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La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, generalul Frederick

William Kwasi Akuffo, șeful statu
lui, președintele Consiliului Militar 
Suprem al Republicii Ghana, îm

preună cu doamna Emily Akuffo, va 
face o vizită oficială in România, In 
prima parte a lunii aprilie a.c.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
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Vineri dimineața au început lu
crările sesiunii a IX-a a celei de-a 
Vil-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Ora 10. In aplauzele deputaților 
și invitaților sosesc In rotonda 
Marii Adunări Naționale tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid si de stat.

împreună cu secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
în lojile oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdet, 
Ștefan Voitec.

în sală se aflau, 
membri supleanți 
Politic Executiv al 
secretari ai C.C. al 
ai Consiliului de Stat.

La lucrările înaltului for legisla
tiv al tării iau parte, in calitate de 
invitați, membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, personalități ale 
vieții științifice, culturale si artis
tice, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. precum si membrii delegației 
parlamentare indoneziene conduse 
de Kartidio. vicepreședinte al Ca
merei Reprezentanților a Republicii 
Indonezia, care se află in vizită in 
tara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Deputății si invitații au păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
deputatului loan Manciuc. membru 
al Consiliului de Stat, care a Încetat

de asemenea, 
ai Comitetului 

C.C. al P.C.R.. 
P.C.R.. membri

din viată In intervalul de la ultima 
ședință plenară a M.A.N.

In continuare. Marea Adunare 
Națională a adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi a actualei 
sesiuni :

1. Modificări In componenta gu
vernului ;

2. Modificări In componenta Con- 
. siliului de Stat ;

3. Modificări în componenta Co
misiei pentru agricultură, silvicul
tură si gospodărirea apelor si a 
secretarilor Marii Adunări Națio
nale ;

4. Proiectul de lege pentru modi
ficarea Legii nr. 8/1972 cu privire 
la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României :

5. Proiectul de lege pentru modi
ficarea Legii nr? 9 1972 a finanțelor;

6. Proiectul de lege pentru modi
ficarea Legii nr. 71/1969 a contrac
telor economice ;

7. Raportul privind controlul exer
citat de Consiliul de Stat în legă
tură cu aplicarea si respectarea 
legilor ;

8. Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Pentru a da posibilitatea comi
siilor permanente ale M.A.N. să 
examineze proiectele de legi înscri
se ne ordinea de zi. la propunerea 
Biroului Marii Adunări Naționale, 
deputății au acrobat in unanimitate 
ca in prima parte a actualei sesiuni 
să fie dezbătute si adoptate pro
blemele de la punctele 1. 2 si 3 ale 
ordinii de zi. urmind ca celelalte 
puncte, să fie dezbătute si adoptate 
in partea a doua a sesiunii.

IntrîndU-se in ordinea de zi. pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a arătat eă recenta plenară $ț Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român si Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste au 
aprobat cererea de eliberare din 
funcția de nrim-ministru al guver
nului a tovarășului Manea Mănes-

cu. adresată tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Tinind seama de aceasta. Biroul 
Marii Adunări Naționale a propus 
eliberarea tovarășului Manea Mă- 
nescu. avînd în vedere starea sănă
tății si la cererea sa. din funcția de 
prim-ministru aL guvernului.

Marea Adunare Națională a apro
bat. în unanimitate, eliberarea to
varășului Manea Mănescu din 
funcția de prim-ministru al guver
nului.

In legătură cu eliberarea tovară
șului Manea Mănescu din funcția 
de prim-ministru al guvernului. 
Marea Adunare Națională a adoptat, 
în unanimitate, o hot.ărire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
propus, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, alegerea ca 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România a tovară
șului Ilie Verdeț,

Marea Adunare Națională a ales, 
în unanimitate, pe tovarășul Ilie 
Verdeț în funcția de prim-ministru 
al guvernului.

A luat’ cuvîntul -tovarășul Ilie 
Verdet.

Trecîndu-se la următorul punct de 
pe ordinea de zi, Marea Adunare 
Națională a eliberat pe tovarășul 
Emil Bobu din funcția de vice
președinte al Consiliului de Stat, ca 
urmarâ a numirii sale în funcția de 
ministru al muncii, precum și pe 
tovarășul Ion Dincă din calitatea de 
membru al Consiliului de Stat, fiind 
numit viceprim-minist.ru al guver
nului. ministrul construcțiilor in
dustriale.

Tn legătură cu aceasta, la propu
nerea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Marea Adunare Națio
nală a ales,. în unanimitate, pe to-
(Continuare in pag. a II-a)

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe directorul general al presei

prezidențiale din Gabon
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri 
dimineața, pe Jean Ovono Essono, 
director general al presei preziden
țiale din Gabon și directorul gene
ral al Televiziunii gaboneze.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru Televiziunea gaboneză și co
tidianul „L’Union".

de cercetare

La Palatul Marii Adunări Naționale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

a înmînat înalte distincții și diplome de onoare unor județe
și unități fruntașe în întrecerea^ pe anul 1978

Cuvintareu tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Voi începe prin a adresa cele 

mai calde felicitări județelor, în
treprinderilor, institutelor de cer
cetare, constructorilor, cooperati
velor agricole, tuturor oamenilor 
muncii din județele și unitățile dis
tinse astăzi cu înalte ordine ale 
Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice).

Distincțiile acordate astăzi pen
tru activitatea depusă în anul 1978 
subliniază marile realizări obținu
te dS județele și unitățile respecti
ve și. totodată, succesele remarca
bile dobîndtte în industria noastră 
socialistă, în agricultură, în cerce
tare, în celelalte ramuri, în întrea
ga dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Sînt cunoscute realizările în în
deplinirea planului cincinal, rit
mul de 11 la sută obținut în dez
voltarea industriei pe ultimii trei 
ani, progresul realizat în dezvolta
rea agriculturii, științei, învăță- 
mîntului și culturii, a celorlalte 
sectoare, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. Este demn de menționat, 
și cu acest prilej, că am realizat 
cu succes prevederile planului cin
cinal în industrie, obținind o pro
ducție suplimentară de circa 60 mi
liarde lei. Totodată, am înfăptuit 
cu succes și am depășit: prevede
rile cincinalului cu privire la creș
terea nivelului de trai, realizînd în 
trei ani o sporire a retribuției cu 
aproape 22 la sută, adică mai mult 
decît prevăzusem inițial pentru în
tregul cincinal.

Toate aceste realizări demon
strează cu putere forța și capaci
tatea clasei noastre muncitoare, 
care își îndeplinește în mod minu
nat rolul de clasă conducătoare a 
întregii noastre națiuni. (Aplauze 
puternice, prelungite). Iată de ce 
doresc ca, de la această înaltă tri
bună, să adresez cele mai calde 
felicitări clasei noastre muncitoa
re, inginerilor și tehnicienilor, tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire i 
realizat 
nile pe 
trei ani 
cincinal.

Doresc, de asemenea, 'să adresez 
calde felicitări țărănimii, oameni
lor muncii din agricultură pentru 
rezultatele obținute în anul 1978 și 
în acești trei ani. (Aplauze puter
nice).

Adresez, de asemenea, cele mai 
calde felicitări cercetătorilor, oa
menilor muncii din sfera creației 
științifice și tehnice, întregii noas
tre intelectualități, din toate dome
niile. care, în strînsă unitate cu 
clasa muncitoare și țărănimea, aduc 
o contribuție importantă la dezvol
tarea generală a patriei. (Aplauze 
puternice).

Mi-ar fi greu să mă refer acum 
la fiecare județ și întreprindere in 
parte. Totuși, nu pot să nu men
ționez activitatea deosebită desfă
șurată de județul Cluj, care a ocu
pat ani de-a rîndul consecutiv lo-’

cui întîi și, ca urmare, a primit 
astăzi titlul de „Erou al Muncii So
cialiste". Aceasta înseamnă că or
ganizația de partid a județului, • 
comitetul județean, comuniștii, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, poartă într-un fel 
sau altul o părticică din acest înalt 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste". 
Este un motiv de mîndrie pentru 
toți oamenii muncii din județ, de 
la orașe și sate — și sper că va fi 
și un îndemn de a continua să lu
creze tot mai bine, de a se men
ține în plutonul fruntaș și, dacă e 
posibil, de a ocupa în continuare 
locul întâi. (Aplauze puternice).

Desigur, această posibilitate o au 
toate județele, toate comitetele și 
organizațiile de partid, oamenii 
muncii din toate unitățile. Cînd 
m-am referit la județul Cluj, m-am

gîndit că locul întîi poate fi ocupat 
de mai multe județe, nu numai de 
unul singur. Putem avea chiar 
două sau trei județe pe locul întîi 
— dacă îndeplinesc criteriile stabi
lite. Recomandînd județului Cluj 
să se mențină pe locul întîi, nu 
m-am gîndit că celelalte județe nu 
pot cuceri și ele acest loc. In marea 
întrecere care se desfășoară pen
tru o activitate mai bună, pentru 
dezvoltarea mai rapidă a economiei 
naționale, pentru ridicarea bună
stării poporului, toate organizațiile 
de partid, oamenii muncii din 
toate județele trebuie să se anga
jeze cu hotărîre, aspirînd la un loc 
fruntaș și, dacă e posibil, la' locul 
întîi. (Aplauze puternice). Acest 
lucru este valabil pentru unitățile 
din industrie, din agricultură, din 
transporturi, din comerț și din ce

lelalte ramuri ale economiei na
ționale.

Aș dori, de asemenea, să mențio
nez în mod deosebit Institutul 
ICECHIM, care primește pentru a 
doua oară titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" pentru rezultatele obți
nute în activitatea de cercetare in 
chimie — domeniu atît de impor
tant pentru România. Aceasta în
seamnă că cercetătorii, comuniștii 
din acest institut au înțeles că tre
buie să valorifice din plin minuna
tele posibilități pe care le-au creat 
statul nostru, orânduirea noastră 
socialistă, pentru a pune cuceririle 
științei în slujba dezvoltării rapide 
a chimiei, a bunăstării generale a 
poporului. Iată de ce doresc să-i 
felicit în

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1. — Pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1978 în în
deplinirea și depășirea Planului na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială și a angajamentelor asu
mate, pentru ocuparea locurilor I, 
II si III în întrecerea dintre orga
nizațiile județene de partid în in
dustrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor și pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea econo
miei în ansamhlu. se conferă :

— Titlul de „Erou al Muncii So
cialiste", pentru locul I. Organiza
ției de partid a județului Cluj ;

— „Ordinul Muncii" clasa a II-a, 
pentru locul II. Organizației de 
partid a județului Alba :

— „Ordinul Muncii" clasa a Ilî-a, 
pentru locul III, Organizației de 
partid a municipiului București și 
Organizației de partid a județului 
Covasna.

