
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Statelor Unite Mexicane,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi 29 martie, pe

Emilio Calderon Puig, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Statelor Unite Me
xicane in țara noastră. (Continuare 
in pag. a V-a).
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Plenara 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
cu privire la politica internațională a partidului și statului nostru

Joi, 29 martie 1979, au avut loc, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, lucrările Plenarei C.C. al P.C.R.

Ordinea de zi a plenarei, aprobată în 
unanimitate, a cuprins următoarele :

1. — Raport cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a 
partidului, la data de 31 XII 1978 ;

2. — Raport privind necesitatea pre
schimbării documentelor de partid ;

3. — Raport cu privire la activitatea 
desfășurată în anul trecut de organele de 
partid, de stat și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului ;

4. — Raport cu privire la rezolvarea 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii ;

5. — Raport cu privire la activitatea 
internațională a partidului în 1978 și 
principalele orientări pe plan extern în 
anul 1979 ;

6. — Probleme organizatorice.
La lucrări au participat, ca invitați, 

prim-secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre de conducere, redactori șefi 
ai presei centrale care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Gheorghe Pană, Gheorghe 
Pop, Nagy Ferdinand, Ion Petre, Petru 
Enache, Constantin Crișan, Victor Bordea,

I
Dezbătând și analizînd Raportul 

privind activitatea internațională a 
partidului și statului în anul 1978 
și principalele orientări ne plan ex
tern în anul 1979, Plenara C.C. al 
P.C.R. aprobă în unanimitate poli
tica externă, principială și activi
tatea internațională deosebit de in
tensă a partidului și statului nos
tru, apreciind că ele corespund pe 
deplin hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., intereselor vitale 
ale întregii noastre națiuni, con
strucției socialiste în România, pro
gresului și bunăstării poporului, 
aflindu-se în concordantă deplină 
cu cauza generală a socialismului, 
teprezentind o contribuție însem
nată la întărirea prieteniei și cola
borării dintre națiuni, la cauza 
destinderii și păcii în lume.

Plenara C.C. al P.C.R. dă o înaltă 
apreciere contribuției hotăritoare a

Margareta Krauss, Letitia lonaș, Mihai 
Todosia.

Comitetul Central a aprobat în unani
mitate toate documentele înscrise la 
ordinea de zi și dezbătute în plenară.

1. — C.C. al P.C.R. a constatat cu 
satisfacție că, pe baza hotăririlor Con
gresului al Xl-lea, Conferinței Naționale 
și ale plenarelor C.C. al P.C.R., a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, or
ganele și organizațiile de partid desfă
șoară o intensă muncă politico-organiza- 
torică pentru întărirea continuă a rînduri- 
lor partidului și creșterea rolului său 
conducător, pentru unirea eforturilor co
muniștilor, ale tuturor oamenilor muncii 
în scopul înfăptuirii politicii partidului, □ 
Programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

La 31 decembrie 1978, partidul cuprin
dea în rindurile sale 2 842 064 membri, cu 
94 954 mai mulți față de situația existentă 
la sfîrșitul anului 1977. ,

C.C. al P.C.R. subliniază că această 
creștere continuă a numărului membrilor 
de partid reflectă marea încredere a 
oamenilor muncii în partid, uriașa influ
ență și prestigiul de care se bucură în 
popor, adeziunea întregii noastre națiuni 
la politica internă și externă a partidului, 
unitatea indisolubilă a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționalitate, 
în jurul partidului, al conducerii sale, al 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la elabo
rarea și înfăptuirea liniei politice 
generale a partidului si statului. 
Plenara apreciază că, prin înalta sa 
competentă și marele prestigiu de 
care se bucură pe toate meridia
nele, prin acțiunile neobosite desfă
șurate într-un spirit de înaltă prin
cipialitate. pentru cauza libertății 
și independentei, a securității și co
laborării popoarelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus și aduce 
un inestimabil aport la lupta pen
tru soluționarea în practică a pro
blemelor majore cu care este con
fruntată omenirea contemporană, 
pentru făurirea unei lumi a păcii și 
progresului pe planeta noastră.

Plenara Comitetului Central dă 
o înaltă apreciere eforturilor în
treprinse de partidul și statul nos
tru pentru întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 

cu toate statele socialiste, pentru 
extinderea cooperării cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, pentru lărgirea colabo
rării cu țările capitaliste dezvol
tate.

Plenara C.C. al P.C.R. exprimă 
înalta apreciere față de activitatea 
intensă desfășurată pentru dimi
nuarea încordării existente în via
ta internațională, față de contri
buția României socialiste la stator
nicirea unui climat de destindere, 
securitate și pace în Europa și în 
întreaga lume.

Participanții la lucrările plena
rei aprobă în unanimitate poziția 
partidului și statului nostru față 
de evenimentele din Asia de Sud- 
Est, apreciind că aceasta este în 
deplină concordantă cu hotărîrile 
Congresului al Xl-lea. România s-a 
manifestat consecvent împotriva 
oricăror acțiuni militare, subli
niind că acestea nu pot fi justifi
cate în nici un fel și că ele nu

O expresie a puternicei atracții pe care 
o exercită partidul în mase o constituie 
faptul că peste 18,57 la sută din populația 
majoră și 25,09 la sută din populația 
activă a țării se află în rindurile sale. Ca 
urmare a orientării consecvente a Comi
tetului Central pentru întărirea caracte
rului de clasă și a nucleului muncitoresc al 
partidului, în cursul anului 1978 au 
continuat să se înregistreze o serie de 
modificări cu caracter pozitiv. Astfel, la 
31 decembrie 1978, rindurile partidului 
cuprindeau 1 495 253 de muncitori, ceea 
ce reprezintă 52,61 la sută din totalul 
membrilor. Peste 1 287 000 (45,30 la sută) 
din membrii partidului își desfășoară acti
vitatea în industrie, construcții și trans
porturi, 688 760 (24,24 la sută) în agricul
tură, 143 000 (5,04 la sută) în circulația 
mărfurilor, iar 224 000 (7,90 la sută) lu
crează în domeniul ocrotirii sănătății, 
învățămîntului, științei, artei și culturii.

Compoziția națională a partidului co
respunde structurii populației din țara 
noastră, exprimînd elocvent justețea politi
cii naționale a partidului de egalitate 
deplină în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate.

C.C. al P.C.R. a evidențiat faptul pozitiv 
că a crescut calitatea membrilor de partid, 
munca politico-educativă și organizatorică 
consacrată întăririi rindurilor partidului 
fiind îndreptată cu precădere spre pri
mirea în partid a celor mai conștienți și
(Continuare în pag. a III-a)
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pot decît să dăuneze intereselor 
țărilor respective, cauzei generale 
a socialismului, destinderii și păcii 
internaționale. Partidul și statul 
nostru s-au pronunțat și se pro
nunță ferm pentru ca în relațiile 
dintre popoarele care făuresc noua 
orinduire socială, existente în a- 
ceastă parte a lumii, să se renunțe 
cu hotărîre la folosirea forței pen
tru soluționarea problemelor din
tre ele — indiferent de cauzele 
care au generat aceste probleme 
— făcîndu-se totul pentru întărirea 
prieteniei și colaborării lor, în spi
ritul principiilor care călăuzesc re
lațiile dintre țările socialiste — 
principii de egalitate deplină și 
respect reciproc, de neamestec în 
treburile interne și cooperare to
vărășească. România consideră ne
cesar ca toate problemele care pri
vesc aceste popoare să fie soluțio
nate de către ele însele, fără inge-
(Continuare în pag, a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, a primit, in cursul dimineții de 
joi, pe Dimitri Papadakis, ambasa

Ședința Biroului Executiv al Consiliului
tonal al Frontului Unității Socialiste

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socialis
te, joi după-amiază a avut loc ședin
ța Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste.

în cadrul ședinței, Biroul Executiv 
a discutat și aprobat proiectul Pla
nului de relații externe al Consiliu
lui Național al F.U.S. pe anul 1979, 
elaborat pe baza documentelor parti
dului și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Planul prevede 
acțiuni menite să asigure sporirea 
contribuției Frontului Unității Socia
liste la democratizarea relațiilor din
tre state, la făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
la soluționarea pe cale politică a pro
blemelor litigioase și a stărilor con-Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

revistei iugoslave „Nin“
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 21 martie pe trimisul special al revistei Iu
goslave „Nln", Mirko Klarin, rddactor-șef adjunct al revistei, căruia i-a 
acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Tovarășe pre
ședinte, știu că aceasta este o 
perioadă deosebit de încărcată 
pentru activitatea României so
cialiste și a dumneavoastră per
sonal. Recent a fost in Româ
nia președintele Franței, iar nu 
de mult l-ați primit pe primul 
ministru al Greciei. Astăzi il 
așteptați pe președintele Repu
blicii Portugheze, Eanes. V-am 
ruga să ne spuneți cum se în
cadrează acestea in eforturile 
României pentru dezvoltarea 
colaborării cu Comunitatea Eco
nomică Europeană, cu țările oc
cidentale T

RĂSPUNS : România promovează 
o politică de largă colaborare inter
națională cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială. în cadrul 
politicii noastre generale, acordăm o 
mare atenție dezvoltării relațiilor cu 
toate statele socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare. Totodată, lărgim 
colaborarea cu țările capitaliste dez
voltate, in spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. In relațiile noastre 
internaționale acționăm pentru afir
marea cu putere a principiilor de
plinei egalități, respectării indepen
denței. și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța, precum și pentru o co
laborare egală, reciproc avantajoasă.

Este de înțeles că acordăm o aten
ție deosebită relațiilor cu țările din 
Europa. Desigur, punem pe primul 
plan relațiile cu vecinii noștri și sta
tele din Balcani, dar, în același 
timp, dezvoltăm larg relațiile și cu 
țările din vestul Europei. încadrăm 
toate aceste relații în spiritul Con
ferinței de la Helsinki, al eforturi
lor consacrate Înfăptuirii cooperării 
și securității pe continent, care să 
asigure fiecărei națiuni dreptul la 
dezvoltare liberă, participarea activă 
la soluționarea tuturor problemelor 
privind pacea, destinderea și cola
borarea reciproc avantajoasă. Dez
voltăm, intr-adevăr, larg colabora
rea economică cu țările din Piața 
comună. . Am realizat și acționăm in 
continuare pentru noi înțelegeri cu 
Piața comună asupra unor probleme 
privind accesul mai liber al produ
selor românești in țările acestui or
ganism.

Pe plan mal general, dezvoltăm 
larg colaborarea cu țările din Eu
ropa occidentală in vederea înfăp
tuirii documentelor semnate la Hel
sinki, a unei politici de destindere 
și pace și, desigur, in direcția dezar
mării, și in primul rind a dezarmă
rii nucleare. Am putea spune că, 
practic, avem relații bune cu toate 
țările europene, inclusiv cu cele din 
Europa de vest — și, dacă ar fi să 
judecăm lucrurile după relațiile 
României, cred că am putea ușor 
obține înfăptuirea unei destinderi și 
largi colaborări reciproc avantajoase 
pe continentul nostru.

ÎNTREBARE : România alocă 
pentru investiții aproape o trei
me a produsului social, aflin
du-se printre primele țări ale 
lumii in ceea ce privește rit
mul creșterii producției indus
triale. In ce măsură volumul 
mare de investiții influențează 
standardul de viață al cetățeni
lor români ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
depune eforturi susținute în vederea 
dezvoltării in ritm înalt a forțelor 
de producție, a înfăptuirii Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Pen
tru realizarea acestor obiective 
alocăm circa o treime din venitul 

dorul Republicii Elene Ia București, 
in vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii acestuia in 
țara noastră.

flictuale, la promovarea cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii in lume.

Biroul Executiv și-a însușit hotă- 
rirea plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la eliberarea tovarășului Manea 
Mănescu din funcția de prim-minis- 
tru al guvernului, ținind seama de 
starea sănătății sale și la cererea a- 
cestuia. Biroul Executiv și-a însușit 
hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. de 
a propune 'pentru funcția de prim- 
ministru al guvernului pe tovarășul 
Ilie Verdeț. Biroul Executiv a fost 
de acord ca această propunere să fie 
prezentată Marii Adunări Naționale 
și in numele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

în conformitate cu cele stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Biroul Executiv al Consiliu
lui Național al F.U.S. a fost de acord 
să se propună și în numele său Marii 

național în scopul dezvoltării gene
rale a tării — atît a industriei și agri
culturii, cit și a celorlalte sectoare. 
Pe această bază am reușit să obți
nem, intr-o perioadă relativ scurtă, 
transformarea României dintr-o tară 
agrară intr-o țară fndustrial-agrară 
in plin progres. Spre exemplu, in
dustria românească produce astăzi de 
42 de ori mai mult decit in 1938. Pe 
această bază au crescut atit produ
sul social, cît și venitul național, care 
este, in prezent de 13 ori mai mare 
decit in 1950. în ultimii trei ani am 
realizat un ritm de creștere a in
dustriei de circa 11 la sută. Tocmai 
pe această bază am putut asigura și 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, al po
porului. Aș menționa, de asemenea, 
faptul că, datorită dezvoltării rapi
de a forțelor de producție, structura 
socială a României s-a schimbat fun
damental. Dacă în trecut țărănimea 
reprezenta 75 la sută din forța de 
muncă, astăzi muncitorimea și ce
lelalte categorii de oameni ai muncii 
din sectoarele neagricole reprezintă 
aproape 70 la sută.

Tocmai pe baza acestei dezvoltări 
rapide a forțelor de producție, a in
dustriei. am putut asigura măsurile 
de creștere susținută a nivelului de 
trai. După calculele noastre, dacă am 
fi alocat mai puțin pentru dezvolta
re, practic nu am fi putut realiza 
nivelul actual atit în ce privește re
tribuția. cît și. in general, consumul 
populației, aprovizionarea cu bunuri 
de consum. Astăzi, retribuția netă și 
reală este de aproape cinci ori mai 
mare decit în 1950. în acest cincinal, 
retribuția reală va crește cu 32 la 
sută. în cei trei ani ai actualului 
plan cincinal retribuția a crescut 
deja cu aproape 22 la sută — adică 
mai mult decît se prevăzuse inițial 
pentru întregul cincinal. Oricine vi
zitează România poate constata rit
mul rapid al construcției de locuințe 
și de alte așezăminte sociale și cul
turale. de sănătate. Deci, odată cu 
dezvoltarea rapidă a economiei na
ționale. facem totul pentru a asi
gura creșterea bunăstării generale a 
poporului — aceasta constituind, 
de altfel, țelul suprem al întregii 
noastre activități de construcție so
cialistă.

ÎNTREBARE : Căutind noi 
căi de organizare a economiei 
și de realizare a unei mai mari 
eficiente. România acordă o 
atenție tot mai mare autocondu- 
cerii. Ne-ar interesa, tovarășe 
președinte, să ne prezentați pă
rerea dumneavoastră privind au- 
toconducerea.

RĂSPUNS : într-adevăr. în țara 
noastră au fost adoptate o serie de 
măsuri cu privire la perfecționarea 
conducerii și a planificării întregii 
activități, atit în industrie și agricul
tură. cit și in celelalte sectoare, «n- 
clusiv în sectoarele sociale. în adop
tarea măsurilor de perfecționare con
tinuă a conducerii pornim de la ex
tinderea formelor democratice de 
participare a maselor populare. a 
oamenilor muncii la conducerea so
cietății, Ia toate nivelurile. Dezvolta
rea autoconducerii muncitorești și a 
autogesțiunii economico-financiare
constituie o parte a dezvoltării ge
nerale a democrației. în România 
funcționează astăzi organe de con
ducere muncitorească in toate unită
țile economice și sociale, de la în
treprinderi pînă la organele centrale 
și republicane. Consiliile oamenilor 
muncii constituie forma de partici
pare directă a oamenilor muncii la 
autoconducere, la luarea tuturor de
ciziilor privind activitatea unităților 

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

Adunări Naționale eliberarea tova
rășului Emil Bobu din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
ca urmare a alegerii sale ca pre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. și numirii în funcția de mi
nistru al muncii, și a tovarășului 
Ion Dincă din calitatea de membru 
al Consiliului de Stat, avind în Ve
dere numirea sa ca membru al gu
vernului.

Totodată, Biroul Executiv a fost, de 
acord să se propună și in numele 
său Marii Adunări Naționale alegerea 
tovarășului Gheorghe Rădulescu in 
funcția de vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a tovarășilor Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., și Ion 
Iliescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., ca membri 
ai Consiliului de Stat.

respective. Acordăm o mare atenție ca, 
în aceste consilii, oamenii muncii — 
muncitorimea, de fapt — să repre
zinte o pondere importantă. Prin 
lege prevedem ca cel puțin o trei
me din membrii acestor consilii să 
fie muncitori care lucrează nemijlo
cit in producție și asigurăm ca acest 
principiu să fie aplicat și in ce pri
vește conducerile colective ale mi
nisterelor. Considerăm că tocmai dez
voltarea acestor organisme democrati
ce. inclusiv la nivel național — cum 
este, spre exemplu, Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii — reprezintă o 
formă nouă, democratică de parti
cipare a maselor populare la condu
cerea societății, realizind o democra
ție de tip nou, superioară vechii de
mocrații burgheze.

ÎNTREBARE : Vorbind despre 
dezvoltarea democrației, despre 
preocupările dumneavoastră in 
această direcție, vă rugăm să 
aveți amabilitatea de a vă referi 
și la specificul căii de construc
ție socialistă in țara dumnea
voastră. avind in vedere tocmai 
aceste preocupări pe care le-ați 
enunțat.

RĂSPUNS : Doresc să încep prin a 
menționa că, in realizarea construc
ției socialiste, pornim în mod con
stant de Ia realitățile istorice, sociale 
și naționale din țara noastră. Căutăm 
să aplicăm adevărurile generale ale 
socialismului științific la condițiile 
concrete ale României, ținind seama 
de aceste condiții și particularități. 
Desigur, nu aș putea vorbi de o cale 
românească în construcția socialismu
lui în general cred că socialismul 
nu poate fi împărțit după țările care 
îl construiesc. După părerea mea, 
faptul că fiecare țară trebuie să țină 
seama de particularitățile și de tra
dițiile proprii nu înseamnă că reali
zează o altă formă de socialism, pen
tru că, in fond — într-o formă sau 
alta — fiecare țară care consțruiește 
socialismul înfăptuiește principiile 
de bază ale socialismului științific in 
ce privește lichidarea asupririi omu
lui de către om, realizarea unei re
partiții, in mod echitabil, după prin
cipii socialiste, a produsului social și 
a venitului național, afirmarea prin
cipiilor de dreptate socială și națio
nală, a unui umanism revoluționar, 
care pune totul în serviciul omului, 
al popoarelor, al bunăstării si fericirii 
lor. Este de înțeles că la înfăptuirea 
in viață a principiilor socialismului 
științific, într-o țară sau alta, tre
buie să se țină seama de tradițiile 
și particularitățile țării respective. 
Orice nesocotire a realităților sociale, 
a condițiilor dintr-o anumită etapă 
istorică de dezvoltare poate avea 
urmări negative asupra procesului de 
construcție a societății socialiste. 
După părerea mea, tocmai faptul că 
socialismul se realizează in confor
mitate cu condițiile specifice din fie
care țară, dar prin aplicarea legită
ților și principiilor generale, dă forță, 
tărie și perspectivă dezvoltării con
tinue a socialismului, afirmării sale 
ca o orinduire superioară din toate 
punctele de vedere.

ÎNTREBARE : Din păcate, 
sintem astăzi martorii unor con
flicte militare intre unele țări 
socialiste sau intre țări care se 
pronunți pentru o asemenea 
orientare. După părerea dumnea
voastră, ce reprezintă această 
situație pentru cauza socialis
mului în lume ?

RĂSPUNS : Construcția societății 
socialiste în mai multe țări presu
pune și realizarea unor relații de tip 
nou intre acestea, bazate pe egalitate, 
respect reciproc, neamestec in trebu
rile interne și solidaritate activă. Din 
păcate, în afirmarea acestor noi re
lații internaționale au intervenit o 
serie de divergențe care au degene-
(Continuare in pag. a VI-a)
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Cuvintul tovarășului
Gheorghe Pană

Subliniind că partidul nostru 
are o compoziție corespunzătoa
re. organizații puternice în toate 
sectoarele vieții economico-so- 
ciale. o linie politică justă, 
realistă, științifică, prezentîn- 
du-se ca un adevărat centru vi
tal al întregii societăți, vorbito
rul s-a referit pe larg la acti
vitatea Comitetului municipal 
București pentru întărirea con
tinuă a rindurilor partidului. 
Organizația noastră — a spus el 
— numără în prezent 319 000 
membri, din care peste 53 la 
sută sînt muncitori ; fiecare al 
cincilea cetățean major al Ca
pitalei este membru al parti
dului.

După ce a relevat că în marea 
majoritate a întreprinderilor 
există organizații de partid pu
ternice. vorbitorul a arătat că 
șint si organizații care nu ma
nifestă suficientă exigentă fată 
de calitățile politice, morale si 
profesionale ale celor ce solicită 
primirea in partid. Comitetul 
municipal — a spus el — va ac
ționa în continuare pentru întă
rirea controlului si îndrumării 
organizațiilor de partid în ve
derea Îmbunătățirii conducerii 
muncii de primire in partid si 
de educare politică-ideologică a 
comuniștilor, asigurînd la fieca
re loc de muncă un climat de 
înaltă angajare și disciplină par
tinică. va milita neabătut ca în
treaga acțiune de preschimbare 
a documentelor de partid să de
termine in toate organizațiile o 
exigentă analiză a activității, a 
stilului și metodelor muncii.

în continuare. tovarășul 
Gheorghe Pană s-a referit pe 
larg la felul in care a acționat 
comitetul municipal pentru în
făptuirea politicii de cadre a 
partidului. în centrul atenției 
noastre — a spus el — s-a si
tuat promovarea în apăratul de 
partid și de stat, al organizațiilor

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Pop

As dori să mă refer, in cîteva 
cuvinte, la raportul cu privire 
la activitatea de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, recla- 
matiilor si cererilor oamenilor 
muncii. Acum, la un an de la 
adoptarea hotărârii Comitetului 
Central al partidului în acest 
domeniu si de la ' votarea res
pectivei legi, putem constata .<$. 
acestea au avut ca principal re
zultat lărgirea Si1 perfecționarea 
democrației noastre' socialiste, a 
cadrului de participare a oame
nilor muncii la conducerea vieții 
politice, economice si sociale.

