor 
cu statele Africii, l-au constituit vi
zitele întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu In țările aces
tui continent, ca si vizitele șefilor 
de stat și de guvern dintr-un șir de 
țări africane în România. Convorbi
rile la nivel înalt. înțelegerile și 
acordurile încheiate cu aceste pri
lejuri au contribuit considerabil la 
dezvoltarea colaborării în cele mai 
diferite sfere de activitate. Semnifi
cativ în acest sens este și faptul că 
ponderea statelor africane in comer
țul nostru exterior a sporit de 
aproape trei ori în ultimii 8 ani.

România concepe colaborarea cu 
statele africane ca un factor im
portant de stimulare a politicii de 
industrializare, de dezvoltare a unei 
economii de sine stătătoare. Astfel, 
cunosc o continuă extindere acțiunile 
de cooperare dintre România și aces
te state, inclusiv crearea de societăți 
mixte, conlucrarea în sectoare esen
țiale pentru progresul lor economic. 
Se construiesc în comun, cu partici
pare românească, uzine si fabrici 
ale industriei constructoare de ma
șini, combinate chimice si petrochi
mice. întreprinderi de materiale de 
construcții, baraje și sisteme de 
hidroameliorații. căi ferate si alte 
elemente de infrastructură. De ase
menea. o pondere tot mai mare 
capătă asistenta de specialitate, 
participarea directă a specialiștilor 
români Ia lucrările de proiectare și 
construcții, cooperarea în domeniul 
pregătirii cadrelor naționale, atit in 
țările respective, cît și in România.

Și în viitor — așa cum subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — Româ
nia va acorda o deosebită importantă 
lărgirii si diversificării cooperării cu 
tinerele state africane, ca o expresie 
a solidarității în lupta comună pen
tru lichidarea subdezvoltării și a 
decalajelor economice, pentru făuri
rea noii ordini economice interna
ționale." menită să asigure dezvolta
rea independentă a fiecărei țări, 
progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

agențiile de presă transmit:
Kcorduri româno-kuwei- 

tjgne La 28 martie 1979, în Ku
weit au fost parafate acordul privind 
transportul international de călători 
și mărfuri si acordul privind navi
gația maritimă dintre guvernele Re
publicii Socialiste România si statu
lui Kuweit.

Plenara C.C. al P.C. Fin
landez, care a examinat rezulta
tele recentelor alegeri parlamentare, 
s-a încheiat la Helsinki. Rezoluția a- 
doptată se pronunță pentru promova
rea unei politici de natură să asigu
re soluționarea principalelor proble
me interne ale tării, pentru continua
rea politicii externe de pace.

Guvernele Zambiei și Mo- 
zambicului au elaborat un pro‘ 
gram comun de dezvoltare a colabo
rării bilaterale in domeniul politic si 
economic. Obiectivul central al pro
gramului îl constituie intensificarea 
relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări pe planul relațiilor inter
naționale. precum si in sfera comer
țului. finanțelor, transporturilor si 
comunicațiilor.

Document al P.C. din
Norvegia. La
nara Comitetului

Oslo a avut loc ple-
National de Con

ducere ai P.C. din Norvegia. Pe or
dinea de zi au figurat probleme ale 
situației politice interne in lumina
alegerilor locale din toamna acestui 
an. Rezoluția adoptată subliniază că 
tara trece printr-o situație de criză 
fără precedent în istoria ei postbe
lică. care se manifestă în creșterea 
șomajului. In închiderea unor între
prinderi industriale. în înrăutățirea 
condițiilor de viată ale maselor. In 
cadru! măsurilor de combatere a
efectelor crizei, se spune în rezolu
ție. comuniștii rezervă un loc impor
tant colaborării si unității de acțiune 
a tuturor partidelor care reprezintă 

interesele oamenilor muncii norve
gieni.