Art. 2. — Pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1978 în în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan la principalii indicatori din 
agricultură, pentru ocuparea locu
rilor I, II și III în întrecerea dintre 
organizațiile județene de partid in 
acest domeniu, se conferă :

— Ordinul „Meritul Agricol" cla
sa I, pentru locul I. Organizației de 
partid a județului Argeș ;

— Ordinul „Meritul Agricol" clasa 
a II-a, pentru locul II, Organizației 
de partid a județului Neamț ;

— Ordinul „Meritul Agricol" clasa 
a IlI-a, pentru locul III, Organiza
ției de partid a județului Bacău.

Art. 3. — Pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1978 in înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate in economia 
locală, pentru ocuparea locurilor I. 
II și III în întrecerea dintre consi
liile populare județene, se conferă :

— „Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
locul I, Consiliului popular al ju
dețului Bihor ;

— „Ordinul Muncii" clasa a II-a, 
pentru locul II, Consiliului popular 
al județului Argeș :

— „Ordinul Muncii" clasa a IH-a. 
pentru locul III, Consiliului popular 
al județului Neamț.

Art. 4. — Pentru rezultatele deo
sebite obținute în anul 1978 și pen
tru ocuparea locurilor I. II și III 
in întrecerea dintre unitățile indus
triale, de construcții, din agricultu
ră și silvicultură, transporturi și

telecomunicații, circulația mărfuri
lor, de prestări de servicii și insti
tutele de cercetare și proiectare, se 
conferă :

Industrie
Ordinul „Steaua Republicii Socia

liste România" clasa I, pentru lo
cul I

— Combinatului siderurgic Hune
doara ;

— întreprinderii de aluminiu Sla
tina.

„Ordinul Muncii" clasa I. pentru 
locul I :

— Întreprinderii electrocentrale 
Brăila ;

— Minei Filipeștii de Pădure, ju
dețul Prahova ;

— întreprinderii de mașini-unelte 
»î agregate București ;

— întreprinderii de utilaj greu 
„Progresul"-Brăila :

— Combinatului chimic Făgăraș, 
județul Brașov

— întreprinderii forestiere de ex
ploatare și transport Suceava ;

— întreprinderii de stofă de mo
bilă București :

— întreprinderii 
zare a laptelui Iași.

„Ordinul Muncii" 
pentru locul II :

— întreprinderii i 
trice Suceava ;

— întreprinderii i 
județul Hunedoara :

— Schelei de extracție 
județul Gorj ;

— întreprinderii „9 Mai" 
județul Cluj ;

— întreprinderii „1 Mai" Ploiești ;
— întreprinderii 

ziceni. județul Ilfov
— întreprinderii 

dești" București ;
— întreprinderii

Cluj-Napoca ;
— Combinatului 

lemnului Oradea ;
— întreprinderii 

construcții Turda,
— întreprinderii de porțelan Alba 

Iulia :
— întreprinderii de tricotaje 

„Adesgo" București ;
— întreprinderii de morărit și 

panificație — Covasna ;
— întreprinderii pentru produ

cerea si industrializarea legumelor 
și fructelor Vădeni. județul Brăila ;

de industriali-

clasa a Ii-a,

de rețele elec-
miniere Barza,

Țicleni,
Turda,

de ferite Ur- 
chimicc „Du-

„Napochim

de prelucrare »
de materiale de 
județul Cluj ;

(Continuare in pag. a II-a)

mod deosebit și pe
(Continuare in pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

de naționalitate, care au 
în bune condiții sarci- 

1978 și, în general, în cei 
care au trecut din acest 

. (Aplauze puternice).

minist.ru
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Cuvîntarea tovarășului 

IIie Verdeț
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, președinte al Republicii,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși 

deputați,
Urc astăzi la această tribună cu 

sentimentele de emoție și de res
ponsabilitate comunistă pe care le 
Încearcă orice activist al partidului 
atunci cînd este investit cu o nouă 
sarcină.

Pentru înalta încredere ce mi se 
acordă, permiteți-mi ca, înainte de 
toate, să exprim sentimentele mele 
de profundă recunoștință președin
telui țării, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cărui gîndire și acțiune 
constituie principalul izvor al liniei 
politice interne și internaționale a 
partidului și statului. Recunoștința 
mea este cu atît mai mare cu cit 
am avut prilejul să lucrez aproape 
un sfert de veac sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a cărui covîrșitoare personalitate a 
avut și are o adîncă înriurire asu
pra formării și dezvoltării însușiri
lor mele dș activist

Vă mulțumesc dumneavoastră, to
varăși deputați, pentru faptul că ați 
aprobat propunerea făcută de către 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și db Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste și 
m-ați ales în funcția de prim-ministru 
al guvernului.

Vă asigur că privesc această ale
gere cu conștiința marilor răspun
deri care revin Consiliului de Mi
niștri — ca organ suprem al admi
nistrației de stat — în înfăptuirea 
exemplară a politicii Partidului Co
munist Român, forța politică condu
cătoare a întregii societăți.

Stimați tovarăși,
In ultimele decenii, în mod deo

sebit după Congresul al IX-lea, țara 
noastră a înregistrat succese de im
portanță istorică ■ în dezvoltarea for
țelor de producție și formarea unor 
raporturi sociale noi, de echitate so
cialistă, între toți cetățenii.

Aceste rezultate au fost posibile 
datorită consecvenței cu care parti
dul nostru a condus opera de in
dustrializare — decisivă pentru orice 
economie modernă — de ridicare a 
agriculturii socialiste și de dezvol
tare economico-socială a tuturor ju
dețelor țării. Toate realizările noas
tre sînt rodul muncii pline de abne
gație pe care o desfășoară, zi de zi, 
clasa muncitoare — care a făcut do
vada înaltei sale capacități de condu
cere a societății — țărănimea coo
peratistă și intelectualitatea.

Politica Partidului Comunist Ro
mân unește intr-un singur front în
tregul popor — români, maghiari, 
germani, sirbi șl de alte naționali
tăți — creează un cadru organiza
toric larg pentru participarea mase
lor la conducerea și gospodărirea 
treburilor țării, mobilizează uriașele 
energii creatoare ale națiunii noas
tre socialiste, asigură progresul ge
neral al României, independența și 
suveranitatea patriei.

Cursul mereu ascendent al Româ
niei socialiste a marcat pași impor
tanți în primii trei ani ai actualu
lui cincinal în procesul de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ne mai rămîn doi ani pentru a 
aduce la îndeplinire in întregime 
hotăririle Congresului al Xl-lea.

Conștient de dimensiunea sarcini
lor etapei actuale, guvernul înțelege 
să-și asume toate răspunderile ce-i 
revin în conformitate cu prevederile 
Constituției țării pentru a realiza 
obiectivele și sarcinile stabilite prin 
Programul Partidului Comunist Ro
mân, prin întreaga politică internă 
și internațională a partidului și sta
tului nostru.

Un atribut de bază al Consiliului 
de Miniștri îl constituie îndeplinirea 
Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială.

Principalele probleme care se pun 
în acest domeniu au fost amplu dez
bătute la recenta Consfătuire cu ca
drele de conducere din industrie, 
construcții, transporturi șl agricul
tură.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ana
lizat — ctj claritate, principialitate 
și exigență — atit succesele de pină 
acum, cît și deficiențele care au apă
rut în diferite sectoare de activitate, 
in munca unor ministere, organiza
ții și unități economice.

Avem obligația de a pune în cen
trul muncii guvernului lichidarea cit 
mai grabnică a acestor neajunsuri, 
deoarece numai în felul acesta vom 
putea asigura înfăptuirea cu succes 
a hotărîrilor Congresului al XI-Iea 
și ale Conferinței Naționale, reali
zarea obiectivelor fundamentale ale 
perioadei 1976—1980.

Realizarea cu eficiență sporită a 
tuturor obiectivelor privind dezvol
tarea economico-socială impune per
fecționarea continuă a muncii orga
nelor de conducere din toate minis
terele și a întregului aparat central 
de stat, creșterea răspunderii cadre
lor din economie la toate nivelurile
— întreprindere, centrală, minister
— întărirea controlului și instaura
rea unui stil de muncă operativ, 
eliminarea hotărîtă a fenomenelor de 
formalism și birocratism, îndeplini
rea riguroasă, de către fiecare, a 
atribuțiilor și sarcinilor ce-i revin.

Consiliul de Miniștri va trebui 
să-și concentreze în mai mare mă
sură eforturile pentru recuperarea 
răminerilor în urmă în ceea ce pri
vește programul de investiții și con
strucții, să asigure condițiile pentru 
punerea în funcțiune a obiectivelor 
și atingerea parametrilor proiectați 
la termenele prevăzute.

înfăptuirea acestei sarcini priori
tare și mai buna organizare a trans
porturilor vor crea toate condi
țiile necesare pentru ca — printr-o 
aprovizionare tehnico-materială co
respunzătoare a unităților, ca și 
printr-o folosire rațională a capaci
tăților de producție și a timpului de 
lucru — să realizăm integral pro
ducția industrială, în structura fi
zică prevăzută în plan.

Este necesar, totodată, să ridicăm 
calitatea produselor noastre potrivit 
cerințelor progresului tehnic con
temporan și să livrăm producția des
tinată exportului, ținînd seama de 
exigențele și de aspra competiție de 
pe piețele internaționale; numai în 
felul acesta vom putea asigura toate 
importurile necesare aprovizionării 
țehnico-materiale a unităților, în 
condițiile unei balanțe comerciale și 
de plăți echilibrate.

Se impune să continuăm cu hotă- . 
rîre acțiunile pentru realizarea de 
economii, care, într-o concepție largă, 
trebuie să cuprindă toate sferele de 
activitate: reducerea consumului de 
energie, materii prime și materiale, 
recuperarea și folosirea integrală a 
deșeurilor, conservarea și reutiliza- 
rea energiei printr-o mai bună or
ganizare și folosire a tehnologiilor 
moderne.

Toate acestea vor trebui să se 
oglindească în reducerea cheltuieli
lor de producție, în special a con
sumurilor materiale, ceea ce, con
comitent cu creșterea productivității 
muncii, va duce la ridicarea eficien
ței In întreaga activitate economică.

în lumina hotărîrilor plenarei din 
februarie a Comitetului Central, o 
atenție de prim ordin vom acorda 
perfecționării și planificării agricul
turii, ramură de bază a economiei 
naționale.