Relevînd. în continuare, felul 
în care s-a ocupat Comitetul 
județean Maramureș al P.C.R. 
de aceste probleme, vorbitorul 
a arătat că. in cursul anului tre
cut. la comitetele județean, mu
nicipal si orășenești de partid, 
la consiliile populare respective 
s-au adresat prin scrisori si au
diente peste 18 000 de cetățeni. 
El a arătat că. deși se constată o 
creștere sensibilă a competentei 
si răspunderii în solutionarea 
scrisorilor, sesizărilor si propu
nerilor oamenilor muncii, se 
mai intîlnesc cazuri de superfi
cialitate. formalism, linsă de in
teres din partea unora dintre 
cei investiți cu atribuții in acest 
domeniu. Fată de aceste mani
festări — a spus el — luăm o 
atitudine fermă, de implantare 
în conștiința fiecărui tovarăș 
care are răspundere în acest 
sens a adevărului că activitatea 
de soluționare a propunerilor.

Cuvintul tovarășului
Nagy Ferdinand

După ce și-a exprimat acordul 
deplin cu documentele supuse 
dezbaterii plenarei, vorbitorul 
s-a referit pe larg la activitatea 
organizației județene de partid 
Covasna. Ocupîndu-se de pri
mirile în partid, el a arătat că. 
anul trecut, numărul oamenilor 
muncii primiți in partid a cres
cut fată de cel din 1977. în spe
cial din rindul muncitorilor, ță
ranilor și femeilor.

Rolul organizațiilor de partid 
în conducerea vieții materiale 
și spirituale din județ — a spus 
vorbitorul — a crescut puternic 
și putem afirma că asigurăm 
fără rezerve transpunerea în fap
te a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului. Bilanțul realiză
rilor este mărturia hărniciei, 
unității și. fermității comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii, 
români și maghiari, in înfăptui
rea obiectivelor pe care le-a 
pus în față partidul, precum si 
a faptului că politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru este expresia gindurilor 
și visurilor lor și că vor face to
tul pentru triumful ei și In 
viitor.

Faptul că fiecare al patrulea 
om matur din județ este mem
bru al P.C.R., că structura or
ganizatorică a organizației ju
dețene de partid cuprinde toate 
unitățile și categoriile de oa
meni ai muncii, conferă aces
teia o puternică forță, capabilă 
să rezolve toate problemele cu 
care sîntem confruntați. Preocu
pările noastre sint lichidarea

Cuvintul tovarășului 
Ion Petre

în domeniile care fac obiectul 
lucrărilor plenarei, a spus vor
bitorul. Comitetul județean de 
partid Tulcea al P.C.R. a pornit 

de masă si in economie a celor 
mai buni tovarăși, care îndepli
nesc criteriile stabilite de con
ducerea partidului. O atenție 
deosebită acordăm asigurării ce
rințelor de forță de muncă pen
tru noile capacități de producție, 
ridicării pregătirii profesionale 
a tuturor oamenilor muncii, con
diție esențială a unei noi calități 
în întreaga activitate economi
co-socială.

După ce a amintit principa
lele neajunsuri manifestate anul 
tyecut in activitatea de cadre a 
comitetului municipal, vorbito
rul s-a referit la felul in care în 
București au fost rezolvate pro
punerile. sesizările și cererile 
oamenilor muncii, subliniind că 
acum se manifestă mat multă 
receptivitate fată de solicitările 
cetățenilor și operativitate in 
rezolvarea acestora.

Comuniștii, toti oamenii mun
cii din Capitală, a spus in în
cheiere vorbitorul, dau o înal
tă apreciere politicii interne și 
externe, științifice și clarvăză
toare. promovate de partid și 
statul nostru și reprezentată cu 
atita strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Poziția 
României socialiste fată de so
lutionarea marilor probleme cu 
care se confruntă astăzi ome
nirea este apreciată în întreaga 
lume, tara noastră bucurîndu-se 
de un imens prestigiu interna
tional. Evoluția lumii contempo
rane confirmă pe deplin tezele 
și orientările Congresului al 
Xl-lea si ale Conferinței Națio
nale. faptul că este imperios 
necesară respectarea cu strictețe 
în relațiile dintre partide, țări 
și popoare a principiilor inde
pendentei și suveranității, ne
amestecului in treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, pentru, solu
tionarea Pe cale pașnică a tu
turor problemelor conflictuale.

sesizărilor si cerințelor oameni
lor muncii reprezintă o modali
tate permanentă, deosebit de 
importantă, de consultare a ma
selor. de valorificare a bogatu
lui lor tezaur de experiență si 
înțelepciune.

în continuarea cuvîntului său, 
vorbitorul a dat o înaltă apre
ciere actiyitătii im<’ru<i'.io"aie 

„desfășurate de partidul si stațul 
nostru. Sjntem pătrunși de adin- 
că mîndrie patriotică — a spus 
el — pentru faptul că România 
socialistă, stat independent si 
suveran, șe afirmă ca o pre
zentă tot mai activă pe arena 
vieții internaționale. Ne este 
nemărginită satisfacția pentru 
fermitatea cu care partidul si 
statul nostru promovează acțiuni 
concrete pentru securitate si co
laborare în Europa si în întrea
ga lume, pentru dezarmare, și 
în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru desfiin
țarea blocurilor militare, pentru 
soluționarea oe cale casnică, 
prin tratative, a litigiilor si di
ferendelor dintre state, pentru 
triumful principiilor coexistentei 
pașnice, pentru lichidarea sub
dezvoltării si realizarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune si mai drepte. Tocmai da
torită faptului că promovează o 
asemenea politică externă rea
listă. constructivă. Partidul Co
munist Român. România socia
listă se bucură de un imens 
prestigiu international.

defecțiunilor în stilul de mun
că, privind cuprinderea tinere
tului în organizațiile de partid, 
întărirea spiritului de răspun
dere, a combativității și intran
sigentei față de manifestările de 
comoditate în muncă, pentru 
gospodărirea bunurilor materia
le ale obștii.

Referindu-se la raportul pri
vind activitatea internațională a 
partidului și statului nostru, el 
a arătat că aceasta reflectă efor
tul depus și în anul 1978 pen
tru sporirea contribuției Româ
niei socialiste la crearea unui 
climat nou în relațiile interna
ționale intre statele lumii. Sint 
inestimabile uriașele eforturi ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în dobîndirea acestui bilanț. Om 
politic de stat, cu un imens 
prestigiu național și internațio
nal, cutezant și curajos gînditor 
revoluționar, solicitat și ascul
tat în toate problemele majore 
ale contemporaneității, secreta
rul general al partidului a con
tribuit și contribuie zi de zi la 
sporirea și consolidarea presti
giului internațional al României 
socialiste. Principialitatea, clar
viziunea, consecventa și uma
nismul în angajarea poporului 
în lupta pentru o lume a păcii, 
a demnității și bunăstării au 
asigurat adeziunea unanimă a 
întregii noastre națiuni în aceas
tă luptă.

Oamenii muncii din ■ județul 
Covasna se declară de acord cu 
politica și activitatea internațio
nală a partidului și statului nos
tru și Iși exprimă hotărîrea de 
a munci cu pasiune pentru în
făptuirea obiectivelor care le 
stau in fată.

de la o analiză profundă a dez
voltării economico-sociale a ju
dețului, urmărind, așa cum o 
cere secretarul general al parti

dului. asigurarea conducerii uni
tare și de perspectivă a întregii 
activități. în anul trecut au fost 
primiți in partid 1 482 de oamerji 
ai muncii, din care 1165 munci
tori si 203 țărani cooperatori, 
ceea ce reprezintă 92,31 la sută 
din totalul celor primiți în a- 
ceastă perioadă în partid. Efec
tivul organizației județene de 
partid reprezintă peste 19 la 
sută din populația majoră a ju
dețului.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
munca de selecționare, creștere, 
promovare și educare a cadre
lor. în acest sens el a arătat 
că. periodic, au fost analizate 
problemele privind asigurarea 
cadrelor necesare, pregătirea lor 
politică si profesională. întărirea 
disciplinei in muncă, creșterea 
combativității față de lipsuri. 
S-a acordat atenție sporită întă
ririi compoziției sociale a apa
ratului de partid și al organiza
țiilor de masă, pregătirii politice 
și profesionale a acestuia. Oa
menii eu munci de răspundere 
în unitățile economico-sociale și 
cei din rezerva de cadre a co
mitetului județean studiază la 
universitatea politică și de con
ducere. în învățămîntul politico-

Cuvintul tovarășului 
Petru Enache

în activitatea organelor si or
ganizațiilor de partid din ju
dețul Neamț, un loc important 
îl ocupă munca politico-organi- 
zatorică pentru creșterea rându
rilor partidului, a influentei sale 
in toate domeniile vieții eco
nomico-sociale. Ca uirmare. in 
anul 1978 au fost primiți în 
partid 2 155 oameni ai muncii. 
Avem în prezent o puternică 
organizație județeană de partid, 
care numără aproape 63 000 
membri. Din totalul membrilor 
de partid, aproape 52 la sută 
sint muncitori, iar peste 26 la 
sută sînt țărani : peste 30 la 
sută sînt femei. Circa 14 la sută 
din populația majoră si peste 
un sfert din populația activă a 
județului sînt membri de partid.

O preocupare de prim ordin 
în activitatea noastră, a conti
nuat vorbitorul, a constituit-o 
îmbunătățirea muncii cu cadre
le. A crescut numărul cadrelor 
provenite din rindul muncitori
lor. în prezent. 76 la sută din 
numărul total al activiștilor de 
partid. 82 la sută din secretarii 
comitetelor de partid si 90 la 
sută din activiștii U.T.C. și ai 
sindicatelor provin din rindurile 
acestora. O atentie deosebită 
acordăm promovării femeilor in 
munci de răspundere, numărul 
acestora ridicîndu*se la aproape - 
4 000, din care peste 320 in apa
ratul de partid, de stat, al or
ganizațiilor de masă si obștești.

Ne-am preocupat și ne preo
cupăm. în același timp, de per
fectionarea cadrelor, de recru

Cuvintul tovarășului 
Constantin Crișan

Pentru Comitetul municipal 
de partid Cluj-Napoca. ca de 
altfel pentru toate organizațiile 
partidului, indicațiile dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, îndemnurile pe 
care ni le-ați adresat de a munci 
mai bine, la un nivel tot mai 
înalt, de a îmbunătăți continuu 
activitatea organizatorică, de a 
ridica necontenit spiritul de răs
pundere, de a introduce peste 
tot cea mai desăvîrșită ordine 
și disciplină, au constituit și 
constituie obiective prioritare în 
conducerea și organizarea între
gii munci de partid.

Biroul comitetului municipal 
de partid a acordat o impor
tantă deosebită întăririi organi
zațiilor de partid din ramurile 
de bază ale economiei munici
piului, precum și creșterii pon
derii și rolului elementului mun
citoresc în organizația de partid, 
în concordantă cu modificările 
survenite in structura socială a 
populației urbei noastre. Astfel, 
51,22 la sută din totalul membri
lor de partid 11 reprezintă oa
meni care provin din rindurile 
muncitorilor. S-a asigurat, in 
raport cu ponderea însemnată 
a activității de cercetare, pro
iectare, invățămint, artă și cul
tură, o creștere corespunzătoare 
a rindurilor partidului cu cei 
mai valoroși oameni ai muncii 
din aceste sectoare. Intensifi- 
cind munca politică și organiza
torică în instituțiile de învățâ- 
mint superior, in anul trecut a 
crescut numărul studenților pri

Cuvintul tovarășului 
Victor Bordea

După ce a arătat că măsurile 
adoptate de conducerea parti
dului pentru îmbunătățirea efec
tivului, compoziției și structurii 
organizatorice a partidului co
respund întru totul cerințelor iz- 
vorîte din etapa pe care o 
parcurge țara noastră, vorbito
rul s-a referit la modul în care 
au acționat Comitetul județean 
Dîmbovița ai P.C.R., organele 
și organizațiile de partid din 
județ pentru afirmarea puterni
că a rolului lor conducător in 
toate sferele vieții sociale. Peste 
75 la sută din totalul comuniști
lor din județ, a spus el. lu
crează in sfera producției ma
teriale. Am reușit să îmbună
tățim compoziția organizației 
județene de partid, în cadrul 
căreia proporția muncitorilor și 
țăranilor primiți anul trecut în 
rindurile membrilor de partid 
reprezintă 91,5 la sută.

După ce a scos in evidentă 
preocupările comitetului jude
țean pentru întărirea și îmbu
nătățirea compoziției organiza
țiilor locale de partid, vorbito
rul a prezentat măsurile luate 

ideologic. unii sînt lectori si 
propagandiști. Ținînd seama 
de dinamica dezvoltare economi- 
co-socială a județului, vorbito
rul a arătat că au fost stabilite 
programe de măsuri pentru asi
gurarea si pregătirea cadrelor, a 
forței de muncă pe categorii de 
personal, meserii, specialități si 
funcții, precum și pe niveluri de 
pregătire, măsuri care au fost 
definitivate si aprobate în adu
nările generale ale oamenilor 
muncii.

în continuare, el a evidențiat 
faptul că în domeniile analizate 
de plenară. în județul Tulcea se 
mai manifestă încă neajunsuri 
datorate în primul rînd stilului 
de muncă uneori defectuos al 
comitetului județean de partid, 
al altor organe de partid din 
județ, formalismului, superficia
lității de care mai dau dovadă 
unele, cadre. Vorbitorul s-a an
gajat. în numele organizației ju
dețene de partid, să depună 
toate eforturile pentru asigura
rea aplicării neabătute in viață 
a politicii partidului nostru, a 
hotărîrilor conducerii sale.

tarea forței de muncă necesare 
noilor obiective economice și 
sociale.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
lipsurile deosebit de grave ma
nifestate în ultimii ani. în jude
țul Neamț, in domeniul politicii 
de cadre. E] a arătat că abate
rile săvîrsite de numeroase ca
dre. din care unele cu funcții de 
răspundere pe linie de partid si 
de stat, s-au datorat climatului 
de tolerantă, linsei de combati
vitate si exigentă fată de 
neajunsurile de care au dat do
vadă biroul comitetului jude
țean de partid si comitetul exe
cutiv al consiliului popular ju
dețean.

S-a subliniat că drept urmare 
a ajutorului primit din partea 
conducerii partidului si statului 
si în special a indicațiilor si 
orientărilor deosebit de prețioa
se date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, comitetul județean 
de partid a acționat cu fermi
tate si a luat un sir de măsuri 
menite să restabilească normele 
care trebuie să călăuzească ac
tivitatea în acest important do
meniu al muncii de partid.

în încheiere, vorbitorul a 
reafirmat adeziunea si aproba
rea deplină a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Neamț fată de politica 
internă'sil internațională a parti
dului si statului nostru', relevînd 
rolul esențial, determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea si înfăptuirea 
acestei politici.

miți în partid. Am acționat, de 
asemenea, pentru creșterea pon
derii femeilor și a tineretului 
în totalul celor primiți. Am 
acordat o atenție mai mare 
pregătirii si primirii în partid a 
unui număr corespunzător de 
oameni ai muncii din rindu
rile naționalităților conlocuitoa
re. Călăuzindu-ne după princi
piul potrivit căruia calitatea și 
rodnicia muncii trebuie sa se 
exprime în rezultate concrete, 
am militat pentru afirmarea ca- 
litativ-superioară a rolului de 
conducător politic al partidului 
in toate sectoarele de activitate 
a organizațiilor de partid.

Sîntem conștienți de existența 
încă a unor neajunsuri concreti
zate în gradul scăzut de parti
cipare a unor membri de partid 
la îndeplinirea sarcinilor, in ma
nifestările de indisciplină și 
chiar abateri grave de la nor
mele statutare. Asigurăm Insă 
plenara, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că, reținînd concluziile 
cuvenite din lucrările plenarei 
de astăzi, vom acționa cu toată 
răspunderea pentru eliminarea 
neajunsurilor. Vom pregăti în 
mod corespunzător acțiunea de 
preschimbare a documentelor 
de partid, vom face totul ca 
această importantă acțiune po
litică să determine creșterea 
responsabilității comuniste, a 
spiritului partinic, revoluționar, 
al tuturor membrilor de partid.

pentru înfăptuirea politicii da 
cadre. El a arătat că. in pre
zent, comitetul județean acțio
nează pe baza programului de 
perspectivă în vederea asigură
rii cadrelor provenite din rindul 
muncitorilor, atît în aparatul 
de partid, de stat, cit si in eco
nomie. El a precizat că 74 la 
sută din cadrele aparatului de 
partid provin din rindul munci
torilor, în cel al Uniunii Tine
retului Comunist — 83 la sută, 
iar în sindicate — 92 la sută.

îndeplinesc o îndatorire cetă
țenească, profund patriotică — 
a spus in încheiere vorbitorul 
— exprimind de la această înal
tă tribună adeziunea deplină, 
totalul meu acord la politica in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, la elaborarea că
reia dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aveți rolul determi
nant prin contribuția remarca
bilă pe care o aduceți la pro
movarea păcii și a colaborării 
cu toate popoarele, la Întro
narea unei noi ordini economi
ce și politice in lume.

Cuvintul tovarășei
Margareta Krauss

Exprimind acordul fată de do
cumentele supuse dezbateriț 
vorbitoarea a spus : Vreau să 
informez Comitetul Central că 
trecînd neîntîrziat la organi
zarea muncii pentru înfăptuirea 
hotărârilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie 1978. a 
sarcinilor formulate cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean de 
partid Brașov s-a preocupat în 
mod deosebit de întărirea rolu
lui conducător al partidului prin 
creșterea numerică si calitativă 
a organizațiilor noastre si spo
rirea. pe această cale, a puterii 
lor de influențare si mobilizare 
a oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor economico-sociale. Ca 
urmare, efectivul organizației 
noastre județene a crescut sim
țitor. fiecare al cincilea cetățean 
maior fiind membru al partidu
lui. Cu preponderentă au fost 
primiți in partid oameni ai mun
cii care îsi desfășoară activita
tea în sfera producției materia
le. ponderea lor în efectivul or
ganizației județene aiungînd 
acum la peste 7? la sută. La rîn- 
dul său. Comitetul orășenesc de 
partid Codi ea a organizat si 
condus în mai bune condiții 
munca de pregătire si Primire 
în partid, atentia organizațiilor 
de bază fiind îndreptată în mai 
mare măsură in direcția cunoaș
terii si dezvoltării calităților po
litice. morale si profesionale ale

Cuvintul
Letiția

De la început îmi exprim a- 
cordul deplin fată de aprecie
rile. concluziile si măsurile cu
prinse in documentele aflate pe 
ordinea de zi a plenarei noas
tre. Prin conținutul lor. ele scot 
in evidentă preocupările parti
dului. activitatea neobosită pe 
care o desfășurat! dumneavoas
tră. tovarășe secretar generai, 
pentru aplicarea in viață a pre
vederilor documentelor Congre
sului al Xl-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Organizîndu-ne munca 
pentru înfăptuirea indicațiilor 
conducerii partidului, ale dum
neavoastră. tovarășe secretar 
general, am acordat o atenție 
deosebită promovării cadrelor 
din rindurile muncitorilor, cadre 
capabile să im.priTnȘrsxaetivitătii 
de partid spirit revoluționar, de 
răspundere, de disciplină. • fer
mitate și combativitate în înde
plinirea sarcinilor. Ne-am preo
cupat de asemenea de realiza
rea măsurilor vizînd promova
rea femeilor în funcții de con
ducere. Am asigurat o compozi
ție a membrilor de partid cores
punzătoare populației județului. 
Ne preocupăm de instruirea și 
pregătirea cadrelor, pornind de la 
necesitatea cunoașterii hotărîri
lor si măsurilor adoptate de 
conducerea partidului. Punem 
accent pe creșterea si întărirea 
spiritului critic și autocritic, 
combaterea manifestărilor nega
tive în activitatea unor cadre.

Cuvintul tovarășului 
Mihai Todosia

îmi exprim deplinul acord cu 
toate materialele prezentate 
Plenarei Comitetului Central și 
adeziunea mea totală la politica 
internă si externă a Partidului 
Comunist Român, politică ce 
poartă amprenta gindirii crea
toare si înțelepciunii eminentu
lui nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem 
mindri de prețuirea de care se 
bucură în lume politica externă 
activă a tării noastre, slujitoare 
în cel mai înalt grad a idealuri
lor de pace, libertate si indepen
dentă ale popoarelor. Răspun- 
zînd unor cerințe actuale ale 
dezvoltării contemporane, poli
tica noastră externă reflectă cele 
mal profunde aspirații ale po
porului nostru. Politica externă a 
României, care se bucură de o 
largă recunoaștere si apreciere 
în lume, s-a remarcat prin ac
țiunile de o deosebită importantă 
întreprinse în vederea edificării 
unor noi raporturi economice si 
politice între state, instaurării 

.unui sistem real de securitate în 
Europa si in întreaga lume, opri
rii cursei înarmărilor, trecerii la 
măsuri neîntârziate de dezarma
re. si în primul rind de dezar-

★
După ce plenara a aprobat măsurile organizatorice, tovarășii aleși 

și desemnați au luat cuvintul, exprimind conducerii partidului, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, calde mulțumiri pentru încre
derea manifestată, hotărirea de a munci cu devotament, pasiune 
și abnegație comunistă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce ie revin, de a-și aduce pe deplin contribuția la înfăptuirea po
liticii Interne și externe a partidului și statului nostru.

Cuvintul tovarășului 
llie Verdeț

în aceste Împrejurări. în mod 
firesc, primele mele ginduri se 
îndreaptă către' secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. căruia do
resc să-i exprim profunda mea 
recunoștință pentru înalta în
credere cu care mă onorează si 
de această dată. Este plăcut 
pentru mine să afirm si cu a- 
cest prilej că am muncit ani în
delungați — aproape două de
cenii și jumătate — în 'apropie

oamenilor. întrunit în orașul 
nostru alături de români trăiesc 
si oameni ai muncii de naționa
litate germană si maghiară, re
prezentarea lor in componenta 
organizației orășenești este di
rect proporțională cu ponderea 
lor in structura populației 
active.