Consultări politice în Por
tugalia. Pl"e?edintele Portugaliei, 
Ramalho Eanes. l-a primit pe primul 
ministru Mota Pinto, cu care a con
tinuat examinarea situației create 
prin respingerea în parlament a 
proiectului guvernamental de buget 
si de plan pe anul in curs. După pri
mire. premierul a spus că guvernul 
său va continua să-si exercite func
țiile si va prezenta parlamentului un 
nou proiect de buget si de plan pe 
anul 1979. El a precizat că și-a pre
zentat demisia, dar că președintele 
Eanes i-a respins-o si si-a reafirmat 
sprijinul fată de guvern.

Viitoarea republica isla
mică iraniană - 8 declarat zia- 
ristilor Sadegh Tabatabai. viceminis- 
tru al afacerilor interne iranian —va 
avea un președinte ales prin sufragiu 
national, cu un mandat de cinci ani. 
care va deține si funcția de nrim-mi- 
nistru al guvernului. , Viitorul parla
ment al Iranului ar urma să fie uni
cameral. a adăugat el. Organele pu
terii locale vor fi consiliile provin
ciale. districtuale si orășenești. Noua 
constituție iraniană va înscrie drep
turi egale pentru toti iranienii si 
libertăți pentru toate partidele si for
mațiunile politice, a declarat Sadegh 
Tabatabai.

Măsuri sociale contes
tate în Danemarca. Parlamen- 
tul danez a adoptat, miercuri, numai 
prin voturile deoutatilor din partea 
partidelor de guvernămînt. un pachet 
de măsuri care prelungește contrac
tele de muncă, fără nici o modifica
re de facto, cu doi ani. Agenția As
sociated Press relevă că. după anun
țarea măsurii, in capitala tării au 
avut loc demonstrații de protest si 
greve spontane. Mai multe sindicate 
au condamnat hotărirea autorităților 
de a nu aduce, practic. îmbunătățiri 
in situația oamenilor muncii.

Reuniune demografică.în 
capitala Mexicului se desfășoară re
uniunea Comitetului directiv pentru 
pregătirea Conferinței parlamentare 
mondiale despre populație și dezvol
tare, programată pentru luna august 
la Colombo (Sri Lanka). Din Comi
tetul directiv, format din 13 țări 
"membre, face parte și tara noastră, 
reprezentată la reuniune de Olimpia 
Solomonescu, vicepreședinte al Comi
siei M.A.N. pentru sănătate, muncă, 
asigurări sociale și protecția mediu
lui, președinte al Comisiei naționale 
de demografie.

Consiliul de Stat provi
zoriu al Republicii Ciad ■ 
stabilit atribuțiile și competențele 
membrilor acestuia în diferite dome
nii administrative pentru rezolvarea 
problemelor curente ale țării. Gou- 
kouni Oueddei, președintele Consi
liului de Stat, va Îndeplini și func
ția de ministru al apărării și infor
mațiilor.

Greviștii brazilieni au 
reluat lucrul. Muncitorii meta- 
lurgiști greviști din centura industria
lă a orașului brazilian Sao Paulo au 
hotărit să-și reia, miercuri. lucrul 
după două săptămini de grevă. Hotă
rirea a fost adoptată ca urmare a ob
ținerii angajamentului guvernului de 
a-i reangaja pe liderii sindicali con- 
cediați. Totodată, greviștii au deter
minat patronatul să accepte nego
cierea unui nou contract colectiv pre- 
văzînd condiții de viată și de mun
că mai avantajoase pentru muncitori.

Luntele din Nicaragua.
Un detașament al Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională din Nicaragua 
a atacat garnizoana din localitatea 
El Jicaro, situată la 275 km nord de 
Managua, ocupind poziții-cheie în 
oraș. O altă unitate a insurgenților a 
atacat postul militar" Achuapa, situat 
la 175 km nord-vest de Managua. 
După capturarea armamentului și 
munițiilor din dotarea trupelor Gărzii 
Naționale, insurgenții s-au repliat în 
munți.
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