Aplicarea cu consecvență a an
samblului de măsuri cu privire la 
asigurarea bazei materiale, la întă
rirea conducerii agriculturii de sus 
și pînă jos, organizarea consiliilor 
unice agroindustriale de stat și co
operatiste creează condițiile pentru 
o folosire mai rațională a pămintu- 
lul, mijloacelor mecanizate, a forței 

■de muncă și a specialiștilor și, pe 
această bază, o îmbunătățire gene
rală a activității în această ramură, o 
creștere mai susținută a producției 
agricole.

O preocupare Importantă a guver
nului trebuie să fie aplicarea nou
lui mecanism econamico-financiar, 
inițiat de conducerea partidului.

Așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, esența și obiec
tivul primordial al noului mecanism 
constau în întărirea autoconducerii și' 
autogestiunii muncitorești, sporirea 
responsabilității organelor de condu
cere colectivă din fiecare unitate, a 
maselor largi de oameni ai muncii 
în gospodărirea cu eficiență maximă 
a fondurilor încredințate de socie
tate.

Guvernul are obligația să sprijine 
și să orienteze permanent toate uni
tățile economice In vederea aplică
rii consecvente a principiilor și orien
tărilor noului mecanism economic, 
să creeze cadrul organizatoric și le
gislativ cel mai potrivit, să asigure 
toate condițiile pentru ca generali
zarea acestui nou mecanism să ducă 
cu adevărat la o nouă calitate în 
întreaga activitate economică.

îndeplinirea în condiții cît mal 
bune a prevederilor cincinalului va 
permite creșterea veniturilor popu
lației, rezolvarea mai rapidă a pro
blemei locuințelor, lărgirea bazei 
materiale necesare cercetării științi
fice, învățămîntului, ocrotirii sănă
tății, culturii și artei, sportului — 
într-un cuvînt, a tuturor activităților 
care determină ridicarea gradului de 
civilizație și a calității vieții.

Odată cu munca pentru înfăptui
rea riguroasă a prevederilor ultimi
lor doi ani ai actualului cincinal, 
vom continua pregătirea proiectului 
viitorului plan pentru perioada 
1981—1985.
’Tlnînd seama de tendințele care 

se conturează pe plan mondial, tre
buie să facem totul pentru ca în
treaga noastră dezvoltare economică 
viitoare să se realizeze cu consumuri 
de energie cît mai reduse, să asigure 
valorificarea superioară a materii
lor prime, a întregului potențial ma
terial și uman național.

Sintem siguri că, sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom reuși ca Viitorul cin
cinal să determine în continuare un 
progres rapid al economiei, al între
gii societăți, modernizarea și îmbu
nătățirea structurii producției, mar- 
cînd o etapă importantă în edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în înfăptuirea Programu
lui Partidului Comunist Român.

Tovarășe deputate și tovarăși 
deputați,

Hotăririle Congresului al Xl-lea, 
documentele noastre de partid de
termină direcțiile de activitate ale 
guvernului și in domeniul politicii 
externe a României.

întreaga evoluție a vieții politice 
mondiale confirmă justețea și pro
funzimea analizelor științifice făcute 
în documentele partidului nostru și 
a orientărilor care decurg din lucră
rile teoretice, precum și din activi
tatea practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In strictă concordanță cu aceste 
orientări, guvernul va dezvolta în 
continuare relațiile economice, poli
tice, culturale, raporturile de priete
nie cu toate țările socialiste și va 
adinei colaborarea în cadrul C.A.E.R.; 
va extinde, totodată, colaborarea cu 
țările în curs de dezvoltare, ca șl cu 
țările capitaliste dezvoltate.

în activitatea sa pe plan extern 
guvernul va acționa neabătut în spi
ritul acelor principii fundamentale 
care stau la baza liniei politice in
ternaționale a partidului nostru și 
pe care se întemeiază relațiile noas
tre cu toate statele: respectarea in
dependentei și suveranității națio
nale, egalitatea în drepturi, neames
tecul in treburile interne și avan
tajul reciproc, excluderea folosirii 
forței sau a amenințării cu forța.

Pornind de la complexitatea pro
blemelor pe care le ridică astăzi 
evoluția mondială, de la factorii 
care influențează relațiile între po
poare, vom pune în centrul preocu
părilor noastre dezvoltarea colabo
rării economice cu alte state.

în acest sens, beneficiem din plin 
de cadrul deosebit de larg pe care 
îl creează activitatea prodigioasă 
desfășurată pe plan internațional de 

către președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Această activi
tate sporește continuu rolul și pres
tigiul României pe arena mondială 
și creează in același timp toate pre
misele necesare pentru o largă pro
movare a comerțului și cooperării în 
producție cu celelalte state ale 
lumii.

Prima datorie a guvernului constă 
în adoptarea de măsuri practice la 
nivelul ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, pentru îndeplinirea 
obligațiilor care decurg din acordurile 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică existente, din contractele 
economice încheiate, pentru a se asi
gura transpunerea în viață — fără 
întîrziere — a tuturor înțelegerilor 
convenite la nivel înalt — in inte
resul progresului general al Româ
niei, al dezvoltării relațiilor econo
mice internaționale.

O deosebită însemnătate vom acor
da colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale și, în general, 
contactelor cu celelalte țări ale con
tinentului nostru.

în acord cu politica generală a 
partidului, considerăm că va trebui 
să aducem o contribuție activă la 
îndeplinirea tuturor hotărîrilor adop
tate la Helsinki, la buna pregătire a 
reuniunii de la Madrid, din 1980. Tre
cerea la măsuri de dezangajare mili
tară și dezarmare, asigurarea securi
tății și cooperării în Europa au o 
mare importanță nu numai pentru 
statele acestui continent, ci șl pentru 
accelerarea cursului spre destindere 
și colaborare în întreaga lume.

în cadrul preocupării generale pen
tru securitate și pace în Europa, o 
atenție deosebită vom acorda dezvol
tării multilaterale a colaborării cu 
țările din Balcani, in interesul bu
năstării și al dezvoltării lor inde
pendente.

în cadrul luptei pentru evitarea 
primejdiei unui nou război și pentru 
întărirea cursului spre destindere, 
guvernul român va acorda, ca și pină 
acum, întreaga atenție problemelor 
dezarmării, șl în primul rînd dezar
mării nucleare. Vom conlucra cu 
toate celelalte guverne interesate 
pentru ca în cadrul O.N.U. și al or
ganismelor sale, create în acest scop, 
să se adopte măsuri concrete de opri
re a cursei înarmărilor — care așa- 
ză poyeri grele pe umerii tuturor 
popoarelor — și de trecere efectivă 
spre dezarmare.

O coordonată de bază în întreaga 
politică internațională a României 
decurge din convingerea profundă a 
partidului și statului nostru că nu 
există stări conflictuale sau probleme 
litigioase, de orice fel. care să nu 
poată fi rezolvate pe calea negocieri
lor directe, purtate cu răbdare si cu 
respect reciproc. între statele si păr-, 
tile interesate.

Asigurarea pe termen lung a păcii 
si a stabilității economiei mondiale 
impune, totodată, măsuri efective 
care să ducă realmente la lichidarea 
gravelor decalaje existente astăzi în 
lume.

în acest proces sînt vital Intere
sate nu numai țările în curs de dez
voltare, cl si cele dezvoltate.

Actualele disproporții în nivelurile 
economice și tendințele de folosire a 
acestora în scopuri de subordonare a 
celor mai slabi sau mai puțin dezvol
tați provoacă permanente perturbări 
în economia mondială, frînează co
merțul și cooperarea între națiuni — 
toate cu efecte negative asupra creș
terii economice a tuturor statelor, 
asupra climatului international gene
ral.

Pornind de la aceste considerente, 
de la situația noastră de țară socia
listă în curs de dezvoltare, vom ac
ționa în continuare spre a se ajunge 
la măsuri practice, convenite cu 
participarea tuturor statelor, în scopul 
accelerării progresului țărilor rămase 
în urmă și al efectuării de pași con- 
creți în direcția edificării unei noi or
dini economice și politice internațio
nale.

Stimați tovarăși.
Aș dori să sintetizez aceste preocu

pări. încredintîndu-vă .că guvernul 
este hotărît să facă totul pentru a 
contribui la realizarea politicii Inter
ne și externe a Partidului Camunisi 
Român.

Nu pot Încheia fără a face un apel 
călduros la sprijinul membrilor gu
vernului. pe care îl consider esențial 
pentru a-mi îndeplini mandatul în
credințat. cu certitudinea fermă că 
numai printr-o mai bună conlucrare 
și coordonare între toate comparti
mentele. prin sporirea răspunderii 
fiecărui ministru pentru munca pro
prie. cît și pentru munca de ansam
blu a guvernului, vom reuși să im
primăm pretutindeni spiritul de exi
gență necesar, să ridicăm nivelul cali
tativ al întregii activități, vom putea 
realiza în mod corespunzător sarci
nile pe care le pune conducerea 
partidului în fata noastră în actuala 
etapă.

Avem deplina încredere că ne vom 
bucura, ca și pînă acum. în întreaga 
noastră activitate de îndrumarea per
manentă, de sprijinul tovărășesc si 
indicațiile clarvăzătoare ale celui care 
reprezintă un exemplu de dăruire, 
devotament si abnegație pentru cauza 
socialismului și progresului neîntre
rupt al României, pentru cauza păcii 
si colaborării internaționale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Convins că exprim gîndurile și sen
timentele colegilor mei din Consiliul 
de Miniștri, vreau să asigur pe pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și să încredințez Marea Adunare 
Națională că guvernul tării isi va 
perfecționa în continuare activitatea, 
în spiritul muncii si răspunderii co
lective. pentru îndeplinirea. în con- 
.ditii cît mai bune a tuturor obiecti
velor privind construcția socialistă si 
promovarea cu consecventă a princi
piilor politicii externe a partidului si 
statului nostru — in scopul suprem al 
înfăptuirii Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Mito Marii Adunări Naționale
cu privire la eliberarea tovarășului 

Manea Mănescu din funcția 
de prim-ministru al guvernului

Marea Adunare Națională, luînd 
act de scrisoarea tovarășului Manea 
Mănescu. l-a eliberat, la cerere, din 
funcția de prim-ministru al guvernu
lui. tinind seama de starea sănătății 
sale.

Marea Adunare Națională exprimă, 
cu acest prilej, tovarășului Manea 
Mănescu mulțumiri pentru activita
tea desfășurată timp de cinci ani în 
fruntea guvernului și apreciază mun
ca pe care a depus-o, alături de cei
lalți membri ai Consiliului de Mi

DECRET PREZIDENȚIAL■

privind conferirea de distincții ale Republicii 
Socialiste România și a Diplomei de onoare 
unor organizații județene de partid, consilii 

populare județene, unități economice și institute 
de cercetare și proiectare

(Urmare din pag. I)
— întreprinderii mecanice a agri

culturii si industriei alimentare — 
Arad.