Apreciem totuși că în întărirea 
numerică si calitativă a organi
zațiilor noastre de partid există 
încă neajunsuri în ceea ce pri
vește dezvoltarea nucleelor de 
partid în unitățile nou create, 
în cadrul șantierelor de con
strucții si fermelor agricole.

Referindu-se la problema 
stringerii legăturilor organizații
lor de partid cu oamenii mun
cii. vorbitoarea a relevat că una 
din formele recomandate de 
plenara din martie anul trecut 
este si perfectionarea activității 
de rezolvare a propunerilor, se
sizărilor. reclamatiilor si cereri
lor acestora. Edificator este fap
tul că. anul trecut, organele de 
partid si de stat din județ au 
primit numeroase scrisori si se
sizări. iar audientele acordate 
ș-au ridicat la peste 18 000.

îmi exprim deplinul acord 
fată de întreaga politică internă 
si internațională a partidului si 
statului nostru. înalta aprecie
re a pilduitoarei activități des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu în edificarea unei 
lumi a păcii si dreptății.

tovarășei 
lonaș

a educării lor în spiritul unei 
înalte morale comuniste în 
muncă si in viată.

Dezvoltarea intr-un ritm fără 
precedent a județului Sălaj a 
pus în fata noastră sarcini deo
sebit de mari pe linia asigură
rii pregătirii cadrelor de condu
cere din economie și a celor de 
specialitate, a forței de muncă 
necesare realizării sarcinilor din 
industrie. Considerăm însă că 
trebuie să fim ajutați mai mult 
de Ministerele Industriei Chimi
ce. Ușoare si Metalurgice in a- 
sigurarea si pregătirea de maiș
tri tehnologi, mecanici pentru 
întreprinderile care urmează să 
intre in funcțiune.

în ce privește activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesi
zărilor si cererilor oamenilor 
muncii. comitetuljudețean de 
pâ'rtid a realizat' o mai bună' le
gătură cu colectivele de oameni 
ai muncii, avînd posibilitatea să 
cunoască mai îndeaproape o sea
mă de aspecte din viata si ac
tivitatea acestor colective, să 
acționeze direct pentru înlătu
rarea neajunsurilor din diferite 
sectoare de activitate. în acest 
domeniu de activitate mai sint 
încă stări de lucruri necores
punzătoare. ceea ce impune să 
ne preocupăm cu mai multă 
răspundere de solutionarea tu
turor problemelor semnalate 
prin scrisori si audiente, să an
trenăm mai bine comisiile de 
oameni ai muncii în această ac
tivitate.

mare nucleară. Consacrarea re
surselor provenite din dezarmare 
promovării programelor de dez
voltare economică a popoarelor 
ar contribui la lichidarea decala
jelor dintre națiunile bogate și 
cele sărace, la progresul mai ra
pid al tuturor țărilor. Aceste 
idealuri comune întregii umani
tăți reflectă si interesele profun
de ale tării noastre. România 
fiind interesată în continuarea 
cu vigoare a politicii de investi
ții in vederea dezvoltării rapide 
a industriei si agriculturii.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că bogatele contacte po
litice si diplomatice ale Româ
niei. inclusiv dialogurile din ulti
ma perioadă cu șefi de state si 
de guverne, neobosita activitate 
politică a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, originalitatea ideilor 
sale pătrunse de vocația, pro
gresului servesc tării, patriei 
noastre. întregii umanități. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru tra
ducerea în viată a politicii in
terne si externe a Partidului Co
munist Român.

★ *

rea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Activitatea desfășu
rată sub directa sa conducere a 
avut un rol hotărîtor in forma
rea mea ca activist de partid si 
de stat. Sint convins că aceasta 
a lăsat urme puternice, cu a- 
dînci semnificații in tot ceea ce 
este pozitiv în stilul si metodele 
mele de muncă. în intreaga mea 
activitate desfășurată în munci
le de partid si de stat ce mi-au 
fost încredințate pînă astăzi. Nu 

mă îndoiesc nici o clipă că în 
noua mea muncă voi beneficia 
in continuare, zi de zi. de acest 
ajutor tovărășesc, principial și 
partinic.

Mulțumesc plenarei Comitetu
lui Central, dumneavoastră tu
turor. pentru încrederea Pe care 
mi-ati acordat-o si vă asigur că 
privesc acest act cu conștiința 
marilor răspunderi care revin 
guvernului ca organ suprem al 
administrației de stat. în înfăp
tuirea politicii Partidului Comu
nist Român, forța politică con
ducătoare a întregii soaietăți.

Consider sarcina pe care 
mi-o Încredințați astăzi, nu în 
primul rind ca o onoare supli
mentară sau ca o funcție supe
rioară. ci ca o muncă ce obligă 
la răspunderi sporite, la desfă
șurarea la un nivel superior a 
muncii mele de activist, o res
ponsabilitate care cere spirit or
ganizatoric, abnegație, devota
ment și dăruire totală, pentru 
transpunerea în fapt a hotări- 
rilor si directivelor partidului, a 
legilor tării.

Sint conștient că realizarea cu 
eficiență sporită a tuturor obiec
tivelor privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială impune perfec
ționarea continuă a muticii or

Cuvintul tovarășului
Dumitru Popa

Vă rog să-mi dațl voie, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să vă exprim intreaga gratitu
dine și recunoștință, mulțumiri 
pentru cinstea și încrederea 
deosebită ce'mi-a fost acordată 
de către dumneavoastră, și, la 
propunerea dumneavoastră, de 
către Plenara Comitetului Cen
tral.

Vă asigur că am tras toate în
vățămintele din lipsurile și 
neajunsurile pe care le-am avut 
in activitatea mea din trecut si 
că sint hotărît ca ele să nu se 
mai manifeste în viitor.

Mă angajez în fata dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu voi precupeți nimic, că

Cuvintul tovarășului 
llie Rădulescu

în acest moment deosebit din 
viața mea, îngăduiți-mi mai 
lntii ca de la tribuna ■ plenarei 
să exprim din adîncul cugetului 
meu comunist cele mai alese 
mulțumiri tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
plenarei Comitetului Central 
pentru încrederea acordată prin 
cooptarea mea in Comitetul 
Central și alegerea ca secretar 
al Comitetului Central.

Doresc să asigur plenara, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de angajamentul meu ferm de a 
munci cu devotament și abne
gație pentru a-mi îndeplini cit 
mai bine sarcinile ce-mi revin 
în această funcție de o deose
bită răspundere.

Mancesc de mulți ani ca acti
vist al partidului, dar cea mai 
importantă perioadă din viața 
mea este perioada deschisă de 
Congresul al IX-lea, jalonată de 
Congresele al X-lea și al Xl-lea 
și de Conferințele Naționale ale 
partidului și, in mod deosebit, de 
activitatea desfășurată în frun
tea partidului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care are ro
lul esențial, determinant atit in 
ceea ce privește fundamentarea 
programului general de dezvol
tare a țării, perfecționarea acti
vității practice de organizare și 
conducere, cit și a activității 
teoretico-ideologice. întreaga ac
tivitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In fruntea partidului 
a dus la creșterea tot mai pu
ternică a rolului conducător al 
partidului, la afirmarea sa ca

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Constantin

Vă rog să-mi permiteți să 
adresez cele mai profunde și mai 
alese mulțumiri, intreaga mea 
gratitudine pentru marea încre
dere pe care mi-o acordă Comi
tetul Central al partidului, dum
neavoastră personal, tovarășe 
secretar general, incredintin- 
du-mi sarcini de o deosebită 
importanță în conducerea parti
dului și a unui sector important 
al economiei noastre naționale.

Activitatea dumneavoastră pro
digioasă, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
gîndirea și acțiunea dumnea
voastră revoluționară dedicată 
ridicării României pe noi culmi 
de civilizație și progres, pentru 
creșterea necontenită a nivelu
lui de trai al întregului popor, 
pentru clădirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, o lume fără 
arme și fără războaie, consti
tuie cel mai înalt exemplu de 
muncă comunistă, de dăruire 
fără seamăn pentru înfăptuirea 
nobilelor aspirații de bunăstare 
și fericire a poporului român, 
pentru independența și suvera
nitatea României.

Este pentru mine o mare 
bucurie și o mare fericire de a 
fi lucrat direct sub îndrumarea 
secretarului general al partidu
lui, avind marea posibilitate de 
a învăța permanent de la acest 
imens izvor de Înțelepciune co
munistă, de dăruire și pasiune 
revoluționară, de înaltă omenie 

ganelor de conducere din toate 
ministerele si din întregul apa
rat central de stat.

în continuare, vorbitorul a re
levat îndatorirea guvernului de 
a acționa cu fermitate, cu exi
gentă comunistă si operativitate 
in vederea lichidării neîntîrziate 
a neajunsurilor existente în ac
tivitatea sa, a realizării In cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce-i revin. El a subliniat, tot
odată. necesitatea întăririi mun
cii colective în cadrul Consiliu
lui de Miniștri. încredintînd ple
nara că membrii guvernului îs! 
vor îndeplini cu toată răspun
derea îndatoririle încredințate, 
adueîndu-si întreaga contribuție 
la înfăptuirea politicii interne si 
externe a partidului și statului 
nostru.

în- încheiere, tovarășul Iile 
Verdeț a spus : Vă asigur pe 
dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca si pe toti mem
brii Comitetului Central, că lml 
voi îndeplini cu devotament 
sarcina de mare răspundere pe 
care mi-ati incredintat-o. că voi 
face totul pentru a putea fi la 
înălțimea încrederii pe care 
mi-ati acordat-o.

voi munci cu toată pasiunea sl 
devotamentul pentru îndepli
nirea exemplară. într-un înalt 
spirit de exigentă și combativi
tate, împreună cu colectivele cu 
care voi lucra, pentru a înde
plini sarcina de înaltă răspun
dere și încredere pe care mi-atl 
acordat-o, că nu voi precupeți 
nici un efort să mă ridic la ni
velul încrederii deosebite ce 
mi-a fost acordată astăzi.

îmi exprim hotărirea ca. sub 
îndrumarea și sprijinul dum
neavoastră, urmind înaltul 
exemplu pe care îl dati între
gului nostru partid, să acționez 
pentru a-mi îndeplini în cele 
mai bune condiții sarcinile ce 
mi-au fost încredințate.

nucleu vital al societății noastre 
socialiste.

Pentru munca mea de activist 
al partidului au avut un rol 
hotărîtor documentele Comite
tului Central din anul 1971 pri
vind înlăturarea neajunsurilor 
existente atunci In munca ideo
logică, de propagandă, cultură 
și educație, perfecționarea în
tregii activități din aceste do
menii. M-am străduit să în
țeleg cit mai bine aceste docu
mente și pe cele care le-au 
urmat, să trag toate concluziile 
și învățămintele pentru munca 
mea. în toți acești ani am sim
țit direct grija și sprijinul 
secretarului general al partidu
lui. ale Comitetului Central, ale 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Sarcinile care revin partidului 
nostru in conducerea operei de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoitate ridică 
răspunderi deosebite muncii 
ideologice și politico-educative, 
Sîntem conștienți că există 
încă multe neajunsuri în acest 
important domeniu. Asigur 
plenara, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu energie șî răs
pundere pentru a depăși neajun
surile, pentru a îmbunătăți și 
perfecționa munca ideologică la 
nivelul exigențelor actuale și de 
perspectivă pe care le pune 
conducerea partidului. dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

care este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Conștient pe deplin de dimen
siunea sarcinii ce mi-a fost în
credințată, mă angajez să nu 
preget nici un moment, să nu-mi 
cruț forțele și puterea de muncă 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru edificarea so
cialismului și comunismului pe 
pămîntul românesc. Voi acorda 
o atenție prioritară aplicării in
tegrale a complexului de mă
suri inițiat de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, pen
tru introducerea noului meca
nism economic și financiar, că
ruia îi revine un rol esențial in 
ridicarea calitativă a întregii 
activități economice, In creșterea 
mai accentuată a eficienței eco
nomice, în dezvoltarea econo
miei naționale.

Doresc să asigur Plenara Co
mitetului Central, pe dumnea
voastră personal, tovarășe se
cretar general, că munca și ac
tivitatea mea vor fi întotdeauna 
îndreptate în direcția înfăptuirii 
programului partidului, a îndru
mărilor dumneavoastră deosebit 
de prețioase și mă angajez, to
varășe Nicolae Ceaușescu, să 
îndeplinesc în mod exemplar 
sarcinile ce îmi revin pentru 
a-mi aduce contribuția la pro
pășirea României pe culmile ci
vilizației socialiste și comunista.
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Plenara
►

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la politica 

internațională a partidului și statului nostru
(Urmare din pag. I)

înaintați oameni ai muncii, îndeosebi 
muncitori și țărani, animați de spirit revo
luționar, cu înalte calități 'moral-politice 
și profesionale, care militează cu hotărîre 
pentru aplicarea în practică a Progra
mului partidului, care au probat prin 
fapte, prin întreaga lor activitate că 
merită pe deplin înaltul titlu de membru 
al Partidului Comunist Român.

Totodată, Plenara a apreciat că este 
necesar să se intensifice activitatea politi- 
co-ideologică, de educare a membrilor 
partidului, precum și acțiunile de ridicare 
a pregătirii profesionale a cadrelor, în 
special a celor cu munci de răspundere 
în diferite domenii economico-sociale.

2. — Plenara C.C. al P.C.R. a hotărî! 
preschimbarea documentelor de partid — 
carnetul de partid, fișa de control și cartea 
de evidență personală —■ care urmează 
să-și înceteze valabilitatea la sfîrșitul 
anului 1980.

Eveniment politic deosebit de impor
tant în viața organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor, preschimbarea do
cumentelor va trebui să ducă la întărirea 
continuă a partidului, a coeziunii și unită
ții sale in jurul Comitetului Central, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Această 
acțiune trebuie să determine în toate or
ganizațiile partidului ridicarea spiritului 
de răspundere și disciplină comunistă, 
creșterea nivelului politic și ideologic al 
fiecărui membru al partidului în vederea 
exercitării la un nivel tot mai înalt a rolu
lui conducător al partidului nostru în 
societate.

Acțiunea de preschimbare a documen
telor de partid urmează să se desfășoare 
în perioada 1 ianuarie—31 decembrie 
1980.

3. — Plenara a apreciat că directa condu
cere de către Comitetul Central al P.C.R. 
și de către organele locale de partid a 
întregii munci de selecționare și promo
vare a cadrelor de partid, de stat și eco
nomice, ale organizațiilor de masă și 
obștești a asigurat realizări de seamă în 
acest domeniu, imprimînd activității des
fășurate un caracter principial, organizat 
și unitar. S-a manifestat o exigență spo
rită în stabilirea, analizarea și examinarea 
propunerilor de cadre pentru toate do
meniile de activitate în vederea promovă
rii în funcții de răspundere a acelor comu
niști și oameni ai muncii care întrunesc 
criteriile politice, profesionale și morale, 
au dovedit în practică înaltă conștiință 
politică, capacitate de muncă, competență 
și spirit de răspundere.

Plenara a subliniat că prin înalta pildă 
țt'e care o dă, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însu
flețește sutele de mii de cadre de partid 
și de stat, le inspiră încredere deplină în 
forțele și resursele de energie creatoare 
ale oamenilor muncii, ale întregului popor.

Plenara a hotărît să se acorde în con
tinuare o preocupare deosebită și exi
gență sporită activității de selecționare, 
creștere și promovare a cadrelor, pentru 
ridicarea în funcții de conducere a unor 
oameni competenți, cu înalte calități poli
tice, profesionale și morale, a căror viață 
și comportare la locul de muncă și în 
societate corespund întru totul princi
piilor eticii și echității socialiste, care să 
acționeze cu dăruire revoluționara pentru 
înfăptuirea politicii partidului. De aseme
nea, se va acționa permanent pentru pro
movarea cu prioritate a muncitorilor, con
comitent cu promovarea cadrelor din 
rîndul celorlalte categorii de oameni ai

muncii, precum și a tinerilor, a unui număr 
mai mare de femei în toate domeniile de 
activitate, în organele și aparatul de 
partid și de stat, în conducerea organiza
țiilor de masă și obștești, a ministerelor, 
a celorlalte instituții, a unităților econo
mico-sociale. întreaga activitate de selec
ționare și promovare a cadrelor de partid, 
de stat, ale organizațiilor de masă să se 
desfășoare în continuare pe baza planului 
unic de perspectivă, sub conducerea 
nemijlocită a C.C. al P.C.R., a organelor 
locale de partid.

4. — Analizînd modul în care se ac
ționează pentru aplicarea Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. referitoare la scrisorile și audien
țele oamenilor muncii, plenara a relevat 
că activitatea desfășurată în acest domeniu 
în cursul anului trecut s-a îmbunătățit, 
afirmîndu-se tot mai larg principiile de
mocrației noastre socialiste, organele și 
organizațiile de partid manifestind o răs
pundere și o preocupare sporite pentru 
rezolvarea propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor populației.

C.C. al P.C.R. a constatat cu satisfacție 
că un număr tot mai mare de oameni ai 
muncii din toate categoriile sociale se 
adresează cu încredere organelor de 
partid și de stat, conducerii partidului, 
ceea ce reflectă întărirea tot mai pu
ternică a legăturilor dintre partid și 
popor, creșterea spiritului de răspundere 
și atitudine înaintată a cetățenilor față de 
problemele pe care le ridică construcția 
socialismului în țara noastră, adeziunea 
lor la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărirea lor de a 
face totul pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a 
Programului partidului.

Ținînd seama de însemnătatea preve
derilor hotărîrii și legii privind rezolvarea 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii, plenara a in
dicat măsuri menite să asigure desfășu
rarea acestei activități în condițiile cele 
mai bune, examinarea și rezolvarea la 
termen a problemelor ridicate în scrisori 
și audiențe de către populație, respec
tarea întocmai a atribuțiilor și răspunde
rilor ce revin în acest sens cadrelor de 
conducere din unitățile economico-sociale 
și ale organelor și organizațiilor de 
partid, de stat și obștești, valorificîndu-se 
pe deplin cadrul organizatoric și institu
țional de manifestare largă a maselor 
celor ce muncesc în viața economico- 
socială, de participare activă a lor la 
conducerea tuturor domeniilor vieții socie
tății noastre.

5. — Plenara a aprobat întru totul acti
vitatea internațională a partidului și sta
tului nostru, politica externă de pace, de 
largă conlucrare între toate națiunile 
lumii.

Politica externă, principială a partidului 
și statului nostru corespunde pe deplin 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
intereselor vitale ale întregii noastre na
țiuni, construcției socialiste în România, 
progresului și bunăstării poporului, aflin- 
du-se în concordanță deplină cu cauza 
generală a socialismului, reprezentînd o 
contribuție de cea mai mare însemnătate 
la întărirea prieteniei și colaborării tuturor 
națiunilor, la promovarea păcii și progre
sului în întreaga lume.

Plenara C.C. al P.C.R. dă o înaltă apre
ciere contribuției hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la elabora
rea și înfăptuirea liniei politice generale

a partidului și statului. Plenara apreciază 
că prin înalta sa competență și marele 
prestigiu de care se bucură pe toate 
meridianele, prin acțiunile sale neobosite, 
desfășurate în spiritul unei profunde prin
cipialități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus și aduce un inestimabil aport la 
soluționarea problemelor majore cu care 
este confruntată omenirea contemporană, 
la făurirea unei lumi a păcii și progresului 
pe planeta noastră.

Plenara a exprimat hotărirea partidului 
și statului nostru de a promova în conti
nuare, cu consecvență, liniile directoare 
ale politicii externe stabilite de Congresul 
al Xl-lea, de Programul partidului, acțio- 
nînd cu toată energia și consecvența pen
tru sporirea rolului României socialiste în 
lupta pentru socialism, progres social, 
destindere și pace în lume.

în legătură cu activitatea internațională 
a partidului, plenara a adoptat, în unani
mitate, o hotărîre care se dă publicității.

6. — Ținînd seama de starea sănătății 
tovarășului Manea Mănescu și la cererea 
sa, plenara a hotărît eliberarea din 
funcția de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Plenara a desemnat, în unanimitate, la 
propunerea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., pe tovarășul llie Verdeț în 
funcția de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Plenara a ales, în unanimitate, pe to
varășul Dumitru Popa ca secretar al C.C. 
al P.C.R.

Plenara a cooptat ca membru al C.C. 
al P.C.R. pe tovarășul llie Rădulescu și 
l-a ales, în unanimitate, ca secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a cooptat ca membru al C.C. 
al P.C.R. și a ales în unanimitate pe 
tovarășul Nicolae Constantin ca membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și l-a desemnat pentru func
ția de președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării și de viceprim-ministru al 
guvernului.

★

în cuvîntul lor, tovarășii desemnați și 
aleși în înalte funcții de partid și de stat 
au mulțumit Comitetului Central, secreta
rului general al partidului pentru deose
bita încredere acordată, angajîndu-se să 
acționeze cu toată energia și răspunderea 
pentru îndeplinirea, în cele mai bune con
diții, a marilor sarcini .încredințate, pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pentru 
transpunerea în viață a Programului de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat, 
în numele Comitetului Central al parti
dului, al său personal, pe tovarășii desem
nați și aleși în diferite funcții și le-a urat 
succes în activitatea lor, exprimîndu-și 
convingerea că vor acționa în așa fel, 
împreună cu colectivele respective, cît și 
în cadrul conducerii partidului, încît să-și 
îndeplinească în cele mai bune condiții 
sarcinile încredințate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea ca tovarășii promovați în 
funcții de răspundere, toate cadrele de 
conducere să întărească spiritul de muncă 
colectivă, de colegialitate, acționînd tot 
mai ferm pentru realizarea Programului 
adoptat de Congresul al Xl-lea, veghind 
permanent la creșterea rolului partidului 
în toate domeniile, a unității și forței sale, 
aceasta constituind chezășia îndeplinirii 
cu cinste de către partidul nostru a misiu
nii istorice ce-i revine în societatea noas
tră socialistă.

(Urmare din pag. I)

rințe din afară, iar litigiile dintre 
state — inclusiv cele de ordin teri
torial — să fie soluționate exclu
siv pe calea tratativelor, în spirit 
de prietenie. Soluționarea pe aceas
tă cale a problemelor din Asia de 
Sud-Est este în interesul propășirii 
economice și sociale a popoarelor 
din aceste țări, al cauzei generale a 
socialismului, al întăririi securității 
în această parte a lumii, al destin
derii și păcii pe plan mondial. în 
spiritul hotărîrilor Congreselor al 
X-lea și al Xl-lea, plenara Comi
tetului Central subliniază din nou 
poziția fermă a României socialiste 
de a nu se angaja pe calea blamă
rii unor țări socialiste sau a unor 
partide comuniste și de a face totul 
pentru depășirea stărilor de lucruri 
actuale, pentru întărirea unității si 
solidarității tuturor statelor care 
edifică noua orînduire socială, a 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești.