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a,
pentru locul III :

— Schelei de forai Tîrgu Ocna, 
județul Bacău ;

— întreprinderii de prospecțiuni 
și explorări geologice Baia Mare, 
județul Maramureș ;

— întreprinderii „Laminorul"
Brăila ;

— întreprinderii de mecanică fină 
Sinaia, județul Prahova ;

— întreprinderii .,Electrometal"
Timișoara ;

— întreprinderii Rafinăria Bra
șov ;

— întreprinderii 
Iești :

— întreprinderii 
„Dero“-Ploiești ;

— întreprinderii

Rafinăria PIo- 
de detergenți 
de piese de

schimb, utilaje pentru industria 
chimică — Satu Mare ;

— Combinatului de lianți si azbo
ciment Fieni, județul Dîmbovița ;

— întreprinderii de hîrtie creta- 
tă și carton ondulat Ghimbav, ju
dețul Brașov ;

— întreprinderii „Dermatina" Ti
mișoara ;

— întreprinderii „Textila“-Pi- 
tești ;

— întreprinderii „Piscicola" Cluj :
— întreprinderii de spirt Sfintu 

Gheorghe ;
— întreprinderii poligrafice Ba

cău.

Construcții
Titlul de „Erou al Muncii Socia

liste", pentru locul I, Trustului de 
construcții Cluj.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, 
pentru locul II :

— Trustului de construcții in
dustriale Brașov.

— întreprinderii de construcții 
căi ferate Brașov.

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 
pentru locul III :

— Trustului de izolații pentru 
lucrări industriale București ;

— întreprinderii „Energopetrol" 
Cimpina, județul Prahova.

Agricultură 
și silvicultură

Unități din agricultura de stat 
și silvicultură

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
locul I. întreprinderii agricole de 
stat Prejmer — Brașov.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, 
pentru locul II :

— întreprinderii de stat pentru 
creșterea si îngrășarea porcilor 
Beregsău, județul Timiș ;

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Miroși, județul Argeș ;

— Inspectoratului silvic 
tean Vrancea.

„Ordinul Muncii" clasa a 
pentru locul III :

— întreprinderii agricole 
stat Simburești, județul Olt ;

— întreprinderii agricole 
stat Smirdan, județul Galati.

jude-

IlI-a,

de

de

Locomotiva 2 500. Colec_ 
tivul întreprinderii „Electroputere" 
a livrat ieri cea de-a 2 500-a loco
motivă realizată de la începerea 
fabricației. In prezent, la cunoscuta 
întreprindere craioveană se produc 
5 tipuri de locomotive diesel-elec- 
trice cu puteri cuprinse între 1250 
și 4 000 CP. precum și locomotive 
electrice de 5100 kW. (Nicolae 
Băbălău).

Televiziune în subte
ran. exPl°atarea minieră Her- 
ja a fost dată tn funcțiune o stație 
subterană de televiziune . cu circuit 
închis. Realizată de un colectiv de 
specialiști ai minei, cu ajutorul ei 
se urmărește și se dirijează trans
portul în orizonturile subterane. 
(Gh. Susa).

Oțel pentru rulmenți
Laminoriștii de la Comgrei.

binatul de oțeluri speciale din Tîr- 
goviște au încheiat primul trimes
tru al acestui an cu o producție 
suplimentară de 1 500 tone lami
nate finite pline și semifabricate. 
Oțelarii, la rîndul lor, au produs 
primele lingouri de oțel pentru

niștri. pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea si Conferinței 
Naționale ale partidului.

Adresindu-i urarea de Însănătoșire 
cit mai grabnică. Marea Adunare 
Națională își exprimă convingerea că 
tovarășul Manea Mănescu. folosind 
experiența dobîndită in îndelungata 
activitate în organele de conducere 
ale partidului și statului, va parti
cipa și în viitor la viata social-poli- 
tică a tării, adueîndu-și, pe mai de
parte. contribuția la înflorirea multi
laterală a României socialiste.

Unități cooperatiste 
din agricultură

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I. 
pentru-locul I :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Scornicești, județul Olt :

— Asociației economice intercoo- 
peratiste pentru îngrășarea ovine
lor Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanta.

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a
II- a, pentru locul II :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Petrești, județul Satu Mare ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție „Gheorghe Doja". județul 
Ialomița ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Petrești-Găești, județul Dîm
bovița ;

— Asociației economice intercoo- 
peratiste pentru creșterea găinilor 
ouătoare Uricani, județul Iași ;

— Asociației economice intercoo- 
peratiste de creștere a vacilor pen
tru lapte Hutani, județul Botoșani.

Ordinul „Meritul Agricol" clasa a
III- a, pentru locul III :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Vintu de Jos, județul Alba ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Schela, județul Galati ;

— Asociației economice de stat și 
cooperatiste de sere Bărcănești, ju
dețul Prahova ;

— Asociației economice intercoo- 
peratiste pentru îngrășarea porci
lor Vînători, județul Vrancea.

Transporturi 
și telecomunicații

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
locul I. stației C.F.R. Curtici, ju
dețul Arad.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pen
tru locul II, întreprinderii de trans
porturi auto Buzău.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Direcției județene de poștă si 
telecomunicații Brașov ;

— întreprinderii de aviație utili
tară București.

Circulația mărfurilor
Titlul de „Erou al Muncii So

cialiste", pentru locul I, întreprin
derii de comerț exterior „Agro- 
export" București.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
locul I :

— întreprinderii comerciale de 
stat pentru mărfuri textile și încăl
țăminte Pitești ;

— Uniunii județene a cooperati
velor de consum Vilcea.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, pen
tru locul II. Oficiului județean de 
turism — Cluj.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentație publică Pia
tra Neamț ;

— Cooperativei comunale de con
sum Seini, Maramureș ;

— întreprinderii de comerț exte
rior „Metarom" București ;

— întreprinderii de hoteluri și 
restaurante Eforie Nord.

VEȘTI DIN ȚARĂ
rulmenți grei pe baza procedeului 
de retopire electrică sub zgură, 
creîndu-se astfel premisa realizării 
unor importante economii de va
lută. (Gh. Manea).

Prin autodotare. Un c01ec' 
tiv de ingineri și tehnicieni de la 
Combinatul de lianți din Cîmpu- 
lung a realizat, prin autodotare, o 
instalație prin care se asigură creș
terea randamentului la schimbă
toarele de căldură de la cuptoare și, 
implicit, -reducerea consumului de 
cărămidă refractară. Pînă acum, 4 
din cele 6 cuptoare au fost dotate 
cu noua instalație, eficiența econo
mică anuală calculată a acestei in
stalații este de peste 1 milion de 
lei. (Gh. Cirstea).

Pentru turiști. Recent> 8 
fost dată în folosință o cabană tu
ristică in apropierea virfului mun
telui Băișorii. Ayînd o capacitate 
de 177 locuri de cazare și un res
taurant, cabana contribuie la dez
voltarea turismului în această zonă 
alpină. Oficiul județean de turism 
Cluj dispune acum de peste 2 700

(Urmare din pag. I)
varășul Gheorghe Rădulescu în 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Stat și pe tovarășii Gheor
ghe Pană si Ion Iliescu în calitatea 
de membri ai Consiliului de Stat. în 
această calitate, tovarășii Gheorghe 
Rădulescu și Gheorghe Pană au 
depus jurămintul de credință și de
votament față de Republica Socia
listă România, tovarășul Ion Iliescu 
fiind absent.

La punctul trei de pe ordinea de 
zi. Marea Adunare Națională a eli
berat pe tovarășul Maxim Berghia- 
nu. președintele Comisiei pentru a- 
gricultură, silvicultură și gospodări
rea apelor din această comisie, in 
legătură cu numirea sa în funcția 
de ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare, Totodată, la propunerea 
Biroului M.A.N. a fost ales ca 
membru al Comisiei pentru agri

Prestări, de servicii
„Ordinul Muncii" clasa I. pentru 

locul I. întreprinderii de transpor
turi Constanta.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, 
pentru locul II :

— întreprinderii județene de gos
podărie comunală si locativă — 
Bistrița-Năsăud ;

— Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești Gorj.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii de construcții, 
reparații si administrație locativă 
Giulești — București ;

— Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești Alba.

Institute de cercetare 
științifică

Titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". pentru locul I. Institutului 
de cercetări chimice — ICECHIM- 
București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa I. 
pentru locul I. Institutului de cer
cetare științifică si inginerie tehno
logică pentru industria electroteh
nică — I.C.P.E.-București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa 
a Ii-a. pentru locul II. Institutului 
de cercetări pentru valorificarea 
legumelor si fructelor — I.C.V.L.F.- 
București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa 
a III-a. pentru locul III. Insti
tutului de cercetări metalurgice — 
ICEM-București.

Institute de cercetare 
științifică și 

inginerie tehnologică
Ordinul „Meritul Științific" clasa 

a II-a. pentru locul II :
— Institutului de cercetare știin

țifică și inginerie tehnologică pen
tru automatizări, tehnică de calcul 
și telecomunicații ;

— Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru mașini-unelte, agregate, meca
nică fină și scule — „Titan".

Ordinul „Meritul Științific" clasa 
a III-a. pentru locul III :

— Institutului de cercetare si 
proiectare pentru industria materia
lelor de construcții — I.C.P.M.C. 
București ;

— Institutului de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și pro
iectare pentru sectoare calde.

Institute 
de proiectare 

ale ministerelor
„Ordinul Muncii" c’asa I. pentru 

locul I, Institutului de proiectări 
tehnologice pentru industria ușoară
— I.P.I.U.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, 
pentru locul II. Institutului de pro
iectare pentru construcții tipizate
— I.P.C.T.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III : 

de locuri de cazare și 3 440 locuri 
de servire a mesei în hoteluri, ca
bane și popasuri turistice care au 
fost reparate și amenajate pentru 
amatorii de drumeție. (Alexandru 
Mureșan).

Expoziție filatelică. In 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
Anul internațional al copilului, fi
liala A.F.R. din Sibiu a lansat, in 
aceste zile, un concurs de lucrări, 
cu premii, avînd ca temă „Marca 
poștală — pasiunea mea". între 1 
și 16 iunie va fi organizată o ex
poziție de filatelie a pionierilor și 
uteciștilor. (Nicolae Brujan).