Plenara aprobă poziția țării noas
tre și acțiunile întreprinse în ve
derea soluționării pe cale pașnică 
a conflictului din Orientul Mij
lociu, pentru a se ajunge la o re
zolvare globală a problemelor e- 
xistente în această parte a lumii, 
prin retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și constituirea 
unui stat palestinian independent, 
pentru garantarea securității și 
păcii tuturor statelor din zonă. 
Pornind de la complexitatea deose
bită a situației existente în O- 
rientul Mijlociu — inclusiv după 
încheierea ' tratatului egipteano- 
israelian — plenara apreciază una
nim poziția partidului și țării noas
tre care se pronunță pentru inten
sificarea eforturilor îndreptate spre 
instaurarea unei păci globale în 
această parte a lumii. în acest sens, 
România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru reluarea Conferinței 
de la Geneva, cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei și a celor doi copre
ședinți, Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, precum și pentru orice altă 
reuniune consacrată acestui scop 
sau pentru aducerea acesței pro
bleme în dezbaterea Organizației 
Națiunilor Unite.

Plenara aprobă, de asemenea, 
eforturile și contribuția partidului 
și statului nostru pentru stingerea 
focarelor de conflict din Africa sau 
din oricare altă zonă a lumii unde 
mai există conflicte și litigii, pe 
baza principiului ca toate diferen
dele, de orice natură, să fie solu
ționate numai și numai pe calea 
tratativelor pașnice, renunțîndu-se 
la forță și la confruntări armate.

Plenara dă o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de România în 
scopul soluționării marilor proble
me mondiale, cum sint: înfăptui
rea securității europene, dezarma
rea, făurirea noii ordini economi
ce, democratizarea relațiilor dintre 
state.

Plenara exprimă deplina apro
bare față de eforturile întreprinse 
de partidul și statul nostru pentru 
întărirea solidarității și colaborării 
cu toate popoarele, cu forțele so
ciale înaintate de pretutindeni, cu 
partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele socialiste, social- 
democrate, cu mișcările de elibe
rare, cu toate forțele antiimperia- 
liste, care se pronunță pentru res
pectul independenței și suverani
tății națiunilor. împotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru 
o politică de pace și colaborare in
ternațională.

II
Aprobînd unanim întreaga poli

tică externă desfășurată de parti
dul și statul nostru în spiritul și pe 
baza orientărilor și hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și ale Con
ferinței Naționale din decembrie 
1977, Plenara C.C. al P.C.R. reafir
mă în modul cel mai ferm hotă- 

rîrea Partidului Comunist Român, 
a României socialiste de a conti
nua și în viitor această politică, de 
a face totul pentru a-și aduce con
tribuția constructivă la soluționa
rea marilor probleme contempo
rane.

Partidul Comunist Român, 
România socialistă vor acționa și 
în viitor neabătut pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate statele so
cialiste, pentru întărirea unității și 
conlucrării lor, apreciind că aceas
ta corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor fiecăruia din popoarele 
care edifică noua orînduire, cauzei 
socialismului, creșterii prestigiului 
său în lume.

Partidul și statul nostru vor con
tinua și în viitor să dezvolte larg 
relațiile de colaborare și solidari
tate cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, înscriind ca și 
pînă acum această preocupare în 
politica noastră generală de luptă 
împotriva vechii politici imperia
liste, pentru asigurarea dreptului 
fiecărui popor de a fi deplin stă- 
pîn pe bogățiile naționale și de a 
le valorifica în interesul propriei 
propășiri.

în spiritul principiilor coexisten
tei pașnice. România va acționa în 
continuare pentru extinderea re
lațiilor sale economice, tehnico- 
științifice și culturale cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială, va participa activ la 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii între state, la schimbul mondial 
de valori.

Plenara C.C. al P.C.R. reafirmă 
în modul cel mai ferm hotărirea 
partidului și statului nostru de a 
așeza neabătut la temelia tuturor 
relațiilor noastre internaționale 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen
tei și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale renunță
rii cu desăvîrșire la forță sau la 
amenințarea cu forța.

Vom acorda în continuare o 
mare însemnătate înfăptuirii secu
rității și cooperării în Europa. Do
rim să conlucrăm activ cu toate 
națiunile europene pentru înfăp
tuirea în viață, ca un- tot unitar, a 
documentelor semnate la Helsinki. 
Ne vom aduce întreaga contribu
ție la buna pregătire a viitoarei 
reuniuni de la Madrid, din 1980. 
în mod deosebit, vom milita cu 
fermitate pentru dezangajarea mi
litară a continentului, fără de care 
nu se poate vorbi de destindere și 
pace în Europa și în întreaga lume.

Pornind de la situația interna
țională actuală, de la realitatea că 
înarmările cunosc o amploare fără 
precedent, împovărînd tot mai greu 
popoarele și sporind continuu pe
ricolele la adresa păcii popoare
lor. partidul și statul nostru vor 
face totul și în viitor pentru a con
tribui la înfăptuirea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare.

Vom acționa, alături de celelalte 
popoare, pentru a trece în mod 
organizat și controlat la reducerea 
înarmărilor, păstrîndu-se un echi
libru de forțe care să nu pună în 
pericol securitatea și pacea nici 
unui alt stat. Considerăm că are 
o importanță deosebită trecerea la 
măsuri de înghețare și apoi de re
ducere a cheltuielilor militare, de 
diminuare a efectivelor militare și 
armamentelor, de retragere a tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, de desființare a bazelor mi
litare străine, de promovare a unei 
politici ferme de lichidare a blocu
rilor militare, de asigurare a unei 
securități reale pentru toate sta
tele.

Partidul Comunist Român și Re
publica Socialistă România vor ac
ționa neabătut și în viitor pentru 
stingerea tutiuor focarelor de con
flict și încordare care mai există 
în diferite regiuni ale lumii. în a- 
cest spirit vom continua să mili
tăm pentru a se ajunge la soluțio
narea conflictului din Orientul 

Mijlociu și la instaurarea unei păci 
trainice și juste în această zonă.

România își afirmă deplina sa 
solidaritate și va sprijini activ și 
în viitor popoarele din Rhodesia și 
Namibia pentru a-și cuceri inde
pendența deplină. Condamnînd 
ferm acțiunile militare și politica 
cercurilor rasiste, reacționare din 
Rhodesia și Africa de Sud, țara 
noastră va sprijini, de asemenea, 
pe toate căile lupta populației ma
joritare din aceste țări pentru li
chidarea definitivă a politicii de 
discriminări rasiale și de apart
heid.

Partidul și statul nostru vor ac
ționa neabătut pentru a-și aduce 
contribuția activă la lichidarea stă
rii de subdezvoltare în care se mai 
află o mare parte a omenirii, la in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe de
plină egalitate și eehitate, care să 
favorizeze dezvoltarea mai accele
rată a tuturor statelor, și în primul 
rînd a celor rămase în urmă, să 
înlesnească accesul larg al popoare
lor la cuceririle științei și tehnicii 
moderne, să asigure stabilitatea 
economiei mondiale.

Partidul și statul nostru vor mi
lita și în viitor pentru participarea 
activă la soluționarea justă și du
rabilă a tuturor marilor și comple
xelor probleme care preocupă 
astăzi omenirea, pe bază de depli
nă egalitate, a tuturor statelor și 
popoarelor. România socialistă își 
va aduce și în viitor întreaga sa 
contribuție la creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme cu caracter mon
dial, care oferă cadrul cel mai co
respunzător pentru participarea 
largă și nemijlocită a tuturor sta
telor la viața internațională, la asi
gurarea unui climat de pace, des
tindere și colaborare în întreaga 
lume.

Consecvent principiilor și tradi
țiilor sale internaționale. Partidul 
Comunist Român va acționa cu 
toată fermitatea pentru întărirea 
colaborării și solidarității cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza deplinei egalități în drep
turi, a stimei și respectului reci
proc, a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politizăr i în conformitate cu coriX 
dițiile concrete din tara respectivă. 
Partidul nostru vă face totul 
și în viitor pentru a contribui la 
făurirea unei unități noi, trainice, 
a mișcării comuniste și muncito
rești, la creșterea rolului acesteia 
în transformarea revoluționară, de
mocratică a societății, în dezvolta
rea vieții internaționale.

în același timp, Partidul Comu
nist Român va întări continuu co
laborarea și solidaritatea cu cele
lalte detașamente ale clasei mun
citoare, cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu alte partide 
democratice, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele pro
gresiste, antiimperialiste în lupta 
pentru progres social și pace în 
lume.

Plenara C.C. al P.C.R. subliniază 
cu tărie că este un imperativ ar
zător al zilelor noastre ca toate 
popoarele și toate statele, guver
nele, forțele sociale progresiste din 
întreaga lume să-și intensifice ac
țiunile îndreptate spre lichidarea 
hotărîtă a tuturor factorilor de ten
siune și încordare din viața inter
națională. Mai mult ca oricînd po
poarele, forțele înaintate trebuie 
să-și unească eforturile, să con
lucreze tot mai strîns pentru cauza 
destinderii, a înțăririi încrederii 
între națiuni, a păcii în lume.

Plenara C.C. al P.C.R. exprimă 
solemn hotărirea partidului și sta
tului nostru, a poporului român, de 
a acționa neabătut — în strînsă 
unitate cu toate forțele progresului 
și păcii — pentru a-și aduce în
treaga contribuție la dezvoltarea 
pozitivă a climatului internațional, 
la cauza destinderii și înțelegerii 
între națiuni, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.
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-------------------VEȘTI DIN ȚARĂ------------------------------------,
7 000 tone 

ploii. Siderurgiștii 
combinat din Galati

oțel peste
de la marele
obțin realizări

importante in intrecere. De la în
ceputul anului pină in prezent, ei 
au produs peste plan aproape 7 000 
tone otel. 50 000 tone sleburi tur
nate si laminate. 2100 tone tablă 
groasă. 3 400 tone tablă si bandă 
laminată la cald, aproaoe 1 000 tone 
tablă zincată. (Dan Plăeșu).

Operații pe inimă la Ti
misoara Zilele trecute, două 
echipe de medici din București și 
Timișoara, conduse de prof. dr. do
cent Ioan Pop D. Popa, șeful cli
nicii de chirurgie cardiovasculară 
de la spitalul Fundeni, si prof. dr. 
docent Ștefan Gavrilescu. șeful cli
nicii I medicală de la spitalul ju
dețean din Timisoara, au efectuat 
patru operații de stenoză mitrală. 
Pacientele, muncitoare în unităti

industriale din Timișoara si Jimbo- 
ha. se simt bine. Timișoara este al 
treilea centru medical al tării unde 
se realizează astfel de operații. în 
curind. in acest oraș, va lua ființă 
o secție de chirurgie cardiovascu
lară de sine stătătoare. (Cezar 
Ioana).

Se extinde termofica- 
tea. Recent- au Început lucrările 
de termoficare a orașului Făgăraș, 
în prima etapă vor fi racordate la 
retea 1800 de apartamente, care 
urmează să utilizeze ca agent ter
mic ana supraîncălzită furnizată de 
combinatul chimic din localitate. 
(Nicolae Mocanu).

Polideservirea mașini
lor. La întreprinderea textilă 
„Teleormanul" din Roșiori de Vede 
țesătoarele lucrează, concomitent, la 
opt războaie „Imatex" și „Textima"

și la nouă-zece mașini „UTÂS“. 
Polideservirea mașinilor asigură re
ducerea cheltuielilor de fabricație 
cu aproape un milion lei anual, 
creșterea productivității muncii cu 
peste 6 la sută și obținerea, pe ace
leași capacități productive, a unei 
producții fizice suplimentare de 
peste 775 000 mp țesături. Proce
deul va fi extins și în secția fila
tură. (Ion Toader).

Obiecte de artă restau
rate. Muzeul Bruckenthal a 
fost vernisată expoziția „Covoare 
anatoliene — cercetare — restaura
re". Covoarele expuse — piese de 
valoare artistică și documentară, 
care dovedesc participarea tării 
noastre încă din evul mediu la 
schimbul internațional de valori 
culturale — au făcut obiectul unei 
îndelungate și competente munci de 
cercetare-restaurare, efectuată de 
specialiștii laboratorului de restau- 
rare-textile, in colaborare cu labora

torul de restaurare din Brașov. Un 
bogat material fotografic ilustrează 
operațiile de conservare-restaurare. 
(Nicolae Brujan).

Produse de consum pes
te prevederi. Constructorii de
mașini de la întreprinderea meca
nică din Cugir au realizat peste 
Plan, in perioada care a trecut din 
acest an. 4 637 mașini electrice de 
spălat rufe. (Ștefan Dinică).

Concurs al stațiilor de 
radioamplificare, consiliul ju
dețean al sindicatelor Arad a orga
nizat un concurs al stațiilor d'e ra
dioamplificare din întreprinderi. 
Pentru cele mai reușite emisiuni 
educative, reportaje transmise de 
la locul de muncă, emisiuni de 
popularizare a fruntașilor în între
cerea socialistă locul I a revenit 
statiei de radioamplificare de la 
întreprinderea de vagoane, locul II

celei de la combinatul de îngră
șăminte chimice, iar locul III ce
lei de la întreprinderea de strun
guri. (Constantin Simion).

Al 1 001-lea izvor de 
apă minerală. OrașuI Covasna- 
denumit si orașul cu 1 000 de iz
voare de apă minerală, are acum, 
într-adevăr, pe cel de-al 1001-lea 
izvor. Cu ocazia unei forări de 
prospectare in zona Voinești-Co- 
vasna. a erupt o apă minerală al
calină ușor sărată, cu un conținut, 
ridicat de bioxid de carbon. După 
aprecierile unor specialiști, ana a- 
cestui izvor are o radioactivitate 
naturală potrivită folosirii ei pen
tru cura internă. (Tomori Geza).

Lansări. C°nstruct°rii de ia 
Șantierul naval din Oltenița au 
lansat o dragă cu o capacitate de 
750 mc pe oră. care va lucra în 
rada portului Constanța. în curind

va fi lansată o motonavă de 2150 
tone, pentru luna aprilie fiind pre
văzute alte trei lansări. (Lucian 
Ciubotaru).

Pentru export, colectivul 
Combinatului de celuloză și hîrtie 
din Drobeta-Turnu Severin își ono
rează în mod ritmic sarcinile din 
planul pentru export : de la începu
tul anului și pină in prezent a li
vrat, peste prevederi, aproape 400 
tone de celuloză. (Virgiliu Tătarul.

Ocrotirea naturii. A patra 
ediție a „Lunii ocrotirii naturii în 
județul Vrancea". aflată în plină 
desfășurare, cuprinde lucrări de 
plantare a unor terenuri silvice, de 
întreținere si înfrumusețare a spa
tiilor verzi, de îngrijire a arborilor 
seculari și a rezervațiilor naturale 
din iudet. precum și expuneri, ex
poziții, seri muzeale. în crîngul 
Petrești de lingă Focșani, de exem
plu. unde s-a deschis unul din șan

tierele tineretului, vor fi plantați 
136 000 puieti de Pin si stejar. (Dan 
Drăgulescu).

Lăcaș de sănătate. In 
Stațiunea balneoclimaterică Slămc 
Moldova a luat ființă un sanatoriu 
pentru tratamentul astmului bron- 
sic la elevi. Cadre didactice si me
dici specialiști asigură desfășurarea 
normală a procesului de învățămint 
si efectuarea tratamentelor in ba
zele întreprinderii balneare și in 
sanatoriul subteran de la Tirgu 
Ocna. (Gheorghe Baltă).

Sporește zestrea edili
tară. județul Buzău vor fi con
struite in acest an. prin contribuția 
locuitorilor. 17 săli de clasă, gră
dinițe cu 240 de locuri, ateliere- 
seoală cu 120 de locuri, un dispen
sar medical, rețele de alimentare cu 
apă. canalizări, străzi, trotuare etc. 
(Mihai Bâzu).



PAGINA 4 SClNTEIA — vineri 30 martie 1979

Timpul este înaintat, vremea călduroasă

ÎN ACESTE ZILE-TOATE FORȚELE SATELOR 
PE CÎMP, LA ÎNSĂMÎNȚĂRI!

VALEA JIULUI

Imagini din munca și viafa 
harnicilor mineri

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 
DE PRIMĂVARĂ

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele însâmințate 
cu plante din prima epocă și cu floarea-soarelul, plnă la data de 

29 martie a.c.

în săptămina aceasta a plouat 
In cea mai mare parte a tării. Po
trivit datelor furnizate de Institutul 
de meteorologie și hidrologie, can
titățile de apă au Însumat 10—20 li
tri pe metrul pătrat în Transilva
nia. centrul și nordul Munteniei, 
nordul Dobrogei și sub 10 litri în 
restul tării. întrucît ploile au fost 
frecvente, iar umiditatea aerului — 
ridicată, umezeala în sol s-a men
ținut. Temperatura solului este in 
creștere. La adîncimea de 10 cm ea 
a atins 9—11 gratie în sudul și ves
tul tării, 7—9 grade în Transilvania, 
6—7 grade în Moldova, exceptind 
podișul Sucevei, unde este mai scă
zută. în jur de 5—6 grade. Meteo
rologii apreciază că, din punct de 
vedere termic, primăvara este mai 
avansată. în multe zone ale tării, 
vegetația este similară cu cea întil- 
nită în alti ani în jurul datei de 
10 aprilie.

întrucît primăvara a intrat în 
toate drepturile ei, iar temperatura 
solului este în creștere, este necesar 
să fie intensificate însămințările și 
celelalte lUGEfiEU de sezon. în ce 
stadiu se afjă semănatul culturilor 
de primăvara ? Potrivit datelor fur
nizate de Ministerul Agriculturii, 
pînă ieri au fost însămînțate cu di
ferite culturi aproape 800 000 hecta
re — 54 la sută din suprafețele 
destinate plantelor din prima epocă 
șl florii-soarelui. Care este stadiul

semănatului pe culturi și ce priori
tăți sînt la ordinea zilei ?

SFECLA DE ZAHĂR. Din cele 
269 000 hectare prevăzute, peste 
165 000 hectare — deci 62 la sută dm 
suprafață — au primit sămînțâ. Au 
încheiat lucrările unitățile agricole 
din 13 județe. Cu mai multă stăru
ință trebuie să se acționeze pentru 
ca semănatul să se încheie în tim
pul cel mai scurt și în județele Bi
hor. Bacău. Iași. Satu Mare, Sălaj, 
unde ploile au împiedicat desfășu
rarea normală a însămînțărilor.

FLOAREA-SOARELUI. La însă- 
mînțarea acestei culturi sînt concen
trate acum principalele forțe din a- 
gricultură. Deși ploile au întrerupt 
un timp desfășurarea lucrărilor, 
pînă la această dată au fost însă- 
mîntate 257 000 hectare cu floarea- 
soarelui — adică 49 la sută din pre
vederi, lucrările fiind pe terminate 
în județele Dolj, Ialomița, Constan
ta și Buzău.

INUL PENTRU ULEI a fost însă- 
mînțat pe 87 la sută din suprafețele 
prevăzute a se cultiva în acest an. 
Mai sînt de semănat cu această 
plantă circa 15 000 hectare în jude
țele Mehedinți,, Bihor, Prahova, 
VăsUiiî și altele.

CARTOFII TIMPURII ȘI DE 
VARA s-au plantat pe 80 la sută 
din suprafețele planificate. Trebuie 
să continue acum plantarea carto
filor de toamnă, lucrare care s-a și 
executat pe 20 la sută din terenuri.

Timpul este înaintat, vremea este călduroasă în cea mai mare parte 
a tării. De aceea, este absolut necesar ca mijloacele tehnice și forțele 
umane de la sate să fie concentrate in aceste zile la cîmp, pentru în
cheierea insămintării culturilor din prima epocă și a florii-soarelui. 
Concomitent, trebuie asigurate condițiile tehnice ca, din săptămina care 
vine, așa cum a recomandat Ministerul Agriculturii, să se treacă la 
semănatul porumbului. Oamenii muncii din agricultură sînt chemați să 
folosească din plin condițiile climatice favorabile din această primă
vară — umezeala suficientă in sol și temperaturi ridicate — pentru a 
obține în acest an recolte mari la toate culturile.

Viteza zilnică de lucru— în continuă
creștere

BUZĂU. Beneficiind de condiții 
climatice favorabile, mecanizatorii 
din unitățile agricole ale județului 
Buzău muncesc cu răspundere pentru 
efectuarea lucrărilor de primăvară la 
timp si la un nivel calitativ ridicat. 
La cooperativa agricolă de producție 
Smîrdanu. un loc prioritar îl ocupă 
grija pentru calitatea semănatului. 
Inginerii și tehnicienii sînt perma
nent alături de mecanizatori și răs
pund efectiv de nivelul calitativ al 
lucrărilor. în această cooperativă au 
fost însămîntate culturi din prima 
epocă pe o suprafață de 330 hectare. 
Acum, cu cele 5 semănători dirijate 
de sectorul mecanic unic, se însămin- 
tează în ritm intens floarea-soarelui, 
lucrare ce a fost efectuată pe 220 
hectare, din cele 300 hectare planifi
cate. în paralel. 8 utilaje lucrează in 
schimburi prelungite la pregătirea 
terenului pentru porumb. ..După o 
temeinică analiză a programului de 
lucru — spunea Vasile Handru. șeful

sectorului mecanic unic — specialiștii 
cooperativei și mecanizatorii au adop
tat o modalitate nouă de folosire a 
mijloacelor mecanice, care să asigure 
atît calitatea lucrărilor, cît și o rațio
nală folosire a carburanților. Este 
vorba de cuplarea agregatelor de pre
gătire a solului cu cele de erbicidare 
la un singur tractor, asigurîndu-se 
astfel o singură trecere pentru exe
cuția acestei lucrări complexe. De 
asemenea, odată cu semănatul, cu 
același agregat se execută si fertili
zarea chimică".