Resurse locale valori
ficate Cele de muncitoare 
care lucrează în atelierul de împle
tituri din răchită al Ocolului silvic 
Amarădia-Melinești, județul Dolj, 
țărănoi din comună, au realizat o 
producție pentru export în valoare 
de peste 1 milion lei, depășind cu 
3 Ia sută planul perioadei. Prin con
struirea unul nou atelier, modern 
utilat, se va valorifica mai eficient 

cultură. silvicultură și gospodărirea 
apelor tovarășul Ion Catrinescu.

De asemenea. Marea Adunare 
Națională a eliberat pe tovarășul 
Nicolae Constantin din calitatea de 
secretar al Marii Adunări Națio
nale, ca urmare a însărcinărilor pri
mite in cadiul guvernului.

Ca secretar al Marii Adunări Na
ționale, la propunerea Biroului 
M.A.N., a fost ales tovarășul Carol 
Dina.

La amiază, lucrările ședinței au 
luat sfîrșit, urmind ca data reluării 
în plen a lucrărilor sesiunii a IX-a 
a celei de-a VH-a legislaturi a 
M.A.N. să fie anunțată ulterior.

★
în aceeași zi. în fata tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, primul 
ministru al guvernului, tovarășul 
Hie Vefdet. a depus jurământul de 
credință si devotament fată de Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

— Institutului de inginerie teh
nologică și proiectare de între
prinderi constructoare de mașini 
— I.P.C.M.

— Institutului de studii și pro
iectări pentru îmbunătățiri fun
ciare — I.S.P.I.F.

Institute 
de proiectare 
ale consiliilor 

populare județene
„Ordinul Muncii" clasa I. pentru 

locul I, Institutului „Proiect" — 
București.

„Ordinul Muncii" clasa a II-a, 
pentru locul II, Institutului de 
proiectare județean Constanta.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 
pentru locul III, Institutului de 
cercetare și proiectare Iași.

Institute și stațiuni 
de cercetare 
și producție

I
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, 

pentru locul III, Stațiunii cen
trale de cercetări pentru crește
rea ovinelor — Palas.

Art. 5. — Pentru rezultatele ob
ținute în anul 1978 în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate, pen
tru ocuparea locurilor IV, V și VI 
în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în industrie, 
construcții, transporturi și circu
lația mărfurilor și pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea eco
nomiei în ansamblu, se acordă 
„Diploma de onoare", după cum 
urmează :

— Organizației de partid a jude
țului Suceava, pentru locul IV ; |

— Organizației de partid a jude
țului Sibiu, pentru locul V ;

— Organizației de partid a ju
dețului Brașov, pentru locul VI ;

Art. 6. — Pentru rezultatele ob
ținute în anul 1978 în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din agricul
tură, pentru ocuparea locurilor 
IV, V și VI în întrecerea dintre 
organizațiile județene de partid in 
acest domeniu, se acordă „Di
ploma de onoare", după cum ur
mează :

— Organizației de partid a ju
dețului Buzău, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a ju
dețului Vrancea, pentru locul V ;

— Organizației de partid a ju
dețului Prahova, pentru locul VI.

Art. 7. — Pentru rezultatele ob
ținute în anul 1978 în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și depășirea an
gajamentelor asumate în economia 
locală, pentru ocuparea locurilor 
IV. V și VI în întrecerea dintrb 
consiliile populare județene, se 
acordă „Diploma de onoare", după 
cum urmează :

— Consiliului popular al jude
țului Suceava, pentru locul IV ;

— Consiliului popular al jude
țului Cluj, pentru locul V ;

— Consiliului popular al jude
țului Vilcea. pentru locul VI.

răchita, numărul muncitoarelor se 
va dubla, iar producția anuală va 
crește la peste 6 milioane lei. (Maria 
Baboian).

„Săptămîna cărții româ
nești” După Bîrlad și Vaslui, 
orașul Huși a găzduit manifestările 
fazei județene a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". In cadrul 
„Săptămînii cărții românești" au a- 
vut loc dezbateri ale cenaclurilor și 
șezători literare. Editura politică, 
editurile „Albatros", „Junimea", „Ion 
Creangă" și altele au prezentat ulti
mele lor apariții. (Crăciun Lăluci).

Economii de carburanți. 
Colectivul de oameni ai muncii de 
la schela de extracție a țițeiului Vi
dele a realizat, de la începutul anu
lui și pină in prezent, o economie 
de aproape 46 000 litri de carburanți, 
echivalentă cu consumul pe 5 zile 
al celor 282 utilaje de transport 
aflate m dotare — automacarale, ca
mioane, trolii pe pneuri și șenile, 
în aceeași perioadă s-au economisit 
53 700 kWh energie electrică, repre
zentând consumul pe o zi a peste 
120 de sonde. (Ion Toader).
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Conferirea unor înalte distincta fruntașilor în întrecerea pe anul B78

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Solemnitatea de la Palatul
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. I)
cercetătorii și comuniștii de la 
ICECHIM și să le urez să facă 
totul pentru a obține și în viitor 
rezultate cit mai bune în cerce
tarea științifică — tinînd seama 
de marile sarcini ce se pun în 
acest domeniu al cercetării, ca 
de altfel în știința noastră în ge
neral — să lupte pentru a se men
ține tot pe locul întîi. (Aplauze 
puternice). Dar, așa cum am arătat 
cînd m-am referit la județe, și în 
cercetare locul întîi poate fi ocu
pat de mai multe institute, cu con
diția ca ele să realizeze criteriile 
stabilite. Avem multe institute în 
fața cărora se ridică sarcini deo
sebite, care trebuie să rezolve în 
perioada următoare probleme de 
mare importantă pentru dezvol
tarea economico-socială a patriei 
noastre. Sper că cercetătorii din 
toate institutele vor acționa cu fer
mitate pentru a obține rezultate 
cît mai bune, pentru a se situa în 
plutonul fruntaș al cercetării și, 
dacă e posibil, pe primul loc. 
(Aplauze puternice).

Cunoașteți, dragi tovarăși, pre
vederile planului pe acest an : știți 
cît mai avem de realizat din sar
cinile planului cincinal. Rezulta
tele de pînă acum ne dau garanția 
că vom îndeplini cu succes hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea, că 
vom realiza inclusiv prevederile 
suplimentare în industrie, obtinînd 
o producție în plus de 100 miliarde 
de lei. Asemenea posibilități avem 
și în celelalte sectoare de activi
tate.

Este necesar să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru înfăptuirea 
neabătută a programelor și planu
rilor pe care le-am întocmit în 

ate domeniile de activitate. Așa 
im am menționat și la consfătui

rea de la începutul lunii martie, 
precum și la recenta adunare popu
lară de la Arad, dispunem de o pu
ternică bază tehnico-materială. In 
multe domenii avem o dotare la 
cel mai înalt nivel. Am investit în 
acest scop sute de miliarde — și 
trebuie să facem totul ca mijloa
cele de care dispunem să asigure 
o producție cît mai mare, o creș
tere mai puternică a avuției națio
nale, a produsului social, a veni
tului net și a venitului național — 
aceasta fiind singura cale pentru 
dezvoltarea rapidă a țării, pentru 
creșterea într-un ritm înalt a bună
stării întregului nostru popor! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Mai presus însă . de baza teh
nico-materială, dispunem de o cla
să muncitoare puternică, cu o bo
gată experiență ; avem, de aseme
nea, ingineri și tehnicieni experi
mentați și cu înalte cunoștințe în 

toate domeniile. Dispunem de o ță
rănime, de oameni ai muncii în 
agricultură cu o bună calificare, 
avem specialiști în toate domeniile. 
Dispunem — cum am mai mențio
nat — de un puternic corp de cer
cetători, cu o înaltă calificare. Iată 
deci că, pe lîngă baza materială, 
avem ceea ce este cel mai de preț 
— oameni în stare să mînuiască 
tehnica, să folosească cuceririle 
științei șl să obțină cu ajutorul lor 
maximum de rezultate posibile. 
Tocmai datorită succeselor în for
marea, în toate sectoarele, a unor 
detașamente de oameni ai muncii 
bine pregătiți, cu o înaltă conștiin
ță, avem garanția că vom realiza 
prevederile cincinalului, hotărîrile 
Congresului al XI-lea. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Este nevoie însă să fim mai per- 
severenți, să întărim disciplina, 
spiritul de răspundere și ordine în 
întreaga noastră activitate. Fie
care, la locul său de muncă, să facă 
totul pentru a-și îndeplini în con
diții cît mai bune îndatoririle ce îi 
revin în sistemul nostru socialist, în 
diviziunea muncii, în toate dome
niile. Desigur, cu cît cineva ocupă 
o muncă de mai mare răspundere, 
cu atît trebuie să muncească mai 
bine, să facă totul pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii parti
dului și statului, a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, de ridicare a bunăstării po
porului. (Aplauze puternice).

Trebuie să aplicăm cu toată fer
mitatea noul mecanism economic, 
autoconducerea și autogestiunea, 
pentru că numai pe această bază se 
creează condiții ca fiecare colectiv 
să-și poată asuma îndatoririle ce îi 
revin, să participe cu întreaga res
ponsabilitate la dezvoltarea unită
ții respective, a țării în general.

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție problemelor calității, nive
lului tehnic. Problema calității, a 
nivelului tehnic al produselor ro
mânești constituie problema nu
mărul unu, căreia trebuie să-i acor
dăm întreaga atenție, zi de zi, ceas 
de ceas. Dispunem de tot ce este 
necesar în această privință — și 
clasa muncitoare, intelectualitatea, 
oamenii muncii români și de alte 
naționalități, întregul nostru "popor 
trebuie să demonstreze prin fapte 
că este în stare să realizeze mașini 
de înalt nivel, să dea producție de 
calitate superioară, în rînd cu cele 
mai bune realizări pe plan mon
dial, competitive din toate punctele 
de vedere ! (Aplauze puternice).

Este necesar să dăm mai multă 
atentie problemelor eficientei eco
nomice, reducerii che’tuielilor ma
teriale. creșterii productivități în 
toate domeniile, pe baza mai bunei 

organizări a muncii, a lărgirii me
canizării și automatizării procese-, 
lor de producție. Să ne situăm cît 
mai repede la nivelul productivită
ții realizate în întreprinderile și 
unitățile economice similare pe 
plan internațional!

Pentru realizarea acestor mari 
sarcini ce ne stau în față, trebuie 
să acționăm cu hotărîre în ve
derea perfecționării continue a 
conducerii în toate domeniile. Să 
facem în așa fel încît consiliile de 
conducere ale oamenilor muncii, 
adunările generale să-și îndepli
nească în cele mai bune condiții 
îndatorirea de a asigura conducerea 
colectivă a tuturor sectoarelor de 
activitate. Dezvoltarea democrației 
muncitorești, a democrației econo
mice -— parte integrantă a demo
crației socialiste — trebuie să con
stituie una din preocupările noas
tre permanente. Numai cu partici
parea activă a tuturor oamenilor 
muncii vom putea asigura găsirea 
celor mai bune soluții, unirea efor
turilor în îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce se pun în toate 
unitățile, în întreaga activitate eco
nomică și socială. Trebuie să ne 
preocupăm permanent de dezvolta
rea cadrului democratic de partici
pare a maselor populare la condu
cere, inclusiv la adoptarea hotărîri
lor privind politica generală, internă 
și externă, a patriei noastre. Să nu 
uităm nici un moment că societatea 
socialistă pe care o edificăm este nu 
numai cea mai dreaptă și echitabilă 
din punct de vedere economic, dar 
și o societate care trebuie să asigu
re cadrul cel mai democratic de 
participare activă a maselor popu
lare, a întregului popor la condu
cerea țării, a propriilor destine, la 
făurirea conștientă, prin forțe pro
prii, a viitorului liber și fericit, a 
viitorului comunist I (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Fără îndoială, dragi tovarăși și 
prieteni, că trebuie să acordăm mai 
multă atenție problemelor legate de 
dezvoltarea relațiilor economice in
ternaționale, a cooperării în pro
ducție cu alte state, punînd un ac
cent deosebit pe realizarea expor
tului, care constituie o necesitate 
pentru desfășurarea corespunzătoa
re a activității de comerț exterior. 
Nu doresc să intru acum în amă
nunte. Cei care lucrează în dome
niile economice respective cunosc 
bine problemele ; discutăm nu o 
dată despre ele. Doresc însă ca și 
cei prezenți aici, deputății, să se 
angajeze cu mai multă hotărîre în 
realizarea sarcinilor privind dez
voltarea colaborării noastre inter
naționale.

Este evident pentru oricine că 
trebuie să participăm tot mai activ 

la diviziunea internațională a 
muncii, să extindem relațiile de 
colaborare cu țările socialiste, să 
întărim colaborarea în C.A.E.R., în 
spiritul principiilor care stau la 
baza acestor relații, ale egalității și 
întrajutorării în vederea asigurării 
progresului mai rapid al economii
lor noastre naționale, a consolidării 
fiecărei economii, a creșterii bună
stării fiecărui popor și a întăririi 
independenței și suveranității fie
cărei țări. (Aplauze puternice).

Totodată, trebuie să întărim 
colaborarea cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state ale lu
mii, inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul principiilor 
politicii noastre internaționale, de 
promovare a unei conlucrări largi 
cu toate statele, fără deosebire de 
■orînduire socială. Pe lîngă impor
tanța economică deosebită pe care 
o are această colaborare și coope
rare, ea are o mare importanță în 
general în politica noastră internă-' 
țională, în luptă pentru 6 lume mai; 
dreaptă și mai bună, pentru relații- 
democratice între toate statele lu
mii, de egalitate în drepturi, de 
respect al independenței și suvera
nității, de neamestec în treburl’e 
interne, avantaj reciproc și renun
țare la forță și la amenințarea cu 
forța.

Iată de ce, dezvoltînd larg activi
tatea economică internațională, noi 
aducem, totodată, o contribuție la 
rezolvarea problemelor complexe 
ale lumii de astăzi, Ia înfăptuirea 
noii ordini economice internaționa
le, a dezarmării, la soluționarea 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai pe calea tratative
lor, la realizarea unor relații care 
să asigure dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni,j fără teama vreunei 
agresiuni, posibilitatea de a-și con
centra forțele în scopul dezvoltării, 
al asigurării independenței și bună
stării. (Aplauze puternice).

In încheiere, doresc, dragi tova
răși și prieteni, să adresez încă o 
dată felicitări tuturor unităților, 
precum și oamenilor muncii din 
unitățile care au fost distinse as
tăzi cu cele mai înalte ordine și 
titluri ale Republicii Socialiste 
România. Adresez felicitări tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră. întregului nostru popor, îm
preună cu urarea de a obține în 
acest an și în anul viitor succese 
tot mai mari în realizarea în cele 
mai bune condiții a planului cin
cinal. Vă urez tuturor multă sănă
tate și multă fericire 1 (Aplauze 
puternice, prelungite. Toți cei pre
zenți în sală ovaționează îndelung, 
cu însuflețire, pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul 
său general și președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a înmînat, vi
neri, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale, după încheierea ședinței 
forului legislativ suprem al țării, 
înalte distincții ale Republicii So
cialiste România și diplome de 
onoare unor organizații județene de 
partid, consilii populare județene, 
unități economice și institute de 
cercetare și proiectare pentru re
zultatele deosebite obținute în anul 
1978 în îndeplinirea si depășirea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială șl a angajamente
lor asumate în întrecerea dintre or
ganizațiile județene de partid în in
dustrie, construcții, agricultură și 
silvicultură, transporturi și circulația 
mărfurilor și pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea economiei na
ționale.

La solemnitate au luat parte 
tovarășul Ilie Verdet. tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Iosif Banc. Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu. Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Nlculescu. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ștefan 
Voitec, Ion Coman, Teodor Coman, 
Nicolae Constantin, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu/ Ludovic Fazekas, 
Nicolae Giosan, Ștefan Mocuța, 
Vasile Patilineț, Mihai Telescu. Ion 
Ursu, Richard Winter, Dumitru 
Popa, Ilie Rădulescu, Marin Vasile.

Conferirea acestor distincții re
prezintă încă o dovadă grăitoare a 
înaltei cinstiri pe care conducerea 
partidului și statului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o acor
dă activității rodnice, pline de ab
negație desfășurate de muncitori, 
țărani șl intelectuali, de toți oamenii 
muncii de la orașe și sate — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — pentru înfăptuirea obiec
tivelor cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, pentru înflorirea 
continuă a României socialiste. Ordi
nele și diplomele conferite consti
tuie, în același timp, un puternic 
imbold pentru mobilizarea tuturor 
forțelor creatoare ale celor ce mun
cesc, în vederea îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate in întrecerea so
cialistă, pe anul în curs, a întîmpi- 
nării cu rezultate tot mai mari a 
celor două evenimente de seamă din 
viața partidului și a țării — cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R. și 
cea de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei.

în aplauzele celor prezenți la solem
nitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înmînat înaltele distincții.

Luînd cuvîntul. tovarășul ȘTEFAN 
MOCUȚA. prim-secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R.. a spus :

Ziua de astăzi, 30 martie 1979 — 
momentul solemn în care organiza
ția județeană de partid Cluj a fost 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" — va rămîne pu
ternic întipărit în conștiința și me
moria oamenilor muncii din județul 
nostru ca un moment de perma
nentă și emoționantă referință.

Acordarea acestui înalt titlu de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ilustru conducător de partid și de 
țară, cel mai iubit fiu al poporului 
român, atestă marea prețuire de 
care munca liberă, prestată în fo
losul societății, se bucură din partea 
partidului și statului, din partea 
secretarului general al > Partidului 
Comunist Român.

Puternic emoționați de marea 
cinstire acordată activității lor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj — români, maghiari și 
de altă naționalitate — vă roagă din 
adîncul ființei lor, mult stimate . 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți cele mai alese mulțumiri și 
sentimentele lor de fierbinte și sta
tornică recunoștință. Ei știu bine că 
succesele lor se datoresc politicii 
științifice a partidului și statului, 
sprijinului permanent și multilateral 
de c#re se bucură din partea con
ducerii de partid și de stat, din 
partea dumneavoastră personal.

Făcîndu-și din înfăptuirea obiecti
velor ce le revin din politica parti
dului crez în activitate si viată, co
muniștii. toti cei ce trăiesc pe me
leagurile clujene — femei si bărbați, 
tineri și vîrstnici — pentru care 
înalta distincție decernată astăzi or
ganizației iudetene de partid repre
zintă un nou și mobilizator imbold 
in muncă, se angajează solemn in 
fata dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, să parti
cipe cu responsabilitate comunistă, 
în frontul întregului popor, la afir
marea revoluției tehnico-știintifice. la 
ridicarea nivelului calitativ si eficien
tei economice ale Întregii activități, 
pentru a întîmpina cea de-a XXXV-a 
aniversare a eliberării , României si 
cel de-al XII-lea Congres al statului 
major al societății noastre — Parti
dul Comunist Român — 'cu înfăptuiri 
demne de măreția acestor evenimente 
în istoria devenirii comuniste a 
României.

A luat. apoi, cuvîntul tovarășul 
ION SÎRBU. prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R.. 
care a spus :

Cu profundă emoție, vă rog să-mi 
îngăduiți să dau glas celor mai alese 
sentimente de adîncă mulțumire si 
recunoștință ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din iudetul 
Argeș pentru marea cinste ce i s-a 
făcut județului nostru acordîndu-i-se 
una din cele mai înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România pentru 
rezultatele obținute în 1978 în agri-, 
cultură.

Argeșenii, asemenea întregului nos
tru popor, păstrează vil în memorie 
întîlnirile emoționante pe care le-au 
avut deseori cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului. în
tre aceste întîlniri așezăm la loc de 
înaltă cinste participarea dumnea
voastră. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, la sărbă
torirea ..Zilei recoltei" din județul Ar
geș. Prețioasele recomandări si sar
cini date de dumneavoastră cu prile
jul acestui eveniment au devenit un 

program mobilizator pentru toti lu
crătorii de la sate. în prezent. în toate 
consiliile unice agroindustriale din 
județul nostru se desfășoară o amplă 
activitate pentru realizarea la timp 
și în condiții de calitate bună a lu
crărilor din campania de primăvară, 
ceea ce creează posibilitatea realiză
rii și în acest an a unor recolte si 
producții sporite la cultura cereale
lor. în legumicultură. zootehnie, viti
cultură și pomicultură.

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
acest județ se angajează solemn în 
fata dumneavoastră să vă urmeze 
neobosit îndrumările si să înfăp
tuiască sarcinile pe care le-atl trasat 
agriculturii noastre socialiste, econo
miei în ansamblul său. pentru ridi
carea necontenită a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, pentru a întîm
pina cu rezultate tot mai bune măre
țele evenimente ale acestui an : cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei si cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.