Cu toate întreruperile provocate de 
ploi. în unitățile agricole din județ 
floarea-soarelui a fost semănată pe 
17 241 hectare, din cele 23 800 hectare 
prevăzute in plan. Utilajele sectoa
relor mecanice unice, dirijate opera
tiv la pregătirea patului germinativ 
pentru însămintarea porumbului, au 
efectuat această lucrare pe 67 500 
hectare, viteza zilnică fiind in conti
nuă creștere. (Mihai Bâzu).

Ritm intens, consum redus 
de combustibil

OLT. Pe ogoarele județului Olt, 
campania agricolă de primăvară se 
află în plină desfășurare. Semănatul 
plantelor pentru nutret. al sfeclet de 
zahăr si al plantelor medicinale s-a 
încheiat pe toate suprafețele prevă
zute. De asemenea, semănatul florii- 
soarelui s-a realizat pînă ieri. 29 
martie, pe mai bine de 18 500 de 
hectare, ceea ce înseamnă 60 la sută 
din suprafețele prevăzute. Folosind 
din Plin timpul bun de lucru și mij
loacele tehnice, mecanizatorii și coo
peratorii din cadrul consiliului unic 
agroindustrial Scornicești au Încheiat 
semănatul , florii-soarelui pe toate 
cele 800 hectare planificate. Lucrările 
sint avansate și în unitățile agricole 
din cadrul consiliilor agroindustriale 
Radomirești. Vîlcele. Recea. Strejești, 
Găneasa. Olari și altele. Pentru gră
birea semănatului s-au initiat cîteva 
qctiuni Valoroase. La Stoienești, de 
exemplu, mijloacele mecanice lucrea
ză „în agregat", economisindu-se ast
fel însemnate cantități de carburanți. 
Pe tractoarele dotate cu combinatoa- 
re s-au montat și echipamente de

erbicidare, ambele operațiuni execu- 
tîndu-se la o singură trecere a trac
torului pe teren. De asemenea, se
mănatul se face concomitent cu ad
ministrarea îngrășămintelor chimice. 
Asemenea initiative se aplică și in 
unitățile din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Olari. Vlădila si Ru- 
sănești. După cum ne spunea ingine
rul Gheorghe Mustătea. directorul 
Trustului județean S.M.A.. alimenta
rea tractoarelor se face în cimp, 
acestea nemaifiind deplasate peste 
noapte in secțiile de mecanizare, ac
țiune care este pe cale de generali
zare. Totodată, 62 de semănători 
pentru sfecla de zahăr au fost mon
tate cu 12 rînduri. avînd în vedere 
recoltarea mecanizată a acestei cul
turi. iar in rest — cu cite 8 secții. 
Toate cele 500 de semănători prevă
zute la insămintarea florii-soarelui 
sint astfel echipate incit lucrează pe 
8 rînduri. Aflăm că tot așa se va pro
ceda Si la semănatul porumbului, lu
crare care, odată cu creșterea tempe
raturii în sol. intră în plină actuali
tate. (Emilian Rouă)

Ritm înalt, dar și calitate înaltă la semănat, acesta este obiectivul major 
al mecanizatorilor de la S.M.A. Bertești, județul Brăila

Foto : A. Papadiuc

EXPERIENȚA COLECTIVULUI DE LA „SINTEROM11 DEMONSTREAZĂ:

Chiar și la produse mici se pot economisi 
mari cantități de metal

Bilanțul primelor două luni din 
acest an la întreprinderea ..Sinterom" 
din Cluj-Napoca este pozitiv. Preve
derile de plan, superioare anilor pre- 
cedenti. au fost îndeplinite si depă
șite substantial, inclusiv la producția 
netă. Explicațiile sint numeroase, dar 
in prim plan se situează preocupările 
stăruitoare pentru reducerea chel
tuielilor materiale și. in special, a 
consumului de metal. Numai prin 
retmăcinarea subproduselor șl mate
rialelor secundare provenite din 
procesul de fabricație a pieselot sin- 
terizate. feroase și neferoase și re- 
utilizarea lor in producție s-a asigu
rat o economie de peste 350 000 lei. 
De altfel, din rezultatele obținute 
reieși că la ..Sinterom" s-au înțeles 
bine indicațiile secretarului general 
al partidului de a se acționa ferm și 
constant pentru continua reducere a 
costurilor de fabricație și mai ales a 
cheltuielilor materiale : metal, com
bustibil, energie, etc. In anul trecut, 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 59,2 lei. iar 
cele materiale cu 76 lei. Aceasta a 
avut o puternică influentă asupra in
dicatorului producție netă, care a 
fost realizată în proporție de 
105 la sută. Pentru anul 1979 unitatea 
are de realizat o sarcină de reducere 
a costurilor totale cu 26 lei la 1 000 
lei producție marfă, din care 15 lei 
la cele materiale.

în această unitate complexă, unde 
se fabrică o mare gamă de produse 
sinterizate pentru industria de auto
vehicule si electrotehnică, discuri de 
fricțiune pentru tractoare, bujii auto 
și alte produse, ponderea cheltuieli
lor materiale în totalul cheltuielilor 
de fabricație este încă mare — de 74 
la sută, din care 90 la sută revine 
metalului. Este firesc, deci, ca aten
ția să fie îndreptată tocmai asupra 
reducerii consumului de metal. Din 
acest punct de vedere este edificator 
faptul că in ultimii trei ani consu
mul total de metal a scăzut la 
68 la sută, in condițiile creșterii 
producției cu 30 la sută. Din cele 350 
tone metal economisit anul trecut și 
în primele două luni din acest an se 
pot fabrica. în plus. 7 milioane cor

puri de bujii auto sau 8 milioane 
piese sinterizate de mărime mijlocie. 
De altfel, graficul de alături este 
edificator în ce privește preocuparea

dau. cind aceste corpuri erau pre
lucrate pe automate din bare hexa
gonale. consumul de metal este mai 
redus, ceea ce echivalează, la pro-

• In trei ani producția a crescut cu 30 la sută, iar consu
mul de metal a scăzut la 68 la sută • Caîea cea mai 
eficientă : extinderea tehnologiilor moderne ® O acțiune 

de masă în favoarea bunei gospodăriri

continuă pentru diminuarea consu
mului de metal.

— Promovarea tehnicii și tehno
logiilor modeme reprezintă calea cea 
mai eficientă de reducere a consu
mului de metal — ne spune in
ginerul șef, Septimiu Sălcudea- 
nu. Colectivul nostru acționează 
constant pe această linie. Prin
tre altele, am început să aplicăm pro
cedeul de extrudare Ia rece a 
rilor de

COl'PU- 
proce-bujii. Fată de vechiul

ductia noastră anuală cu o economie 
de 280 tone metal. Noi fabricăm, de 
asemenea, un mare număr de discuri 
de fricțiune pentru tractoare cu seni
le. Prin decuparea materialului rezul
tă resturi destul de voluminoase, care 
în prea mică măsură erau utilizate. 
Cu ajutorul unor stanțe confecțio
nate de noi. din resturi decupăm 
discuri mai mici pentru alte tipuri de 
autovehicule.

Ca să creezi cu adevărat o mișca
re de masă pen
tru reducerea con
sumurilor de me
tal. energie si 
combustibil, a al
tor materiale, asa 
cum ne cere con
ducerea partidu
lui. trebuie acțio
nat Ia toate nive
lurile — este de 
părere tovarășa 
Sultana Simon, 
contabil-sef. Fie
care participant la 
procesul de pro
ducție trebuie să 
cunoască bine e- 
lementele costu
rilor de produc
ție si pirghiile 
cu care trebuie să 
se acționeze pen
tru reducerea con
tinuă a acestora, 
în aceSt an chel
tuielile de fabri
cație au fost de
falcate ne secții, 
ateliere si produ
se. La atelierul

de sintetizare avem defalcate costu
rile ne piese sinterizate feroase, ne
feroase și discuri de fricțiune. A- 
plicarea măsurilor de reducere a 
cheltuielilor se urmărește de jos in 
sus. pe baza unei metode originale, 
care ne semnalează abaterile atit la 
consumurile materiale, cît si la cele 
de manoperă. în aceste condiții se 
pot lua decizii operative, ori de cite 
ori apar astfel de abateri.

La ..Sinterom". după cum o arată 
si numele, predomină produsele sin
terizate din pulberi de fier, cupru, 
staniu și plumb, a căror greutate va
riază între 1 gram si un kilogram. 
Dacă acestea sint corect dozate și 
executate, marea lor majoritate nu 
necesită nici un fel de Drelucrări me
canice. De fapt, în aceasta constă su
perioritatea Pieselor sinterizate.

Sînt doar cîteva din rezultatele po
zitive obținute de harnicul colectiv 
clujean. Au fost epuizate toate rezer
vele de reducere a consumurilor de 
materiale. îndeosebi de metal ? Nici
decum — ne răspunde tovarășul loan 
Nemeș, secretarul comitetului de 
partid. Ca urmare, s-a trecut la ac
țiune pentru extinderea pi-ocedeului 
de extrudare la rece si la alte tipuri 
de bujii auto, alungind să fie reali
zată. prin acest procedeu. 80 la sută 
din totalul producției. Se va extinde 
de asemenea utilizarea Dărtilor me
talice rezultate de la decuparea discu
rilor de fricțiune si la alte repere si 
în proporție mai mare. Totodată, ma
sele plastice vor fi utilizate pe scară 
mai largă la fabricarea pompelor de 
ungere. Acum analizăm, posibilitatea, 
fabricării discurilor de fricțiune in 
compoziția cărora să intre materiale 
mai ieftine, fără abateri de la cali
tate.

Sînt prevăzute si alte măsuri me
nite să valorifice mai bine potenția
lul tehnic, ingeniozitatea si talentul 
colectivului, incit în acest an să 
se asigure un coeficient de con
sum de metal Ia 1 milion lei produc
ție de 53 la sută, fată de 1975, în 
condițiile creșterii producției cu 76 |a 
sută.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

Ca întotdeauna, și în acest an, minerii Văii Jiului 
sînt hotăriti să lucreze cu dăruire exemplară pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Deviza de 
onoare a minerilor, exprimată în angajamentul de 
înaltă responsabilitate muncitorească : Tării — cît mai 
mult cărbune!, își are in Valea Jiului deplina acope
rire prin înseși faptele de muncă. Ca urmare a dotării 
cu mijloace tehnice moderne, a extinderii mecanizării, 
a promovării tehnologiilor moderne și inițiative

lor muncitorești înaintate, de la începutul anului mi
nerii de la Lupeni și Petrila au extras în plus, 
fată de sarcinile de plan, 50 000 tone cărbune. Alte trei 
mari colective — de la întreprinderile miniere Pa- 
roșeni. Vulcan și Dîija — au raportat în luna martie o 
producție suplimentară de peste 4 500 tone cărbune.

Fotoreportajul nostru prezintă cîteva aspecte din 
munca ș> viața harnicilor mineri din Valea Jiului.

O brigadă a înaltei productivități: 15 000 tone 
cărbune peste plan

„Brigada înaltei productivități", inițiativă lansată 
anul trecut de brigada lui Eugen Voicu de la între
prinderea minieră din Petrila, s-a extins în toate 
minele din bazinul Văii Jiului. întrecerea' pentru 
titlul de fruntaș este în plină desfășurare. Pe un 
loc de frunte la mina Lupeni se situează brigada 
lui Kacso Ioan (în fotografie), care a extras supli
mentar anul trecut 12 000 tone cărbune. în acest 
an. muncind cu și mai multă hărnicie, brigada și-a 
depășit sarcinile de plan cu 14 700 tone de cărbune, 
consolidindu-și bunul renume de care se bucură 
in cadrul minei. Numeroase alte formații de lucru 
depășesc acum zilnic productivitatea cu 500—580 kg 
pe post, aspirînd la titlul de fruntașe.

Tehnica modernă însușită 
la mina-școală

La întreprinderile miniere Lupeni (in fotografie) 
și Vulcan, au fost înființate „mine-școli", echipate 
cu mașini și utilaje de același fel cu cele pe care 
minerii le folosesc în abataje și la lucrările de 
înaintare în steril. în aceste adevărate laboratoare, 
sub îndrumarea unor ingineri și maiștri cu expe
riență, noii mineri și elevi ai liceelor industriale mi
niere deprind tainele meseriei, învață să mînuiască 
complexele mecanizate. Tot aici Își perfecționează 
pregătirea profesională minerii care lucrează în aba
taje și chiar și cei pollcalificați — organizîndu-se 
schimburi de experiență pentru generalizarea apli
cării celor mai valoroase metode de lucru. în pri
mele trei luni ale acestui an au frecventat cursurile 
organizate la minele-școală de la Lupeni și Vulcan 
peste 350 de mineri, precum și toți aceia care s-au 
încadraț jn munca de najper, în perioada respectivă,

Ș Tă cele doua mine. ” ’ ' 1
\ 1 —'——’--------------- —----- :-----------------—■—r:—

In construcție - noi blocuri de locuințe
Valea Jiului cunoaște și 

în anii cincinalului actual 
o impetuoasă dezvoltare 
socială — expresie grăi
toare a preocupării stă
ruitoare a conducerii parti
dului pentru ridicarea 
continuă a bunăstării oa
menilor muncii ce trăiesc 
și muncesc în acest mare 
bazin carbonifer. Din fon
durile statului. în peri
oada 1976—1980 se con
struiesc 5 000 apartamen
te, din care 1 314 în acest 
an, precum și numeroase 
locuri în cămine pentru 
nefamiliști. Printre loca
litățile Văii Jiului care 
își îmbogățesc mult zes
trea edilitară se numără 
orașele Petroșani — care 
va avea un nou centru 
civic — Lupeni, Vulcan și 
Uricani. în fotografie : se 
construiește un nou bloc 
de locuințe la Lupeni.

La „ora de protecție a muncii"
Anual. în întreprinde

rile miniere din Valea 
Jiului se cheltuiesc din 
fondurile statului aproape 
50 milioane lei pentru 
protecția muncii, pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale minerilor in 
subteran. La toate locurile 
de muncă se aplică cu ri
gurozitate normele de pro
tecție a muncii in vede
rea prevenirii accidentelor 
și a îmbolnăvirilor profe
sionale. Sume importante 
— intre 3 și 10 milioane 
lei — sînt prevăzute pen
tru procurarea echipa
mentelor de protecție și 
de lucru, a alimentelor 
de protecție, pentru mă
surile ce se iau în fiecare 
întreprindere minieră in 
vederea asigurării igienei 
sanitare. în fotografie : 
mineri de la Paroșeni la 
„ora de protecție a 
muncii".

Se pregătesc viitoarele cadre
Mineritul beneficiază 

astăzi tot mai mult de 
progresele științei și teh
nicii moderne. Pentru stă- 
pînirea utilajelor de înalt 
randament, minerului ii 
sint necesare cunoștințe 
tehnice avansate. Iată de 
ce si în Valea Jiului s-a 
creat o puternică rețea de 
unități școlare in care se 
pregătesc viitorii mineri 
și specialiști. „Pentru a fi 
bun miner mîine. învață 
astăzi sirguincios !“ — a- 
ceasta este deviza sub 
care cei 2 400 de studenți 
ai Institutului de mine din 
Petroșani și cei peste 5 000 
de elevi din liceele in
dustriale din Valea Jiului 
se pregătesc pentru vii
toarea meserie. în foto
grafie : se predă o lecție 
practică de fizică la Li
ceul industrial minier din 
Lupeni. Sabin CERBU Fotografii : Gh. Olteanu
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

a ambasadorului Statelor Unite Mexicane
(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka ml se 
alătură în a mulțumi sincer Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare 
și bunele urări transmise cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a independenței 
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka.

împărtășesc încrederea domniei voastre că relațiile strînse și cordiale care 
există între cele două țări ale noastre se vor îmbogăți și mai mult în anii 
viitori și aștept să continuăm eforturile noastre comune pentru crearea unei 
ordini mondiale mai bune.

Inmînînd scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
mexican Emilio Calderon Puig a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj cordial din partea pre
ședintelui Mexicului. Jose Ldpez Por
tillo. si a poporului mexican, urări de 
sănătate și fericire personală, de 
prosperitate poporului român.

în cuvintarea prezentată de am
basador cu acest prilej se spune : 
„Domnule președinte. Mexicul nu
trește o mare admirație pentru po
porul român și pentru marile și fruc
tuoasele eforturi pe care le face, sub 
conducerea Excelenței Voastre, pen
tru a promova o politică externă me
nită să ducă la realizarea unei ordini 
juridice internaționale care 
rească ordinea politică, atît 
portantă pentru progresul 
contemporane".

Relevind apoi faptul că 
pune la baza politicii sale externe 
principiile autodeterminării popoare
lor. egalitatea juridică a statelor și 
neintervenția unui stat în afacerile 
interne ale altui stat, cuvintarea sub
liniază importanța eforturilor țărilor 
mici și mijlocii de a menține și con
solida pacea, de a crea o lume în care 
să fie respectate drepturile popoare
lor si din care să fie eliminate inega
litatea și subdezvoltarea.

„Hotărîrea fermă cu care Statele 
Unite Mexicane și Republica Socia
li' *ă România aplică această politică 
’ direcția menținerii păcii mondiale 

arată în cuvîntare — reprezintă 
cel mai bun motiv pentru care cele 
două țări ale noastre nutresc spe
ranța de a-și îmbunătăți si mai mult 
relațiile, pentru a colabora la trans
formarea societății contemporane în- 
tr-un forum de națiuni care să aibă 
o bază reală de existență și de în-

prosperi- 
fericirea 
de stat 
dumnea-

să întă- 
de im- 
societății

Mexicul

credere în edificarea unei lumi mai 
bune".

In încheierea cuvîntării ambasado
rului mexican se spune : „Transmit 
încă o dată urările fierbinți ale 
poporului mexican pentru 
tatea poporului român si 
personală a unui mare om 
contemporan, care sînteti 
voastră".

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru urările transmise și a 
rugat pe ambasador să transmită. în 
numele său și al poporului român, 
un mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări de fericire președintelui 
Josâ Ldpez Portillo, de progres Și 
prosperitate pentru poporul mexican.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se evidențiază însem
nătatea vizitei întreprinse în 1975 în 
Mexic, a dialogului și contactelor la 
nivel înalt statornicite între țările 
noastre pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre România și 
Mexic, precum și dorința de a dez
volta acest dialog in interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

In continuare. în cuvîntare se 
arată: „După cum vă este cunoscut. 
România promovează relații largi de 
colaborare cu toate statele, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța. Constat cu satisfacție că. 
pe baza acestor principii — consa
crate de altfel în. înțelegerile noastre 
comune — se dezvoltă continuu, atit 
pe plan bilateral, cît și multilateral, 
raporturile dintre România și Mexic.

Ca și tara dumneavoastră, acordăm 
o însemnătate deosebită dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice româno-mexicane. Am

obținut anumite rezultate bune In 
acest domeniu, deși trebuie arătat că 
există incă mari posibilități care, 
prin eforturi comune, pot fi puse în 
valoare. Există, de asemenea, largi 
posibilități pentru a dezvolta In con
tinuare conlucrarea româno-mexicană 
în domeniul vieții internaționale, 
mai ales dacă ținem seama de apro
pierile existente între politica exter
nă a României și cea a Mexicului, 
ca țări in curs de dezvoltare, mem
bre ale „Grupului celor 77". într-o 
serie de probleme majore ale vieții 
internaționale, țările noastre se gă
sesc pe aceleași poziții si conlucrea
ză activ. Atît România cît și Mexi
cul se pronunță ferm pentru o dez
voltare economico-soCială indepen
dentă. pentru progresul tuturor po
poarelor. fiind profund interesate ca 
în relațiile dintre state să se afir
me principiile noi. democratice".

„Participînd activ la viata interna
țională, România, ca și Mexicul, 
de altfel — se arată în cuvintare — 
militează cu consecventă pentru insta
urarea unor relații economice noi. 
echitabile. între state, pentru înlătu
rarea subdezvoltării și pentru înfăp
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale. care să asigure progre
sul mai rapid al tuturor statelor. în 
primul rînd al celor rămase în urmă, 
stabilitatea economiei mondiale".

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Emilio 
Calderon Puig.

La solemnitate si la convorbire au 
luat parte Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Silviu Curticeanu. secretar preziden
țial si al Consiliului de Stat.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai ambasadei Mexicului.

c
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Ilie Verdeț a fost eliberat din funcția 
de prim viceprim-ministru al guver
nului și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
fost eliberat din funcția de viceprim- 
ministru al guvernului.

Prin același decret, tovarășul Ni
colae Constantin a fost eliberat din 
funcția de ministru secretar de stat
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ACCESUL LIBER AL COPIILOR
LA MECIURILE DE FOTBAL

O idee despre care se vorbește mult, dar pentru aplicarea 
căreia se face pufin

Actualitatea la handbal
I

acestei săptămîni se 
meciurile retur ale se- 
competitiilor europene 
handbal intercluburi.

J. R. JAYAWARDENE
Președintele

Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka

NICĂ
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii So
cialiste România, și a fost numit în 
funcția de viceprim-ministru al gu
vernului și președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării.

Tovarășul Dumitru Popa a fost 
eliberat din funcția de ministru se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice.

Sosirea în Capitală a unei delegații 
parlamentare indoneziene

La 
nale. 
gatie 
dusă 
Camerei Reprezentanților a 
cii Indonezia, care face o 
țara noastră.

Din delegație fac parte 
dardji, președintele Comitetului pen
tru finanțe și comerț al parlamentu
lui. dr. Hardi Murtaman. vicepre
ședinte al Comitetului pentru sănă
tate și probleme sociale. B. R. Hasi- 
buan. vicepreședinte al Comitetului 
pentru finanțe și comerț, Rivai Sia- 
ta. vicepreședinte al Comitetului pen
tru probleme bugetare. Wlrasmo, 
membru al Comitetului pentru pro
bleme interne al Parlamentului, Ab
dul Dialil. secretar al delegației.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputati si alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul In
doneziei la București, general briga
dier Soesidarto, și membri ai amba
sadei.

invitația Marii Adunări Națio- 
joi. a sosit în Capitală o dele- 
parlamentară indoneziană. con- 
de JKartidjo. vicepreședinte al 

Republi- 
vizită în

au depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

dr. Soe-

★
Marii Adunări Natio- 
Nieolae Giosan, a pri- 
după-amiezii de joi

★
!n cursul după-amiezil. membrii 

delegației parlamentare indoneziene

Președintele 
nale, tovarășul 
mit în cursul 
delegația parlamentară indoneziană.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a procedat la o informare recipro
că asupra activității celor două par
lamente, subliniindu-se contribuția 
pe care acestea o pot aduce la dez
voltarea relațiilor dintre România și 
Indonezia. Cu acest prilej a fost re
levată importanța dezvoltării relații
lor dintre cele două țări, exprimîn- 
du-se dorința extinderii conlucrării 
în diferite domenii de interes pentru 
ambele popoare. Totodată, a fost evi
dențiat rolul tot mai mare pe care 
îl au parlamentele și parlamentarii 
în promovarea unei colaborări rod
nice și multilaterale între națiuni, in 
direcția edificării unui climat de pace 
in lume.

A fost prezent general brigadier 
Soesidarto, ambasadorul Indoneziei 
la București. (Agerpres)

Construcții noi la Praga

Se vorbește de multă vreme, de 
5—6 ani chiar cu insistentă, despre 
necesitatea și foloasele accesului li
ber al copiilor in tribunele stadioa
nelor cu prilejul meciurilor de fot
bal. Se vorbește, dar de întreprins 
nu se întreprinde mai nimic. Din 
cite știm noi, numai clubul „Univer
sitatea" din Cluj-Napoca a avut 
cindva frumoasa șt aplaudata iniția
tivă de a rezerva un sector special 
de tribună celor mai mici iubitori ai 
fotbalului — unde aceștia pot intra 
fără nici o restricție la orice parti
dă. Chiar dacă pe ici, pe colo se mai 
deschid porțile stadioanelor in fața 
copiilor — aceasta se face foarte rar, 
cind| ninge, plouă sau nu sint spec
tatori, și in orice caz la meciuri lip
site de importanță.

Am reținut cifrele de spectatori 
veniți in ultimele etape la fotbal : 
2 000 pe stadionul Republicii, 4 000 
la Iași, 5 000 la Petroșani și tot ati- 
ția la Satu Mare, cite 7 000 la Hu
nedoara și la Arad, 10 000 la Bacău, 
12 000 la Oradea. Fiecare dintre a- 
ceste arene sportive •— ca, de altfel, 
toate din orașele cu echipe in prima 
divizie — posedă locuri pentru mi
nimum 15 000 de spectatori, cele mai 
multe trecînd chiar de 20 000. Este 
limpede, prin urmare, cite tribune 
rămin pustii la meciuri. Chiar și 
acolo unde publicul vine in număr 
ceva mai mare (la Rm. Vilcea au 
venit 13 000 spectatori. la Pitești 
15 000, pe Dinamo 16 000, pe Steaua 
și la Baia Mare cite 18 000), tot ră
min suficiente locuri libere pe care 

ar putea ocupa foarte bine copiii. 
. ntefesant este că pe cine intrebi, 

dinirc* organizatori, îți vorbește nu
mai in favoarea ideii de a se permi
te micilor amatori să intre gratuit 
la meciuri. Am aflat că există și o

reglementare in acest sens : cu vreo 
6 ani in urmă, o hotărire a Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S. cuprindea — 
printre măsurile de aplicare a indi
cațiilor date de Plenara C.C. al 
P.C.R. din februarie 1973 — și obli
gativități in acest sens. Practic, insă, 
miile de copii rămin pe dinafara 
stadioanelor.

Sigur, deschiderea porților nu este 
o treabă simplă. Trebuie rezervat un 
sector special, trebuie organizați co
piii, pentru a intra in ordine, îm
preună cu antrenorii lor ori cu pro
fesorii, astfel incit să nu se producă 
debandadă și să se poată veghea la 
o comportare civilizată în sectorul 
respectiv. Așa s-a intenționat, așa 
trebuie făcut. Deși, poate, n-ar fi 
bine să ne complicăm atîta, cind se 
poate simplu : dîndu-se sfoară-n ța
ră care e sectorul copiilor și lăsin- 
du-i să intre și singuri, intrucit nu 
vedem ce prăpăstii ar putea face ei. 
Așa existau temeri cu autotaxarea 
in transportul public, și iată că lu
crurile decurg din ce in ce mai bine 
in această direcție. Oricum, chiar în 
mod organizat — la început, sau în
totdeauna — dar să se treacă odată 
și odată la acțiune. Pentru că e pă
cat și de copii, să rămînă pe afară, 
e păcat și de tribune să stea goale !

Poate chiar ar fi cazul ca ori 
C.N.E.F.S. ori F.R.F. să emită o de
cizie fermă in acest sens și apoi să 
controleze cu autoritate respectarea 
ei. Ar fi nu atît o operă de binefa
cere cit, mai cu seamă, un stimulent 
moral oferit copiilor pentru a cu
noaște mai mult acest sport și a se 
apropia mai mult de el și — de ce 
nu 7 — pentru a-i afla cît mai multe 
taine și a-l practica spre a deveni 
fotbaliști.

Gheorgbe M1TRO1

La sfîrșitul 
vor desfășura 
mifinalelor 
masculine de

Sîmbătă, de la ora 18,15, la Baia
Mare, echipa locală H.C. Minaur va 
întîlni formația S.C. Magdeburg în 
cadrul „Cupei Cupelor". în primul 
joc, handbaliștil din R.D. Germană 
au cîștigat cu scorul de 27—19. Echi
pa calificată va disputa finala com
petiției în campania învingătoarei 
din întîlnirea V.F.L. Gummersbach 
(R.F. Germania)—Tatabanya (Un
garia).

în „Cupa campionilor europeni", 
echipa Dinamo București va întîlni 
duminică la ora 17,45, la Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală, 
formația Empor Rostock (R.D. Ger
mană). Prima „manșă" s-a încheiat j, 
cu scorul de 19—14 în favoarea for
mației Empor Rostock. Echipa cali
ficată va juca în finală cu cîștigă- 
toarea partidei dintre formațiile 
Grosswallstadt (R.F. Germania) și 
Honved Budapesta.

în cadrul Zilelor culturii din R.P. 
Polonă, joi la amiază s-a deschis, la 
Galeria „Căminul artei" din Capi
tală. o expoziție de medalii din R.P. 
Polonă. înscrisă în înțelegerea de co
laborare între uniunile 
plastici din cele două țări, expoziția 
reunește aproape 400 de 
plachete și sigilii, realizate de meda- 
liști contemporani. Piesele, produse 
din diferite materiale în numeroase 
centre ale tării, consemnează eveni
mente din viata poloneză.

La deschidere au rostit alocuțiuni 
pictorul Ion Pacea, vicepreședinte ai 
Uniunii artiștilor plastici, și sculptor, 
îțul polonez Ryszard Stryjecki. comi
sarul expoziției. _  .

Au luat parte reprezentanți al 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau de fată, de asemenea. Kernel 
Henschke. însărcinat cu afaceri ad-

Informații
interim al R.P. Polone la București, 
precum și membri ai corpului diplo
matic.

Petrică

artiștilor
medalii,

În cîteva rînduri
• în prima zi a turneului final 

în Campionatul masculin de volei : 
Dinamo — Tractorul Brașov 3—0 ; 
Steaua — Explorări Baia Mare 3—2.

• Cea de-a 5-a etapă a competiției 
cicliste internaționale „Cupa F.R.C.", 
disputată contracronometru indivi
dual pe traseul Mamaia — Năvodari 
(20 km), a fost cîștigată de Marin 
Valentin, înregistrat cu timpul de 
27’07”9/10.

• în runda a 4-a a turneului in
ternațional de șah de la Lone Pine 
(California), marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat cu Li- 
berson. rezultat consemnat și în 
partidele Ree — Șamkovici și 
Sosonko — Seirawan. Cîștigînd parti
da cu Zaltsman. marele maestru V.

Korcinoi conduce în clasament (cu 
3,5 puncte), urmat de FL Gheorghiu 
(3 puncte).
• Ieri, la Hodmezovasarheli. în 

meci retur pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A. la fotbal pentru ju
niori. echipa Ungariei a întrecut cu
2— 1 (2—0) formația României.

• Rezultatele înregistrate în turul 
II al 
de la
5— 7.
6— 3. 
6—1.
7— 6.
• La Almeria (Spania), în prelimi

nariile turneului olimpic de fotbal, 
echipa Spaniei a învins cu scorul de
3— 0 formația Olandei.

turneului internațional de tenis 
Roma : Pattison — Ilie Năstase 
6—4. 6—3 : Borg — Zugarelii 

6—1 ; McEnroe — Jarrett 4—5 6—2; - • ■ - - - -

★
Joi la amiază a avut loc. la Uni

versitatea din București, festivitatea 
luminării unei donații de cărți Fa
cultății de istorie si filozofie a Uni
versității. din partea Societății ger
mane de cercetare, cu sediul la 
Bonn.

Donația cuprinde peste 100 de lu
crări din domeniul filozofiei germane 
modeme și contemporane : logică, 
epistemologie, istoria filozofiei și 

, teoria culturii, reviste de specialitate.
Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 

prof. dr. Gheorghe Alexandru Cazan, 
prodecanul Facultății de Istorie și 
filozofie, și Klaus Peter Woemer, 
secretar al Ambasadei R. F. Germa
nia la București.
, *
In sălile Muzeului de artă contem

porană românească din municipiul 
Galati, in prezenta unui numeros 
public, a avut loc. joi. vernisajul ex
poziției „Grafica contemporană șl 
desenul în Voivodina" — R.S.F. Iu
goslavia. Organizată în cadrul schim
burilor culturale devenite tradițio
nale între Muzeul de artă gălățean 
și Galeria de artă plastică contempo
rană din Noyi Sad. expoziția reuneș
te peste 100 de lucrări de grafică și 
desen semnate de 26 de artiști mem
bri ai Asociației artiștilor plastici din 
Voivodina.

Praga. capitala Republicii So
cialiste Cehoslovace, 
tatorulul imaginea 
mite monumente _______
încărcate de istorie, alături 
obiective moderne 
în stadiu de șantier ___
metroul, clădirea nouă a Parlamen
tului, gara principală, în plină 
reconstrucție, noi magazine univer
sale, hoteluri, autostrăzi de mare 
tranzit si multe altele.

Totodată. Praga deține un loc 
important în peisajul economic al 
tării. Asa cum ne preciza tovarășul 
Jizi Basek. secretar cu probleme 
economice al Comitetului municipal 
de partid, capitala participă cu 10 
la sută în ansamblul economiei 
cehoslovace. Unele sectoare 
pondere chiar si 
Astfel, industria 
construcției de 
mașini participă 
cu 16,8 la \ută, 
industria semi- 
sonductorilor, teh
nica de calcul, reglare și comandă 
cu 50 la sută, construcțiile cu 12 la 
sută, comerțul intern cu 11 la sută, 
comerțul extern cu 80 la sută, tele
comunicațiile cu 80 la sută etc.

Puternicul centru economic care 
este Praga ridică o seamă de pro
bleme privind forța de muncă, 
transportul in comun, locuințele etc. 
Pentru asigurarea tuturor condițiilor 
necesare unei bune desfășurări a 
procesului de producție, actualul 
cincinal prevede măsurile si fondu
rile necesare. Acțiuni importante 
sint prevăzute pentru dezvoltarea 
invătămîntului. a transportului in 
comun (în curînd va intra în func
țiune o nouă linie de metrou), a 
locuințelor, obiective social-cultu- 
rale etc. Anul trecut s-a construit 
un nou oraș în sudul municipiului 
Praga cu 90 000 de locuințe. în 
jurul capitalei urmează a se con
strui o sosea sistem inel — in lun
gime de 72 km. Lucrarea a început 
si pe o distantă însemnată șoseaua 
a si fost terminată. Ce volum de 
lucrări presupune construirea ei 
reiese si din faptul că la fiecare 
2 km se va ridica un pod. Această 
importantă lucrare va contribui în 
mod însemnat la îmbunătățirea sub
stanțială a transportului în comun, 
la folosirea mai judicioasă a timpu
lui de lucru.

Am fost cîteva ore oaspeții com
binatului „Chimpetrol" din Praga. 
una din cele mai mari șl importante 
unităti economice din Cehoslovacia. 
Această unitate are în subordine 10 
întreprinderi si cinci institute de 
cercetare profilate pe produse din 
petrol : mase plastice, polietilenă, 
polistiren. cauciuc si altele.

Pentru a cunoaște mai bine pre
ocupările si realizările combinatu
lui, gazdele ne-au invitat să vizi

oferă vizi- 
unor renu- 
arhitectonice, 

de 
unele incă 
cum ar fi

au o
mai însemnată.

însemnări de călătorie

tăm întreprinderea chimică de cau
ciuc de la Kraslupy, localitate si
tuată in raionul Melnik, la 25 km 
de Praga. Inginerul Milan Eichler, 
director adjunct al întreprinderii — 
care are 3100 angajați, din care 
1 000 specialiști cu înaltă calificare 
— ne-a povestit despre preocupă
rile oamenilor, despre realizările 
obținute, despre perspectivele de 
dezvoltare. Lucrările de construcție 
au debutat in 1958, iar în 1963 au 
început probele tehnologice. Anul 
trecut au avut loc două sărbători : 
20 de ani de la începerea construc
ției și 15 ani de cind a Început să 
producă unitatea. Mulți din tinerii 
care au participat la lucrările de 
construcții au învățat să mînuiască 
mașinile șl utilajele, au rămas în 
unitate, au devenit oameni de bază 

și se bucură de 
mult respect și 
încredere din par
tea colectivului, 
în cincinalul 1971- 
1975, întreprinde

rea a luat o mare extindere. S-au 
înființat secția de polietilenă, sec
ția de polimeri, o rafinărie cu o ca
pacitate de prelucrare de peste 3 
milioane de tone de petrol pe an, 
ceea ce reprezintă 70 la sută din 
producția întreprinderii.

Succesele Înregistrate de colecti
vul acestui mare combinat reflectă 
preocuparea partidului, statului, a 
întregului popor cehoslovac privind 
dezvoltarea tuturor ramurilor de 
producție și a sectoarelor de activi
tate, distribuirea lor judicioasă în 
întreaga țară. Tovarășul Vratny, 
directorul secției de sinteză de la 
Comitetul de stat al planificării, a 
tinut să precizeze că, în prezent, 
un accent deosebit se pune pe creș
terea eficientei economice, prin fo
losirea pe scară largă in producție 
a realizărilor tehnico-științiflce, 
prin utilizarea mai rațională a re
surselor naturale și, în special, a 
energiei electrice, a lemnului, a 
cărbunelui. în primii ani ai actu
alului plan cincinal, cu toate că au 
existat o seamă de greutăți de or
din economic, și îndeosebi seceta 
din 1976 care a diminuat mult pro
ducția agricolă, vegetală și anima
lă, în ansamblu pe economia na
țională s-au obținut rezultate bu
ne, demne de remarcat. Se fac e- 
forturi temeinice și există 
condițiile ca pină la finele 
naiului actual să fie reduse 
nerile în urmă existente în 
sectoare de activitate.

...Notații fugare din carnetul de 
reporter, punînd în lumină hărnicia 
unui popor prieten, care obține 
realizări de seamă în edificarea 
noii orînduiri, în făurirea unei 
vieți prospere.

Horea CEAUȘESCU

toate 
cinci- 
rămî- 
uneie

Prelucrarea deșeurilor
- o industrie „de vîrf"

9 Preocupare deosebita pentru strîngerea și valorificarea reziduu
rilor industriale și mena|ere • Beneficii crescînde din reciclarea 

resturilor • Un nou produs — „combustibilul ecologic*'

Pa^iatta — Clerc 6—2.

+
Joi a părăsit Capitala Dimitri Pa- 

padakis, ambasadorul extraordinar și 
Elene, 
Repu-

teatre
• Teatrul „Țăndărică1 
și lupul — 10.
• Circul București : „Stop! Toată 
lumea la clrc“ — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.

20

• Teatrul Național București 
(sala mică) : însemnările unui ne
cunoscut — 19,30, (sala Atelier) : 
Fanteziile iui Fariatiev — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Iosif Conta. Solist: 
Vlad Conta — 20.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma (premieră) — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
O Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Omul care a văzut moartea —
19.30, (sala Majestic) : A cincea 
lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : Așa se cîntă pe la noi 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Cine 
se teme de crocodil ? — 17.

cinema
• Brațele Afroditel : PATRIA — 
15.30; 17,45; 20,15, FAVORIT — 15; 
17,30; 20, GRIVIȚA — 15.30; 17,45; 
20.
• Moartea unul greier (in cadrul 
„Zilelor filmului din R.P. Polo
nă") : CINEMA STUDIO — 10; 12; 
14; 16: 18; 20.
• Mizez pe 13 ; FESTIVAL — ÎS; 
17,30; 20.
• Omul cu masca de fier : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII —18.
• Napoll se revoltă : LUCEAFĂ
RUL — 15,15; 17,45; 20. BUCU
REȘTI — 15,15; 17,30; 20.
• In viitoare : TIMPURI NOI — 
15.30; 19.
• Clipa î SALA PALATULUI — 
17,15 SCALA — 15,30; 19, CA
PITOL — 15.30; 19. GLORIA — 15; 
10.
• Expresul de Buftea : FERO
VIAR — 15; 17,30; 20, FLOREAS- 
CA — 15; 17.30; 20.
• Cuibul Iluziilor : VICTORIA — 
15.30; 19.
• Lebedele sălbatice — 15: 18,30.

Drumuri tn cumpănă — 18;
DOINA.
• Aurul lui Mackenna :
TRAL — 15; 17,38; 20.
• Intre oglinzi paralele :
ZEȘTI ....................................
— 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 
SĂRII — 15.30; 19.
• Furia — 11,45, Mama — 14;
16,15, Cidul (ambele serii) — 18,30: 
CINEMATECA.
• 80 de husari l FERENTARI — 
15; 17.30; 20.
• Lanțul amintirilor : PACEA — 
14.30; 17,30; 20,15, COSMOS — 14,30; 
17,30: 20,15.
• Leac Împotriva fricii : GIU
LEȘTI — 15,30; 17.45: 20.
• Stepa : COTROCENI — 15: 17.30; 
20.
• Police Python 357 : MELODIA
— 14,45; 17.30; 20,15, TOMIS — 15: 
17,30; 20, FLAMURA — 15; 17.30; 
20.
• Sfirșltul „Împăratului din tai
ga" : MUNCA — 15; 17,30; 20.
e Al patrulea stol : VOLGA — 15; 
17,30; 20, ARTA — 15; 17,30 : 20,15.
• Valsul absolvenților : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Poliția este Învinsă : POPULAR
— 15; 17.30; 20.
• Masca de apă t FLACĂRA — 
15.30; 18; 20.

CEN-

BU-
15; 17,30; 20, MIORIȚA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

martie, 1 și 3 aprilie. In Banat, Crișana, 
Maramureș șl Transilvania, vremea va 
fi in general instabilă șl se va răci 
ușor. Cerul va fi mai mult noros șl vor 
cădea ploi temporare ce vor avea și 
caracter de aversă. In celelalte regiuni, 
vremea va fi schimbătoare cu cer tem
porar noros și vor cădea ploi locale. 
In București: Vreme schimbătoare cu cer 
temporar noros. Ploaie de scurtă dura
tă. .Vint slab pină la moderat. Dimineața, 
condiții de producere a cețiL Tempera
tura, ușor variabilă.

plenipotențiar al Republicii 
care și-a încheiat misiunea în 
blica Socialistă România.

* XJuriul internațional pentru 
a decernat „Trofeul internațional 
pentru export" întreprinderii româ
nești de comerț exterior „Agro- 
export".

Trofeul, înmînat zilele trecute la 
Paris, a fost decernat întreprinderii 
noastre pentru prezența activă pe 
piața externă în anul 1978.

★
Joi s-a încheiat, la Craiova, festi

valul și concursul interjudetean de 
creație literară „Elena Farago" des
fășurat în cadrul celei de-a doua 
ediții a Festivalului national „Cînta
rea României". La concurs au luat 
parte 45 de creatori de proză, poezie 
și literatură pentru copii din jude
țele Dolj. Gorj. Mehedinți. Olt. Vil- 
cea și Argeș care au prezentat 169 de 
lucrări. (Agerpres)

export

tv 21,50 O artă pe măsura timpului nostru
22,15 Telejurnal
22,30 ‘ ' '

11,30
11,40
16,45
18.55
19,05

PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Film artistic : împușcături sub 
clar de lună — producție a Casei 
de filme 5 (reluare) 
Telex 
închiderea programului 
Emisiune in limba germană 
Tragerea Loto
La volan — emisiune pentru 
ducătorii auto 
1001 de seri 
Telejurnal
Reflector 
Publicitate
Film artistic.: Moș Amable. 
mleră pe țară. (Producție a 
leviziunli franceze)

con-

Pre- 
Te-

17,00

18,58

închiderea programului

PROGRAMUL 2
Selecțiun! din emisiunea „Album 
duminical" (reluare)
Blocnotes — informații utilitare 
Dicționar cinematografic — Jean 
Renoir
Intllnlre in studioul 1 — muzică 
ușoară
1001 de seri
Telejurnal
Radar pionieresc
Seară de muzică românească 
Telex
Inscripții pe celuloid : Ținutul 
cețil și al focului. (Documentar- 
artistlc realizat de Televiziunea 
argentlnlană)
Muzică de cameră.21.50

22,30 închiderea programului

Ce se poate face cu munții de de
șeuri care se acumulează zi de zi. 
in condițiile In care terenurile de 
depozitare au devenit o raritate ? 
Problema se pune cu deosebită acui
tate în țările cele mai industrializate, 
bunăoară în R.F. Germania, țară cu 
un consum ridicat care, implicit, 
produce o mare cantitate de rezi
duuri. Organele de salubritate vest- 
germane sancționează drastic pe cei 
ce poluează mediul înconjurător. De 
exemplu, cetățenii neglijent! care 
aruncă gunoaiele la întimplare sau 
cei ce abandonează pe stradă un 
autoturism vechi riscă să plătească 
o amendă de pină la 10 000 de mărci. 
Avertizări în acest sens sint afișate 
la loc vizibil, chiar și în unele 
păduri.

în orașe, deșeurile sint ridicate 
doar o dată sau de două ori pe săp- 
tămină, in lăzi tip. care se închid 
ermetic. Taxele de debarasare sint 
riguros calculate, astfel incit cetățea
nul este interesat să fie cit mai 
grijuliu cu deșeurile.