Tovarășul GHEORGHE BLAJ, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R.. a spus, la rîn- 
dul său : Vă rog să-mi permiteți ca. 
în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari și de alte naționalități — din 
județul Bihor, să exprim. în acest ca
dru solemn, din adîncul inimii, cele 
mai calde mulțumiri conducerii parti
dului si statului nostru, dumneavoas
tră personal, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, pentru 
conferirea ..Ordinului Muncii" clasa I 
Consiliului popular al județului Bi
hor pentru rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă între consiliile 
populare iudetene.

înalta distincție ce ne este acor
dată astăzi răsplătește munca plină 
de dăruire si entuziasm depusă de 
locuitorii județului nostru pentru în
deplinirea mărețelor sarcini ce ne re
vin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului.

Vizitele dumneavoastră de lucru in 
județul Bihor, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. au constituit pen
tru noi un imbold si o călăuză în tot 
ceea ce am înfăptuit pentru dezvol
tarea economico-socială a județului 
nostru, pentru urbanizarea si siste
matizarea tuturor localităților.

Doresc să folosesc acest plăcut 
prilej pentru a asigura conducerea 
partidului și statului nostru, pe dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți oamenii muncii de pe me
leagurile bihorene, in frunte cu co
muniștii, cu toti deputății consiliilor 
populare, vor face totul pentru rea
lizarea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor pe anul 1979, precum și 
ale întregului cincinal. Totodată, 
sîntem hotărîți să ne sporim efortu
rile pentru a Întîmpina Congresul al 
XII-lea al partidului și a XXXV-a 
aniversare a eliberării patriei cu re
zultate tot mai mari.

Tovarășul IONEL CÎNDEA. se
cretar al comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, a spus în cu
vîntul său : îngăduiti-mi să ex
prim. în numele siderurgiștllor 
hunedoreni, cele mai calde si alese 
mulțumiri conducerii de partid și de 
stat, personal dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru aprecierea deosebită a muncii 
noastre desfășurate pentru înfăptui
rea sarcinilor de plan, a programului 
suplimentar și a angajamentelor pe 
anul 1978,

Puternic mobilizați de exemplul 
dumneavoastră personal în înfăptui
rea neabătută a politicii partidului și 
statului nostru, în traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, de prețioasele indicații pe 
care ni le-ati dat cu prilejul vizitelor 
de lucru făcute în combinatul nostru, 
oamenii muncii din străvechea vatră 
a metalului hunedorean răspund și 
în acest an înaltei aprecieri cu fap
tele lor de muncă, onorindu-și pină 
în prezent din angajamentele asu
mate pentru 1979 peste 3 500 tone cocs 
metalurgic, 12 000 tone fontă. 8 500 
tone otel și 11 000 tone laminate, res
pectiv, o depășire a, producției nete 
de 6 milioane lei. precum și obține
rea unor însemnate economii si bene
ficii suplimentare.

Siderurgiștii hunedoreni. dînd glas 
nemărginitului atașament fată de 
politica partidului și statului, se an
gajează solemn, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, ca în în- 
timpinarea celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, a aniversării a 35 
de ani de la eliberarea patriei, să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Permiteti-mi ca în aceste clipe să 
exprim mulțumirile cele mai fierbinți 
pentru cinstea ce ni s-a făcut, de a 
se acorda cooperativei noastre, pen
tru a cincea oară, titlul de unitate 
fruntașă pe tară, a spus în cuvîntul 
său tovarășul VASILE BĂRBULES- 
CU, președintele C.A.P. Scornicești, 
județul Olt.

Acest moment reprezintă pentru 
toți oamenii muncii de pe meleaguri
le Scorniceștilor un minunat, prilej 
de a ne manifesta dragostea si recu
noștința nețărmurită față de dumnea
voastră. scumpe tovarășe». Nicolae 
Ceaușescu. față de Partidul Comu
nist Român, care ne-a deschis calea 
spre belșugul și bunăstarea zilelor de 
azi. Sprijinul neprecupețit pe care 
l-am primit permanent din partea 
dumneavoastră, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. sfaturile și îndemnurile 
pe care ni le-ați adresat au consti
tuit pentru noi tot atîtea imbolduri 
la muncă neobosită, chibzuită, pen
tru a onora așa cum se cuvine încre
derea pe care ne-ati acordat-o.

Distincția primită o privim nu nu
mai ca pe un semn al aprecierii 
pentru rezultatele, obținute, ci. mai 
cu seamă, ca pe un însufletitor în
demn la muncă, la mobilizarea si mai 
puternică a tuturor resurselor noas
tre pentru a realiza și depăși anga
jamentele cutezătoare pe care ni 
le-am asumat prin chemarea la în
trecere socialistă lansată anul acesta 
de Consiliul unic agroindustrial 
Scornicești către toate consiliile din 
tară.

Vă asigurăm că. valorificînd din 
plin multiplele avantaje pe care le 
oferă noile măsuri de organizare și 

conducere a agriculturii, vom face 
totul pentru a întîmpina a 35-a ani
versare a eliberării patriei si cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
cu succese tot mai mari.

Vă rog să-mi îngăduiți ca. in nu
mele personalului muncitor din In
stitutul de cercetări chimice Bucu
rești. să dau expresie sentimentelor 
noastre de profundă recunoștință 
fată de conducerea de partid si de 
stat, personal fată de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru înalta distincție 
conferită institutului nostru în cadrul 
întrecerii socialiste ne anul 1978. a 
spus în cuvîntul său tovarășa VIO
RICA DOBRESCU, secretarul comi
tetului de partid al institutului.

Succesele muncii noastre, ca si ale 
tuturor cercetătorilor din tară se da
toresc grijii partidului, condițiilor 
minunate ce ne-au fost create pen
tru ca munca să ne fie direct legată 
de marile obiective ale economiei 
naționale. Totodată, ținem să arătăm 
că rezultatele bune obținute de co
lectivul nostru se datoresc. în pri
mul rînd. muncii Pline de abnegație 
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceausescu, director ge
neral al Institutului central de chi
mie. savant de reputație mondială, 
care a asigurat activității de cerce
tare o înaltă tinută științifică mar
cată de proeminenta sa contribuție 
personală, precum și orientarea spre 
solutionarea sarcinilor majore ale in
dustriei chimice.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe președinte al Republicii, că obți
nerea pentru a doua oară a titlului 
de „Erou al Muncii Socialiste" con
stituie pentru noi un puternic imbold 
in munca viitoare.

în cinstea celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării patriei si a celui 
de-al XII-lea Congres al partidului 
ne angajăm să îndeplinim planul de 
cercetare pe acest an cu o lună mai 
devreme.

îngăduitl-ne. mult stimate tovarășe 
secretar general, să folosim acest 
prilej spre a da glas profundei recu
noștințe a celor ce muncesc în dome
niul cercetării pentru activitatea 
neobosită ce o desfăsurati în fruntea 
partidului si statului, pentru clarvi
ziunea si dîrzenia revoluționară cu 
care apărați interesele ponorului nos
tru si asigurați înaintarea neabătută 
a României pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. sure comunism.

îmi revine emoționanta sarcină de 
a adresa conducerii partidului si 
statului, dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceausescu, sentimentele de 
înaltă recunoștință si aleasă mulțu
mire din partea celor peste 12 000 de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de utilaj greu ..Progresul" 
Brăila cu prilejul conferirii înaltei 
distincții, a arătat tovarășul MIHAI 
MORARU. directorul unității. Mun
citorii. maiștrii, tehnicienii si ingi
nerii din întreprinderea noastră văd 
în aceasta un semn de prețuire a 
muncii, o. răsplată a activității pline 
de dăruire si entuziasm pentru în
făptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea Si Conferinței 
Naționale ale partidului.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că îndrumările și 
orientările pe care ni le-ati dat cu 
prilejul vizitei de lucru din septem
brie 1978 au constituit pentru colec
tivul întreprinderii un puternic fac
tor dinamizator, ceea ce a asigurat 
succesele pentru care ni se înmâ
nează această distincție. Vă asigurăm 
că vom acționa în continuare pentru 
mobilizarea tuturor rezervelor în ve
derea creșterii producției si produc
tivității muncii, a realizării unor uti
laje si mașini competitive necesare 
economiei naționale si la export, 
pentru depășirea prevederilor cinci
nalului cu 1.2 miliarde lei.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
entuziasmul si pasiunea constructo
rilor brăileni de utilaje grele vor 
creste în intensitate, pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin in acest 
an si De întregul cincinal, dovedind 
că sintem demni de cinstea ne care 
ne-ati acordat-o astăzi.

Vă rugăm să primiți mulțumirile 
cele mai adinei si recunoștința noas
tră fierbinte pentru cinstea ne care o 
faceți colectivului întreprinderii agri
cole de stat din Preimer acordîn- 
du-ne această înaltă distincție, a spus 
în cuvîntul său tovarășul IOAN 
TOMA. directorul unității. Rezulta
tele obținute în creșterea producției 
si a eficientei economice isi au izvo
rul în aplicarea politicii științifice a 
partidului si statului nostru în do
meniul dezvoltării si modernizării 
agriculturii. Ia elaborarea si înfăp
tuirea căreia ati adus si aduceți o 
contribuție de o excepțională însem
nătate. Ele oglindesc, totodată, hotă- 
rîrga comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din întreprinderea noas
tră — români maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a înfăptui 
indicațiile ne care ni le-ati dat ori 
de cîte ori am avut prilejul de a ne 
întilni cu dumneavoastră.

în prezent acționăm cu toată fer
mitatea pentru a înfăptui măsurile 
stabilite de plenara Comitetului Cen
tral al partidului din februarie anul 
acesta, astfel încît întreprinderea 
noastră să devină un factor de apli
care eficientă a celor mai avansate 
metode de organizare a producției si 
a muncii, de generalizare a tehnolo
giilor moderne si a experienței înain
tate în creșterea recoltelor.

în încheierea solemnității, primit 
cu multă căldură si insufletire, 
cu îndelungi urale si ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată. în repe
tate rînduri. cu vii si puternice 
aplauze, cei prezenți exprimind hotă- 
rirea colectivelor ne care le repre
zintă. a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră — români, ma
ghiari. germani si de alte naționa
lități — de a înfăptui neabătut poli
tica partidului si statului nostru, de 
a transpune cu fermitate în viată 
sarcinile si orientările stabilite de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, de a 
contribui ou toată energia si price
perea la ridicarea necontenită a 
României socialiste ne noi culmi de 
civilizație si nrogres.
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86 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT AL MUNCITORILOR DIN ROMANIA

Filonul adine al tradițiilor 
de luptă și organizare revoluționară

ale tlasei noastre muncitoare
...31 martie 1893. în sala din Piața 

Amzei din Capitală, locul binecunos
cut al atîtor întruniri și adunări mun
citorești, se deschideau, în prezența 
delegaților veniți din principalele 
centre muncitorești ale țării, lucrări
le congresului care avea să statueze 
crearea Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România. Lua 
ființă atunci nu doar o nouă forma
țiune politică, ci un partid ce se 
deosebea fundamental — prin ca
racterul. natura si baza socială, 
prin telurile programatice si mij
loacele de acțiune — de organi
zațiile existente pe eșichierul vieții 
politice românești : partidul politic 
al clasei muncitoare. 
Semnificația faptului 
nu putea scăpa min
ților clarvăzătoare. 
„Evenimentul cel mai 
important al anului 
întreg — scria la 4 apri
lie 1893 o publicație 
condusă de Ion Luca 
Caragiale — este, fără 
îndoială, marele con
gres socialist".