Paralel, se manifestă preocupare 
pentru tratarea și reutilizarea gunoa
ielor. în R.F.G. sint in funcțiune 200 
de uzine pentru incinerarea deșeuri
lor, care lucrează 24 de ore din 24. 
„Materia primă" a acestor uzine este 
colectată in cele mai diferite moduri. 
De exemplu, la intersecțiile străzilor 
din Dtisseldorf se află instalate con- 
teinere mari din material plastic 
pentru aruncarea sticlelor goale, iar 
în regiunea Hanovra recuperatorii 
particulari adună in fiecare săptă- 
mină deșeurile de hîrtie. Uzina 
Holler, o firmă foarte prosperă, achi
ziționează deșeuri de hîrtie de la 
cetățeni la prețul de 30 de mărci 
tona. în felul acesta, R.F.G. a reușit 
să adune, să trateze și să reutilizeze 
sub formă de hîrtie de ambalaj și 
de carton 44 la sută din producția 
sa de hîrtie.

Desigur, pretutindeni In această 
tară sint recuperate metalele (la 
Dusseldorf se recuperează anual 
10 000 de tone de metal). Totodată,

sînt utilizați aburii sau electricitatea 
ce rezultă din procesul de incinerare, 
încă din anii ’60, municipalitățile 
vest-germane au creat un mare nu
măr de crematorii pentru deșeuri. în 
fața uzinei de acest fel din Dussel
dorf, pot fi văzute un mare număr 
de furgonete, camioane și vehicule, 
aducînd resturile unui întreg oraș, 
Concasoarele strivesc mobilă de 
salon, oglinzi, aparatură casnică, in
stalații sanitare, așternuturi de pat 
și multe altele. Măruntirea sistema
tică a reziduurilor — inclusiv a ma
șinilor mici și vagoanelor de cale 
ferată — a dat naștere la o gamă 
de noi mașini de „condiționare a 
deșeurilor". Societatea Lindemann, 
firmă fruntașă în această branșă in
dustrială. are un colectiv de 800 de 
angajați și realizează o cifră de afa
ceri de 100 milioane de mărci, din 
care 80 la sută pe seama exportului. 
Conducătorul societății apreciază că 
datorită recuperării unei cantități tot 
mai mari de deșeuri menajere și in
dustriale — denumite aici materii 
„secundare" — va putea înființa noi 
sucursale în străinătate, realizînd 
astfel o dublare a cifrei de afaceri.

Fără îndoială, industriașii vest-ger- 
mani vor rezerva lumii noi surprize 
în sfera recuperării deșeurilor. în- 
tr-un singur domeniu de activitate, 
acela al conservării mediului ambi
ant, sînt in curs de înfăptuire 5 000 
de proiecte care mobilizează timp de 
trei ani credite publice și private 
însumînd 2,5 miliarde de mărci.

Iată și o descoperire de ultimă oră 
a specialiștilor vest-germani : după 
ce sînt extrase obiectele din sticlă 
și din metal, deșeurile menajere sînt 
zdrobite și uscate. Compostul obținut 
este folosit drept combustibil. Acest 
procedeu va găsi o aplicare imediată 
în cadrul unei uzine ce se constru
iește în prezent in regiunea Ruhr. 
Această întreprindere va produce un 
compost avînd proprietățile cărbune
lui praf, care a primit denumirea 
de... „combustibil ecologic".

• ȘOSTAKOVICI INE
DIT. între manuscrisele com
pozitorului sovietic Dmitri Sos- 
takovici a fost recent descope
rită o partitură considerată pier
dută. Este vorba de o operă sa
tirică pe textul unui basm de 
Pușkln. Ea a fost compusă la 
începutul anilor ’30. ca ilustrație 
muzicală la un film de desene 
animate, nerealizat la timpul 
respectiv din motive tehnice.

© INSULINA LA CO
MANDĂ ELECTRONICĂ, 
în locul injecției zilnice cu in
sulina. bolnavilor de diabet li 
se va oferi, intr-un viitor apro
piat. o nouă modalitate. de 
asigurarea acestui hormon vital, 
mult mai comodă si precisă. O

minipampă fixată de braț In
jectează intr-un flux și ritm di
nainte stabilite, insulina in 
venă. Programarea științifică și 
adaptată nevoilor fiecărui or
ganism în parte a cantității de 
insulină și a orarului este reali
zată de un mic creier electronic 
portabil, ce încape intr-un bu
zunar. Aparatul realizat de o

firmă vest-germană se află In 
faza de testare, principalul im
pediment în calea unei producții 
de serie constituindu-1. deocam
dată. durata sa scurtă de func
ționare. (în imagine, pompa și 
aparatul de comandă).

• O „TERAPIE" NE
OBIȘNUITĂ a fast folosită, 
recent, in cadrul acțiunilor în
treprinse în S.U.A. pentru com
baterea delincventei juvenile. 
Este vorba de o întilnire — te
levizată — între un număr de 
tineri care au comis delicte mi
nore si un grup de condamnați 
la închisoare pe viată, care 
le-au înfățișat interlocutorilor 
lor consecințele grave ale în
temnițării. Se pare că experien
ța s-a soldat cu rezultate pozi

tive — relatează France Presse 
— deoarece, la terminarea „te- 
rapiei-soc". multi dintre ado
lescenții confruntat! cu detinutii 
au declarat că sînt hotăriti să 
abandoneze pentru totdeauna 
calea delincventei. Unul dintre 
ei mărturisea că relatările con
damnatelor pe viată l-au îngro
zit. dar l-au si pus pe ginduri...

• MINI-AUTOMOBIL 
Studenții Institutului politehnic 
din Eindhoven (Olanda) au pro
iectat și construit un original 
automobil care dezvoltă o vi
teză maximă de 15 kilometri pe

oră. Avînd gabarite mici (vezi 
fotografia alăturată), noul auto
mobil este destinat să circule 
pe străzi aglomerate. Mini-auto- 
mobilul are un consum de ben
zină foarte redus, ceea ce-1 face

deosebit de apreciat tn urma 
creșterii prețului carburanților.

• ÎMPOTRIVA AVA
LANȘELOR. In HWte stră
bătute de lanțul munților Alpl 
(Elveția. Italia. Franța. Austria, 
R.F, Germania) se generalizează 
cu rapiditate o metodă eficien
tă de combatere a pericolului 
avalanșelor care, iarnă de iarnă, 
fac numeroase victime (anul 
trecut, de pildă, au murit in 
Alpi. prinse de lavine. 166 de 
persoane). Metoda constă, de 
fapt. în provocarea fenomenu
lui : cu ajutorul unor minitele- 
ferice sînt deplasate tncărcături 
de exploxiv in regiunile mon
tane cunoscute ca locuri de 
obirsie a avalanșelor. O cantita
te de 5—20 kg de exploziv, de

tonată la doi metri deasupra 
zăpezii, este suficientă pentru a 
pune in mișcare masa de ză
padă care, prin acumulare, 
ajunge la zeci de mii de tone. 
Pericolul odată trecut, cărările 
munților si nîrtiile devin din 
nou accesibile — de astă dată, 
in condiții de securitate sporită.

• INIMĂ ARTIFI
CIALĂ CU DIRIJARE 
AUTOMATĂ. Specialiștii 
austrieci au perfecționat o apa
ratură electronică, de mici di
mensiuni, pentru comanda auto
mată a Inimii artificiale fo
losită în cazurile de afec
țiuni cardiace grave. „Mini- 
automatul" a fost cuplat, pentru 
verificare, cu inima artificială 
a unui vitei, aflată, deocamdată

In afara organismului. Animalul 
de experiență se comportă bine. 
Aparatul urmează să fie minia
turizat pentru a fi montat pe o 
plachetă de 5x3 mm. astfel incit 
el să poată fi implantat in or
ganismul bolnavului împreună 
cu inima artificială.

• MONUMENT AR
HITECTONIC IN RE
PARAȚIE. Catedrala gotică 
din Strasbourg, unul dintre cele 
mai prestigioase monumente ar
hitectonice ale Franței, a fost 
închisă partial, ca urmare a 
descoperirii unor fisuri in ar
cada principală. Specialiștii es
timează că vor fi necesari doi 
ani pentru repararea acestor fi
suri.
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rat pină la conflicte militare. Fără 
îndoială, intre unele țări care au 
trecut la construcția socialistă au 
rămas din trecut o serie de proble
me care nu au fost soluționate in 
mod corespunzător. Normal ar fi însă 
ca acestea, indiferent de ce natură 
sint, să fie rezolvate pe calea discu
țiilor, a tratativelor, in scopul depă
șirii oricăror neînțelegeri, întăririi 
colaborării și solidarității. După pă
rerea mea, nu pot exista nici un 
fel de justificări pentru recurge
rea la acțiuni militare in soluționarea 
vreunei probleme existente intre ță
rile socialiste. Este evident că 
recurgerea la căile militare constituie 
o încălcare a normelor și principiilor 
de relații socialiste, de altfel a nor
melor de drept internațional, inclu
siv a Cartei Națiunilor Unite. Folo
sirea acțiunilor militare agravează in 
mod deosebit relațiile dintre țările 
socialiste, relațiile internaționale, in 
general, pune serios în pericol poli
tica de destindere și pace. Este de 
înțeles că acțiunile militare umbresc
— dacă se poate spune numai atit — 
și dăunează mult prestigiului țărilor 
socialiste. în general, afirmării prin
cipiilor socialismului in lume. Noi 
trebuie să facem totul pentru a nu 
se mai ajunge la acțiuni militare, 
pentru a restabili prestigiul socialis-, 
mului, întărind încrederea popoare
lor că socialismul, ca orînduire. so
cială care desființează asuprirea de 
orice fel. trebuie să asigure — și este 
in stare să asigure — relații de de
plină egalitate între națiuni, să ex
cludă războaiele din viața popoarelor.

ÎNTREBARE: Se vorbește, sti
mate tovarășe președinte, des
pre criza destinderii in lume. 
S-ar putea oare vorbi de o îm
părțire a zonelor de influentă și, 
respectiv, de o nouă amenințare 
a țărilor mici in acest context ?

RĂSPUNS : Desigur, viața interna
țională este astăzi foarte complexă. 
Asistăm la o schimbare puternică a 
raportului de forțe pe plan mondial. 
Totodată, situația internațională este 
mult complicată și datorită crizei 
economice și, indeosebi, crizei ener
getice, a petrolului și energeticii in 
general. Dacă analizăm evenimentele 
din ultimii ani, putem să ajungem 
ușor la concluzia că, realmente, exis
tă o activitate susținută pentru con
solidarea sau întărirea pozițiilor de 
dominație, pentru o nouă împărțire 
a zonelor de influență.

în același timp însă, trebuie spus 
că asistăm și la o creștere a luptei 
popoarelor împotriva acestei politici, 
pentru apărarea independentei na
ționale, pentru a respinge politica 
imperialistă și colonialistă. în ce ne 
privește, noi privim cu optimism 
desfășurarea vieții internaționale și, 
in ciuda greutăților și problemelor 
care s-ati ivit, avem convingerea că 
popoarele vor putea — acționînd cu 
mai multă fermitate și strins unite
— să-și asigure dezvoltarea indepen
dentă, să asigure înfăptuirea unei 
politici noi, democratice, de egalitate 
pe plan mondial. în acest cadru, con
sider că putem asigura dezvoltarea 
politicii de destindere, boiaborarea 
egală între state, o' pace trainică in 
lume.

ÎNTREBARE: Care sint, după 
opinia dumneavoastră, tovarășe 
președinte, căile pentru lichida- 
rta focarelor de criză din lume, 
in special a celor din Indochina, 
Africa și Orientul Apropiat ?

RĂSPUNS : în general. România 
se pronunță pentru soluționarea tu
turor problemelor / litigioase dintre 
state numai și numai pe calea trata
tivelor. pentru excluderea cu desă- 
virșire din viața internațională a 
forței sau a amenințării cu forța. 
Viața, evenimentele, chiar cele mai 
.recente, demonstrează că orice 
recurgere la forță nu soluționează 
problemele ; dimpotrivă, le complică, 
agravează și mai mult situația in
ternațională. De aceea, noi conside
răm că este necesar să se facă totul 
pentru a se asigura încetarea ori
căror acțiuni militare, ca trupele să 
fie retrase în granițele naționale, iar 
între țările respective — fie că 
este vorba de Indochina, de 
Africa sau Orientul Apropiat — 
să se inițieze tratative pentru a se 
ajunge la soluționarea probleme
lor, pornindu-se de la respectul inde
pendenței și integrității teritoriale 
a fiecărei țări. în acest sens, noi 
considerăm că retragerea trupelor 
chineze din Vietnam .și schimbul de 
note cu privire la începerea nego
cierilor constituie un factor deosebit 
de important pentru a se ajunge la 
restabilirea păcii și colaborării între 
cele două țări, ceea ce va avea o 
influență pozitivă asupra întregii 
vieți internaționale. Sperăm că in 
toate zonele unde există anumite 
focare de criză se va acționa in
tr-un spirit de înaltă răspundere 
față de interesele fiecărui popor — 
care sint nemijlocit legate de pace
— pentru a se evita ciocnirile mi

Primul ministru al R. D. P. Yemen 
a primit pe ambasadorul României

ADEN 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al R.D.P. Yemen. Aii Nas
ser Mohammad, l-a primit pe amba
sadorul României in R.D.P. Yemen, 
Constantin Căruntu. evidentiindu-se 
cu acest prilej raporturile de colabo

R. P. BULGARIA Congresul constitutiv 
al Uniunii naționale agrar-industriale

Raportul prezentat de tovarășul Todor Jivlcov
SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia 

s-au deschis lucrările congresului 
constitutiv al Uniunii naționale 
agrar-industriale — anunță B.T.A.

în raportul prezentat de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al F-C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, se relevă 
atentia deosebită pe care o acordă 
P.C. Bulgar introducerii cit mai grab
nice in practică a cuceririlor tehnico- 
stiintifice si metodelor perfecționate 
de organizare si conducere în agri
cultură. El a arătat că lupta pentru 
o inaltă eficientă si calitate necesită 
modificări calitative in domeniul or
ganizării muncii, precum si depășirea 

litare și pentru soluționarea tuturor 
problemelor pe calea tratativelor. 
Aceasta corespunde aspirațiilor tu
turor națiunilor, cît și cauzei gene
rale a destinderii și păcii.

ÎNTREBARE : România în
treține relații bune atit cu Israe
lul, cit și cu celelalte părți, in
clusiv cu Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. Am dori, 
in acest context, să cunoaștem 
aprecierea dumneavoastră, to
varășe președinte, in legătură 
cu Tratatul de pace care este 
pe cale de a se încheia între 
Egipt și Israel ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru o soluție 
politică, pe calea tratativelor, în 
Orientul Mijlociu. Am acționat în
totdeauna pentru retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 
1967 și, totodată, pentru soluționa
rea problemei poporului palesti
nian pe baza principiului dreptului 
la autodeterminare, inclusiv la con
stituirea unui stat independent al 
palestinienilor arabi.

De altfel, România se numără prin
tre primele țări — dacă nu este 
chiar prima țară — care a pus public 
problema necesității constituirii unui 
stat palestinian independent. în 
acest scop, noi apreciem că reali
zarea pe baza acestor principii a 
păcii în Orientul Mijlociu trebuie să 
asigure integritatea și suveranitatea 
tuturor statelor. Considerăm că este 
necesar să se depună eforturi sus
ținute în vederea unei păci globale, 
care să soluționeze problema fun
damentală a păcii în Orientul Mij
lociu. și anume asigurarea dreptu
lui poporului palestinian la auto
determinare, inclusiv la constitui
rea unui stat propriu.

Mai mult ca oricînd este necesar 
să se acționeze pentru întărirea so
lidarității țărilor arabe și să se facă 
totul pentru convocarea unei con
ferințe internaționale cu participa
rea tuturor celor interesați, inclusiv 
a O.E.P. și, desigur, a copreședin
ților Conferinței de la Geneva, 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii, și eventual și a altor 
state, sub egida Organizației Națiu
nilor Unite.

ÎNTREBARE : România a 
acordat întotdeauna atenție ac
tivității țărilor nealiniate. Cum 
vede țara dumneavoastră — 
care are statut de invitat — 
rolul acestei mișcări In soluțio
narea problemelor complexe cu 
care este confruntată lumea 
contemporană 1

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia a apreciat întotdeauna activita
tea țărilor nealiniate in direcția 
unei politici de destindere, cola
borare și pace. Desigur, așa cura 
am mai menționat și cu alte pri
lejuri, participind numai ca invitată 
la activitatea acestei mișcări, Româ
nia nu cunoaște toate problemele 
intime ale acesteia. Considerăm 
însă că, in actualele condiții inter
naționale. este necesar să se facă 
totul pentru menținerea și consoli
darea unității mișcării țărilor ne
aliniate, pentru ca activitatea a- 
cestei mișcări, a statelor din cadrul 
ei, să se orienteze tocmai spre o 
politică de destindere, de colaborare, 
de pace, de excludere a forței și 
amenințării cu forța din viața inter
națională. Poate mai mult decit in 
trecut, mișcarea țărilor nealiniate 
trebuie să pună pe primul pian 
problema consolidării și întăririi 
independenței statelor și. desigur, 
am in vedere, în primul rind, a ță
rilor mici și mijlocii.

ÎNTREBARE : Situația din 
Balcani este grevată de unele 
probleme deschise, ca și de con
flicte intre țări legate de un 
bloc sau de altul, sau de forțe 
care sint in afara lor. A fost or
ganizată o conferință privind co
laborarea balcanică ; a fost a- 
nunțată și o a doua. Au fost 
alese, după părerea dumnea
voastră, modalitățile adecvate 
pentru a asigura dezvoltarea co
laborării și rezolvarea probleme
lor deschise existente in Bal
cani ?

RĂSPUNS : Aș dori mai întii să 
menționez că România s-a pronunțat 
și se pronunță cu toată fermitatea 
pentru realizarea unor relații de co
laborare pașnică intre toate țările 
din Balcani, fără deosebire de orin- 
duire socială. Din păcate, și în Bal
cani, intre unele țări, există pro
bleme moștenite din trecut care iși 
așteaptă soluționarea, iar unele, cum, 
sint cele din Cipru, au apărut nu 
prea demult. Recent, am discutat cu 
primul ministru al Greciei despre 
necesitatea soluționării atiț a pro
blemei cipriote, cit și a problemelor 
dintre Grecia și Turcia pe calea tra
tativelor ; iar, după cum știți, Gre

rare româno—sud-yemenite. cursu’ 
ascendent al relațiilor comerciale și 
perspectiva dezvoltării și diversifică
rii pe multiple planuri a cooperării 
economice și tehnice.

contradicției existente între marile 
posibilități ale economiei și starea in 
care se află organizarea muncii in 
agricultură. Vorbitorul a subliniat 
că. in prezent, sarcina constă in crea
rea unor brigăzi complexe care să 
lucreze pe baza autogestiunii. iar sti
mularea membrilor colectivului să 
depindă de aportul concret la obți
nerea produsului finit.

Crearea Uniunii naționale agrair- 
industriale — se relevă în .raport — 
va accelera procesul de integrare a 
producției agricole cu industria ali
mentară. industria constructoare de 
mașini agricole si cercetarea științi
fică. 

cia și Turcia nu fac parte din blocuri 
opuse.

De asemenea, mai sint și alte pro
bleme in Balcani pentru soluționarea 
cărora trebuie să se facă totul, ac- 
ționîndu-se pentru a nu căpăta pro
porții mai mari, ci, dimpotrivă, pen
tru a se asigura diminuarea lor și 
pentru dezvoltarea înțelegerii și co
laborării dintre toate țările din aceas
tă parte a lumii.

în ce o privește. România nu are, 
practic, nici o problemă cu nici una 
dintre aceste țări.

într-adevăr, conferința pentru co
laborare economică, care a fost or
ganizată în Balcani, a avut o anu
mită importanță în extinderea rela
țiilor economice și conlucrării state
lor balcanice. Există încă de mult 
timp o serie de organisme comune 
în domeniul științei, culturii, al spor
tului, care și-au dovedit eficacitatea 
în dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii in Balcani. Trebuie avut insă in 
vedere că există la unii o oarecare 
preocupare de a nu se ajunge la for
marea unui bloc balcanic. în ce ne 
privește, nu am constatat la nimeni 
o asemenea intenție și nu dorim să 
se ajungă la nici un fel de bloc bal
canic. Considerăm că țările balcanice 
trebuie să realizeze o bună colabo
rare, atit bilaterală, cit și multilate
rală, în diferite domenii de interes 
corpuri, tocmai in direcția dezvoltării 
lor economico-sociale. a consolidării 
independenței, a ridicării bunăstării 
popoarelor respective.

ÎNTREBARE : Raporturile din
tre Iugoslavia și România con
stituie un exemplu in direcția 
celor enunțate de dumneavoas
tră, tovarășe președinte. In am
bele noastre țări, colaborarea iu- 
goslavo-română este deosebit de 
apreciată. Vn rol deosebit de 
important in dezvoltarea cu suc
ces a acestei colaborări au frec
ventele intilniri intre conducă
torii celor două țări — președin
tele Tito și dumneavoastră, to
varășe Ceaușescu. în ce fel 
vedeți, tovarășe președinte, po
sibilitatea lărgirii și promovării 
in continuare a acestei colabo
rări ?

RĂSPUNS : Trebuie să menționez 
cu multă satisfacție cursul ascendent 
al colaborării româno-lugoslave. Se 
poate spune că prietenia și colabora
rea dintre țările noastre — care se 
bazează pe respectul reciproc și pe 
deplina egalitate în drepturi — au cu
noscut un progres puternic și. in
tr-adevăr, constituie un exemplu de 
felul cum pot colabora intre ele două 
țări care edifică noua orinduire so
cială și sint animate de dorința de a 
dezvolta o conlucrare sțrînsă, re
ciproc avantajoasă. în acest sens, un 
rol important l-au avut intilnirile di
recte cu tovarășul Tito. convorbirile 
frecvente — anuale și. cîteodată. bi
anuale — asupra problemelor de in
teres comun, cit și in ce privește, o 
serie de probleme al® vieții interna
ționale. Fiecare întilnire a deschis noi 
perspective întăririi prieteniei și cola
borării, conlucrării active dintre 
partidele și statele noastre.

într-adevăr, se poate spune că re
lațiile prietenești statornicite direct 
intre președinții celor două țări, in
tre mine și tovarășul Tito, servesc pe 
deplin intereselor partidelor și po
poarelor noastre, cauzei socialismului 
și păcii. Dar relațiile nu s-au limitat 
numai la intilnirile și convorbirile 
celor doi președinți ; ele au cuprins 
schimburi largi intre reprezentanții 
partidelor și guvernelor noastre, la 
diferite niveluri, precum și intre oa
menii muncii din țările noastre. Toc
mai în aceasta constă — aș putea 
spune — caracterul deosebit al adîn- 
cirii și dezvoltării prieteniei româno- 
iugoslave. Consider că. în spiritul și 
pe baza celor realizate pină in pre
zent. trebuie să extindem colabora
rea. inclusiv cooperarea în producție, 
realizînd noi obiective comune. Am 
început deja unele obiective noi și 
există perspective largi in această 
privință. Sintem hotăriți să facem 
totul pentru a extinde colaborarea în 
toate domeniile.

In același timp, desigur, va trebui 
să conlucrăm mai strins atit in Bal
cani. in Europa, cît și în general pe 
plan internațional pentru continuarea 
șl consolidarea destinderii, soluțio
narea problemelor pe calea tratative
lor. cu participarea tuturor statelor, 
pentru o politică de pace și colabora
re intre toate națiunile.

MIRKO KLARIN r Vă mulțu
mesc mult, tovarășe președinte, 
pentru timpul acordat. Doresc, 
in același timp, să menționez că 
și noi, ziariștii, ne străduim să 
aducem modesta noastră con
tribuție la dezvoltarea relațiilor 
româno-iugoslave.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
Apreciem foarte mult rolul presei, 
al ziariștilor — și sper că și in conti
nuare atit ziariștii români, cit și cei 
iugoslavi vor acționa in această di
recție.

Condamnarea acțiunilor 
agresive ale R. S. A. 

împotriva Angolei
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a adoptat, 
cu 12 voturi pentru, nici unul împo
trivă și 3 abțineri, o rezoluție care 
condamnă Republica Sud-Africană 
pentru „invaziile sale armate preme
ditate. persistente și prelungite îm
potriva Republicii Populare Angola", 
cerînd, totodată, să se pună capăt 
acestor atacuri. Rezoluția a fost ini
țiată de către țările nealiniate mem
bre nepermanente ale consiliului.

Textul rezoluției condamnă, de 
asemenea. Republica Sud-Africană 
pentru folosirea Namibiei ca bază de 
lansare a invaziilor armate împotriva 
Republicii Populare Angola. Statele 
membre sint chemate să furnizeze 
asistență Angolei și altor state afri
cane din . „prima linie" pentru întă
rirea potențialului lor de apărare.

Rezoluția roagă secretarul general 
al O.N.U. să prezinte un raport asu
pra victimelor și pierderilor mate
riale cauzate Angolei de atacurile 
sud-africane. pentru ca acesta „să 
poată determina care sint sancțiunile 
cele mai eficace care ar urma să fie 
adoptate împotriva R.S.A.".

0 recunoaștere a contribuției României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 

la cauza colaborării in Europa 
și în întreaga lume

Reprezentantul țării noastre — ales vicepreședinte 
al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa

GENEVA 29 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor generale ale 
Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, consacrate intensificării 
cooperării pe continent, a luat cuvintul șeful delegației române. Con
stantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe,

Exprimindu-și satisfacția pentru 
alegerea reprezentantului român ca 
vicepreședinte al sesiunii, vorbitorul 
a arătat că aceasta reprezintă o re
cunoaștere a contribuției substanțiale 
pe care președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră au adus-o la 
cauza colaborării in Europa și în în
treaga lume. Militind pentru lărgirea 
și consolidarea cooperării general-eu- 
ropene, pe baze noi. de egalitate, jus
tiție și echitate, România, a subliniat 
vorbitorul, este hotărîtă să contribuie 
activ, în acest spirit, la lucrările se
siunii. Adoptarea unor decizii impor
tante la această sesiune se impune cu 
atît mai mult cu cit analiza situației 
economice din Europă arată impor
tanța deosebită a unui dialog con
structiv. a unei ample cooperări în
tre toate statele europene. România 
consideră că cerințele concrete ale 
realităților europene și internaționa
le. obiectivele înscrise în Actul final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa pun în fața Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa sarcini mai mari și mai com
plexe. a căror realizare solicită efor
turi constante, voință politică și eli
minarea unor aspecte negative care 
persistă în activitatea comisiei.

Relevind că C.E.E./O.N.U. trebuie 
să devină un organism de acțiune, 
ținind pasul cu dinamismul vieții eco
nomice actuale, vorbitorul a exprimat 
preocuparea față de persistenta in 
activitatea comisiei a unor concepții 
depășite — de abordare a cooperării 
europene pe baza relațiilor de la bloc 
la bloc. C.E.E./O.N.U. trebuie să se 
preocupe ferm și fără rezerve de an
samblul problemelor cooperării eco
nomice între toate țările membre, ca 
state independente și suverane, avînd 
interese economice și de dezvoltare 
specifice.

Pentru a contribui la traducerea in
tegrală in viață a stipulațiilor Actului 
final de la Helsinki, care să se in- 
scrie in eforturile statelor membre 
vizînd pregătirea temeinică și asigu
rarea succesului viitoarei reuniuni de 
la Madrid, a 34-a sesiune a comisiei 
trebuie să adopte măsuri concrete 
referitoare la dezvoltarea largă Și 
fără piedici a cooperării economice și 
tehnico-științifice între toate statele 
continentului, finind seama de pro
blemele economice ale întregii re
giuni.

România acordă o importantă deo
sebită dezvoltării cooperării tehnico- 
stiintifice dintre statele membre, a- 
plicării pe plan european a hotărî-

agențiile de presă transmit:
adoptarea bugetului 

R.P.D. Coreene pe 1979. Cea 
de-a IlI-a sesiune a celei de-a VT-a 
legislaturi a Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene s-a încheiat 
joi la Phenian prin adoptarea rapor
tului privind rezultatele îndeplinirii 
bugetului de stat pe 1978 și a bugetu
lui de stat pe 1979. în cadrul lucrărilor 
sesiunii a ‘ luat cuvintul președintele 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen.

Vizită la Bonn. Cancelaru1' 
federal al R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, a avut. joi. la Bonn, o con
vorbire, cu președintele Egiptului, 
An war Bl Sadat.

Convorbiri algeritmo-gui- 
nO^ZO La A1§er s_au încheiat con
vorbirile dintre președintele Bendje- 
did Chadli si Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Guineea Bissau, care a efec
tuat o vizită în această tară. Dialo
gul la nivel inalt algeriano-guineez 
a fost consacrat examinării relațiilor 
dintre cele două țări, posibilității ex
tinderii raporturilor bilaterale pe 
multiple planuri.

Diversificarea comerțu
lui exterior panamoz. Gu* 
vernul panamez a elaborat un pro
gram de măsuri vizînd lărgirea și di
versificarea .raporturilor comerciale 
și a cooperării cu țările socialiste. 
Ziarul panamez „Matutino" mențio
nează că se are în vedere sporirea 
exportului de produse panameze că
tre țările socialiste și achiziționarea 
din aceste țări a tehnologiei necesare 
in ramurile agrozootehnică și agro
industrială.

Deficitul comercial ame
rican — în scădere.In luna 
februarie a acestui an. deficitul co
mercial al Statelor Unite s-a cifrat 
la 1.29 miliarde dolari, fiind cel mai 
mic din ultimele 21 de luni. Aceasta 
se datorează in cea mai mare măsură 
reducerii cu 17,5 la sută a importuri
lor de petrol, totalizind 3.3 miliarde 
dolari. De altfel, in ultimul timp, do
larul a consemnat o anumită redre
sare. reflectînd ameliorarea interve
nită în situația comercială a S.U.A.

Reuniunea în domeniul 
agricol a C.E.E. Joi a fost re- 
luată reuniunea miniștrilor agri
culturii ai C.E.E., întreruptă cu două

Agendă încărcată la viitoarea reuniune 
a principalelor țări industriale occidentale
PARIS 29 (Agerpres). — Viitoa

rea reuniune la nivel inalt a prin
cipalelor șapte țări occidentale in
dustrializate (S.U.A.. Japonia. 
R.F.G., Franța, Marea Britanie, Ita
lia și Canada) se va desfășura la 
Tokio in zilele de 28 și 29 iunie, pre
cizează un comunicat dat publicită
ții la Paris. Potrivit comunicatului. 

rilor reuniunii regionale de la Bucu
rești din iunie 1978 privind știința si 
tehnologia în slujba dezvoltării. în 
legătură cu aceasta. România acordă 
o importantă majoră problemelor 
specifice ale țărilor europene in curs 
de dezvoltare, mijloacelor de a spri
jini eforturile acestora consacrate 
dezvoltării, prin elaborarea unor pro
grame concrete de cooperare econo
mică si tehnico-stiințifică. crearea 
unui centru european destinat favo
rizării cooperării industriale, pe plan 
bilateral și multilateral, expansiunii 
industriale în țările în curs de dez
voltare. transferului de tehnologie, 
în acest context. România susține 
realizarea unor proiecte de cooperare 
regională sau subregională. care in
teresează in special țările in curs de 
dezvoltare situate în zone cu preocu
pări specifice comune, cum ar fi Bal
canii sau Mediterana. România ac
ționează. de altfel. împreună cu cele
lalte țări balcanice, pentru realizarea 
unor acțiuni de cooperare economică 
și tehnico-științifică in domeniile a- 
griculturii. transporturilor, mediului 
înconjurător.

în continuare, reprezentantul Româ
niei a subliniat că tara noastră spri
jină inițiativele U.R.S.S. privind con
vocarea unor conferințe general-eu- 
ropene in domeniile mediului încon
jurător. energiei și transporturilor, ca 
o formă concretă de punere în prac
tică a dispozițiilor Actului final de la 
Helsinki, susținînd ca prima confe
rință general-europeană consacrată 
mediului să fie organizată chiar in 
acest an. De asemenea, tara noastră 
sprijină amorsarea pregătirii altor 
conferințe în domeniile energiei și 
transporturilor.

Activitățile de cooperare economică 
pe pian european, a spus vorbitorul, 
trebuie să fie concepute ca parte in
tegrantă a cooperării și problemelor 
economici mondiale. C.E.E./O.N.U. 
trebuie să coopereze cu alte comisii 
economice regionale ale O.N.U.. să 
aibă inițiativa unor forme de coope
rare in domenii cum sint transportu
rile maritime, cooperarea industrială, 
comerțul, aprovizionarea cu materii 
prime și altele. C.E.E./O.N.U.. statele 
membre trebuie să participe mai ac
tiv Ia tot ceea ce se întreprinde in 
prezent in lume pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale.

în cadrul aceleiași ședințe a comi
siei au luat cuvintul. de asemenea, 
reprezentanții Iugoslaviei. R.D. Ger
mane. Cânadei, Ungariei. Franței și 
Norvegiei.

zile în urmă, ce are în vedere fixarea 
prețurilor la produsele agricole in 
cadrul Pieței comune. Date fiind deo
sebirile de păreri existente intre 
participanți, nu se așteaptă. însă, să 
fie luate decizii. După cum se apre
ciază. stabilirea prețurilor agricole 
nu va putea interveni decît in mai 
sau iunie.

Dazbateri în parlamentul 
vsst-german.Joi au hlceput in 
Bundestag dezbaterile asupra im
prescriptibilității crimelor de război, 
respectiv, a celor comise de naziști 
in timpul celui de-al doilea război 
mondial.

Miniștrii de externe ai 
Bulgariei și Olandei, Petăr 
Mladenov și Christoph van der Kla- 
auw, au abordat, in cadrul convor
birilor purtate la Sofia, aspecte pri
vind dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări, precum și chestiuni 
ale actualității internaționale, cu pre
cădere cele vizind securitatea si coo
perarea europeană, dezarmarea. Ul
terior. ministrul olandez a fost pri
mit de Stanko Todorov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia.

Adunarea 
Portugalieia

Republicii a
adoptat o lege pri

vind participarea oamenilor muncii si 
a organizațiilor care le reprezintă in
teresele la elaborarea legislației mun
cii. Inițiativa prezentării proiectului 
respectiv de lege in parlament apar
ține deputatilor comuniști si socia
liști. Conform noii legi, toate preve
derile legislației muncii trebuie să fie 
discutate cu comisiile muncitorești 
sau cu sindicatele înainte ca parla
mentul sau guvernul să decidă in le
gătură cu ele.

Japonia va acorda Egip
tului un împrumut de 30-^7 
miliarde yeni pentru achiziționarea 
de produse nipone necesare dezvol
tării economice j a acestei țări — 
anunță agenția Kyodo.

Premierul Senega’.ului -
Ia Paris. Pr’mu' ministru âT Se
negalului. Abdou Diouf, aflat în vi
zită la Paris, a avut o întilnire cu 
reprezentanții Consiliului national âl 
patronatului francez. Anterior. Diouf 
a fost primit de către președintele 
Valery Giscard d’Estaing și a avut 
convorbiri cu premierul Raymond 

la viitoarea întilnire de la Tokio va 
fi reprezentată și Piața comună. 
Participanta la reuniune vor pro
ceda la o trecere in revistă a pro
blemelor cu care se confruntă in 
prezent lumea capitalistă : șomajul, 
inflația, criza monetară șl cea ener
getică, după care vor stabili noi 
măsuri de combatere a acestor tare.

Vizita ministrului 
al României

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Joi 
a sosit la Varșovia tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
care, la invitația tovarășului Emil 
Wojtaszek. membru al Comitetului 
Central al P.M.U.P.. ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Polone, face o vizită oficială, de prie
tenie. in această tară.

La sosire, ministrul român a fost 
întîmpinat de Emil Wojtaszelf. minis
trul afacerilor externe, de Marian 
Dmochowski, adjunct al ministrului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezent! Ion Coșma. am
basadorul României la Varșovia, și 
Wladyslaw Wojtasik. ambasadorul 
Poloniei la București.

în aceeași zi au inceput convor
birile oficiale intre miniștrii de ex
terne ai celor două țări.

Seara, ministrul afacerilor externe

Alegeri anticipate
LONDRA. Cu 311 voturi contra 310, 

Camera Comunelor a adoptat miercuri 
noaptea moțiunea de cenzură intro
dusă de opoziție împotriva guvernu
lui. deschizînd astfel calea convocă
rii alegerilor generale anticipate. Este 
pentru prima dată din 1924 cind unui 
guvern britanic ii este refuzată Încre
derea de către parlament — act ce 
determină, potrivit procedurii, dizol
varea Camerei Comunelor. Acest lu
cru s-a decis joi. după ce primul mi
nistru James Callaghan a fost primit 
la Palatul Buckingham de regina Eli- 
sabeta. Camera Comunelor urmează 
să fie dizolvată la 7 aprilie, pentru ca 
între timp să adopte un mlni-buget 
în vederea acoperirii cheltuielilor pe 
perioada următoare.

Azi, referendum in Iran
în Iran, tară care în ultimele luni 

a cunoscut un proces de transfor
mări revoluționare, are loc astăzi 
referendumul in problema instaurării 
unei noi forme de organizare statală. 
Cetățenii se vor prezenta la cele 
18 000 de centre de vot, organizate in 
școli, moschei, corturi mobile, pen
tru a răspunde la întrebarea : „în 
locul vechiului regim doriți o Repu
blică Islamică ?“

în vederea acestei consultări, anun
țate încă la sfîrșitul lunii trecute, in 
țară au avut loc intense pregătiri și 
dezbateri, ia care au participat un 
mare număr de iranieni de diverse 
convingeri politice. Perioada de di
naintea referendumului a fost, de 
asemenea, marcată de preocupări 
privind normalizarea vieții interne. 
Au fost reluate treptat activitățile in 
industrie și agricultură, continuă 
procesul de reorganizare a ministe
relor și celorlalte instituții guverna

Barre. Guvernul Senegalului este in
teresat in participarea unor firme 
franceze la realizarea mai multor 
obiective in această tară, la acțiunile 
de amenajare a fluviului Senegal.

Număr record de femei- 
deputat în parlamentul fin
landez. urma alegerilor gene
rale desfășurate la 18 și 19 mar
tie a.c., parlamentul unicameral al 
Finlandei va avea un număr record 
de deputate : din totalul de 200 de 
mandate, 52 vor fi deținute de fe
mei. ceea ce reprezintă un procent 
de 26 la sută. Această proporție si
tuează Finlanda pe primul loc in 
lume din acest punct de vedere.

Un nou atentat terorist 
la Roma. Organizația teroristă 
autointitulată „Brigăzile roșii" și-a 
asumat răspunderea pentru asasina
rea consilierului provincial denv—- 
crestin Italo Schettini. ucis ioi dimi
neață intr-un cartier rezidențial din 
Roma.

Deces. Re§ele Malayeziei, 
Tuanku Yahya Petra Ibni Al-Mar- 
hum Ibrahim, a încetat din viată — 
s-a anunțat oficial la Kuala Lumpur.

Accident de mină. Aeen- 
ția M.T.I. anunță că într-o mină din 
bazinul carbonifer Mecsek. R.P. Un
gară. s-a produs miercuri seara o 
prăbușire in urma căreia șase mineri 
au fost blocați in subteran. Agenția 
menționează că imediat au inceput 
lucrările de salvare.

Ruperea, la începutul acestei săptăniini. a unui dig dintr-o secțiune a viito
rului canal ce va face legătura Rhin — Main — Dunăre s-a soldat cu moartea 
unei persoane și eu pagube materiale evaluate la peste 8 milioane de mărci, 
indică bilanțul provizoriu al accidentului, dat publicității la Niirnberg (R.F.G.). 
Numai culturilor agricole și rețelei rutiere din zona afectată le-au fost 
provocate pagube de peste 4 milioane de mărci. Circa 120 de clădiri au fost 
grav avariate. Imaginea de sus surprinde momentul năvălirii apelor intr-o 

zonă periferică a NOrnbergului.

afacerilor externe 
in Polonia
al R.P. Polone a oferit un dineu in 
onoarea tovarășului Ștefan Andrei.

Cei doi miniștri au subliniat dez
voltarea continuă a colaborării si 
prieteniei româno-polone. rolul hotă- 
ritoi- pe care-1 au in această privință 
intilnirile si convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, si Edward Gierek. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
precum și dorința comună de a acțio
na și în viitor pentru adincirea și 
dezvoltarea multilaterală a raportu
rilor româno-polone.

S-a toastat in sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si Edward Gierek, 
pentru prietenia trainică si colabo
rarea tot mai largă dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Polonă, in interesul celor 
două ponoare, al cauzei generale a 
socialismului si păcii in lume.

Dineul s-a desfășurat intr-o atmos
feră prietenească.

în Marea Brilanie
Moțiunii de cenzură, introdusă de 

conservatori, i s-au alăturat deputății 
partidelor liberal, national scoțian si 
unionist nord-irlandez : alături de 
deputății laburiști au votat cei trei

nord-irlandezi. 
faptul că mo- 
opozitiei ar fi 
in zilele p-e-

reprezentanti ai partidului national 
galez și doi deputați 
Observatorii remarcă 
țiunea de cenzură a 
fost respinsă dacă.
mergătoare votului, un deputatiă.- 
burist n-ar fi avut o criză carț*1— 
ceea ce l-a împiedicat să 
vot ; potrivit tradiției. în 
litate, speakerul Camerei 
iși dă votul guvernului.

Alegerile vor avea loc la 3 mai. 
Odată cu anunțarea scrutinului anti
cipat, sindicatele au făcut cunoscut 
sprijinul lor pentru laburiști.

■jKact. 
participe 1,_ 
caz de ega- 
Comunelor

mentale. se extind livrările de petrol 
reîncepute la 5 martie. în domeniul 
relațiilor externe. Iranul și-a expri
mat opțiunea pentru o politică de 
nealiniere, o semnificație deosebită 
avînd in acest sens recenta sa hotă- 
■rîre de a ieși din blocul militar 
CENTO.

După cum s-a precizat in cursul 
zilei de marți, guvernul a hotărit să 
acorde drept de vot. tuturor cetățe
nilor care au împlinit 16 ani (fată de 
18 ani anterior), pentru a permite 
tineretului, care a avut un rol impor
tant in desfășurarea evenimentelor 
din ultimul an. să-și spună cuvintul 
în legătură cu stabilirea viitoarei 
forme de guvemămint.

Rezultatele oficiale vor fi cunoscu
te simbătă. Se prevede ca referendu
mul să fie urmat de alegeri pentru 
Adunarea Constituantă și de elabora
rea unei noi Constituții.

N. 1.

După alegerile generale 
de la 1 martie

Adolfo Suarez desemnat 
prim-ministru al Spaniei 

• Incertitudini în ce privește 
viitorul cabinet • P.C.S. se 
pronunță pentru un guvern 

de uniune națională
MADRID 29 (Agerpres). — La sfir- 

șitul consultărilor cu liderii partide
lor politice reprezentate în parla
ment, regele Juan Carlos al Spaniei 
l-a desemnat pe Adolfo Suarez, pre
ședintele Partidului Uniunea Cen
trului Democratic (U.C.D.), in funcția 
de prim-ministru. ca urmare a ale
gerilor generale dc la 1 martie. în 
această calitate. Suarez va trebui, îă 
se prezinte vineri in Const: J1 
Deputaților pentru obținerea .lui 
de învestitură. z

Premierul Suarez, al cărui partid 
nu dispune de o majoritate in Con
gresul Deputaților (167 mandate, față 
de 176 mandate cit reprezintă majo
ritatea). poate, in aceste condiții, să 
obțină votul de învestitură cu spriji
nul celor nouă mandate ale Coaliției 
Democratice (de dreapta). Cei 121 de 
deputați ai Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol (P.S.M.S.). condus 
de Felipe Gonzales, vor vota împo
trivă. La rîndul lor. deputății comu
niști resping un guvern monocolor. 
Secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
a declarat că Spania, care se con
fruntă cu asemenea probleme, pre
cum criza economică, terorismul, 
trebuind, in același timp, să-și con
solideze in continuare democrația, 
are nevoie de un guvern de uniune 
națională din care să facă parte cel 
puțin reprezentanții partidelor U.C.D. 
și P.S.M.S. Comuniștii vor susține 
un asemenea guvern de coaliție fără 
să revendice vreun portofoliu minis
terial.
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