Crearea P.S.D.M.R. 
în urmă cu 86 de pri
măveri încununa în
delungate eforturi de 
organizare a proleta
riatului român. ale 
căror începuturi co
boară pînă în prima 
jumătate a veacului 
trecut. Era rezultatul 
creșterii rîndurilor proletariatului și 
al dezvoltării conștiinței sale de sine, 
al nevoii tot mai puternic resimțite, 
în desfășurarea luptelor de clasă, de 
a avea propriul partid politic, care 
să-i promoveze consecvent interesele. 
Procesul de maturizare și organizare 
politică a clasei muncitoare a fost 
favorizat de pătrunderea timpurie în 
rîndurile mișcării muncitorești, la 
scurt timp după apariția lor. a idei
lor marxismului, ale socialismului 
științific, fapt remarcat și apreciat 
la timpul respectiv, cum bine se știe, 
de Engels însuși. Astfel. P.S.D.M.R. 
se plămădea ca un partid marxist, 
asumindu-si de la bun inceput 
misiunea istorică de a conduce 
lupta clasei muncitoare, a celorlal
te mase muncitoare de Ia orașe 
și sate pentru cucerirea puterii po
litice și transformarea socialistă a 
societății românești. „Scopul nu ne 
e tămăduirea, cîrpirea societății mo
derne — scriau încă în 1891 socialiș
tii români; noi nu vroim ca socie
tatea aceasta să poată dura mai mult, 
ci vroim să sosească mai repede 
timpul cind această organizare să fie 
înlocuită prin organizarea socialistă 
în care toate instrumentele de mun
că, pământul, minele, fabricile, ate
lierele etc. să fie proprietatea co
lectivă a societății întregi". Obiectiv 
reafirmat și la congresul socialist 
din 1893 și în Programul P.S.D.M.R., 
care definea drept sarcină centrală

a partidului organizarea puterilor 
proletariatului, ale poporului munci
tor în vederea realizării telului fun
damental : „desființarea proprietății 
private asupra mijloacelor de pro
ducție si prefacerea lor in proprie
tate socială", „întemeierea societății 
socialiste".

în spiritul în care clasicii marxis
mului înșiși au conceput teoria so
cialismului științific, socialiștii 
români au înțeles de timpuriu • că 
aceasta nu reprezintă - o învățătură 
osificată, încremenită, ci un sistem 
teoretic viu, capabil în permanentă 
a se primeni și îmbogăți sub im
pulsul realităților in perpetuă trans

fată de interesele poporului muncitor, 
de năzuința ridicării stării lui mate
riale si culturale. N-a fost problemă 
de fond a dezvoltării economico-so- 
ciale a tării in care partidul muncito
rilor să nu-si fi afirmat punctul de 
vedere ; de la cerința industrializării 
țării („întemeierea industriei se impu
ne la noi cu atita seriozitate incit ne
păsarea in această privință poate 
aduce cele mai mari nenorociri asu
pra țării") și a soluționării drepte a 
problemei agrar-țărănești și pină la 
imperativele unei reale reînnoiri de
mocratice și ale realizării unității 
statale depline — toate s-au aflat 
înscrise pe flamurile sale de luptă.

„Anul 1893 este anul nașterii detașamentului revoluționar, 
de avangardă, al clasei muncitoare din România. Iată de ce 
putem spune, cu deplin temei, că adevăratele începuturi ale 
Partidului Comunist Român - care continuă cele mai înalte 
tradiții de luptă ale poporului și își are rădăcinile împlîntate 
adine în mișcarea muncitorească, socialistă din a doua jumătate 
a secolului trecut - coincid cu începutul activității partidului 
muncitoresc călăuzit de teoria revoluționară marxistă".

NICOLAE CEAUȘESCU

formare. „în toate țările din lume — 
scria organul socialist „Munca“ — 
socialismul științific se deosebește de 
utopiști și de anarhiști prin aceea că 
el nu se închide în cercul strimt al 
unei doctrine de cabinet, al unor 
formule infailibile cărora să li se dea 
puterea de a sfida veacurile. Cu 
evoluțiunea socială săvirșită pe ne
simțite, socialismul științific iși mo
difică și el unele amănunțimi de idei, 
adaptindu-se noilor cerințe ale so
cietății". Mai mult, afirmind că din 
teoria generală a socialismului știin
țific își „deduceau idealul", socialiș
tii români subliniau însă că tactica 
partidului se cerea adecvată realită
ților social-istorice- ale tării, cerințe
lor fiecărei etape istorice. „Teoriile 
socialiste nu sint o formulă sau o 
dogmă și deci nu dictează nici o tac
tică hotărîtă și aceeași pentru toate 
țările, ci lasă in grija socialiștilor 
fiecărei țări să-și creeze o tactică po
trivită cu condițiile reale de viață ale 
țârei lor. Tocmai astfel de tactică — 
scria organul central al P.S.D.M.R., 
„Lumea nouă" — e admisă de socia
liștii români".

Cu această nestrămutată convin
gere s-au aplecat — ca nimeni pînă 
atunci — militanții mișcării munci
torești spre stările de lucruri, spre 
cerințele și nevoile specifice ale tă
rii. Așa s-a născut cel mai înaintat 
program politic al vremii, străbătut 
ca un fir roșu de atașamentul ferm

Partidul muncitorilor se dovedea 
astfel adevăratul exponent al inte
reselor vitale ale întregului popor. în 
numele acestor interese a organizat 
și condus nenumărate acțiuni de' 
luptă, clasa muncitoare manifestîn- 
du-se ca forța socială cea mai avan
sată a societății românești, ca un 
factor mereu mai activ, mai dinamic 
al vieții social-politice. Totodată, 
P.S.D.M.R. s-a afirmat ca o organi
zație revoluționară „adine pătrunsă 
de solidaritatea internațională", în- 
treținind strînse legături cu partidele 
socialiste si muncitorești din alte țări, 
adueîndu-și contribuția activă la dez
baterea problemelor importante ce se 
puneau în fata mișcării muncitorești 
internaționale în acea vreme.

Iată ce bogate și viguroase tradi
ții a preluat, într-o altă primăvară, 
de acum 58 de ani. Partidul Comu
nist Român, continuator direct al 
vechii mișcări socialiste. Sub condu
cerea sa clarvăzătoare, clasa munci
toare, masele largi populare au în
scris în analele istoriei contempora- 
•ne a patriei noi și glorioase pagini 
de luptă revoluționară : asprele în
fruntări de clasă împotriva exploa
tării și asupririi, pentru o viată mai 
bună ; marile bătălii sociale împo
triva fascismului și a războiului, pen
tru salvgardarea independenței și in
tegrității patriei ; istorica insurecție 
națională armată di'n august 1944 
care a dus la Eliberarea de sub do

minația fascistă ; iar in anii care au 
urmat — cucerirea întregii puteri de 
stat, edificarea societății socialiste. 
Izvoarele din care partidul și-a sor
bit forța .de nebiruit, capacitatea de 
a-și îndeplini înalta sa misiune de 
forță politică conducătoare in socie
tate sint principialitatea revoluționa
ră, Spiritul creator, legătura indisolu
bilă eu poporul, identificarea cu cele 
mai inalte idealuri ale națiunii.

Sint trăsături care și-au aflat cea 
mai strălucită ilustrare in perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă asupra căreia 
si-au pus cu putere pecetea gindirea 
novatoare și activitatea clocoti

toare a secretarului 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Un efort 
constructiv fără prece
dent. la care a subscris 
cu elan întregul po
por, un vast si armo
nios ansamblu de mă
suri cuprinzind efec
tiv toate sferele vieții 
social-economice au 
avut fertile consecin
țe : accelerarea pu
ternică a ritmului dez
voltării social-econo
mice și creșterea 
bunăstării- poporului ; 
repartizarea armonioa
să a forțelor de pro
ducție pe întreg cu
prinsul tării : perfec

ționarea relațiilor de producție ; 
adincirea democratismului orinduirii 
noastre ; întărirea, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a frăției și uni
tății între toți fiii patriei, fără deo
sebire de naționalitate; ridicarea con
științei socialiste și îmbogățirea vieții 
spirituale; promovarea fermă a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, 
sporirea contribuției la soluționarea 
constructivă a problemelor vieții in
ternaționale si ridicarea la un nivel 
fără precedent a prestigiului Româ
niei in lume. Toate la un loc confe
rind cu justificat temei acestor ani 
atributele celei mai rodnice etape din 
întreaga istorie a tării.

La împlinirea a 86 de ani de la 
crearea partidului politic al clasei 
noastre muncitoare, evocăm cu în
dreptățită mîndrie și satisfacție dru
mul de luptă, de jertfe și de împli
niri străbătut de atunci. Glorioasele 
tradiții ale generațiilor de luptători 
revoluționari le cinstim astăzi prin 
muncă harnică, neprecupețită pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, prin noi succese în 
acest an aflat sub semnul , a două 
memorabile evenimente : a 35-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
dominația hitleristă și al XII-lea 
Congres al partidului.

Silviu ACHIM

„Copiii noștri,
Un ciclu de desene pe care 
graficiană Tia Peltz le dedică 

Anului internațional al copilului

copiii patriei"

2000 DE ANI DE IA ÎNTEMEIEREA ZIRIDAVE1

O valoroasă monografie 
consacrată străvechii 

cetăti dacice
Cunoscutul arheolog 

clujean Ioan Horațiu 
Crișan publică intr-un 
impozant volum (ce a 
văzut lumina tiparului 
datorită sprijinului fo
rurilor de partid și de 
stat din județul Arad) 
rezultatele cercetărilor 
proprii efectuate intre 
1960—1964 la Pecica — 
Arad, unde localizează 
Ziridava antică, unul 
din cele 44 de centre 
economice. politice, 
cultural-religioase si 
militare geto-dacice 
menționate de Ptole- 
meu în „Geografia" sa. 
Ipoteză pentru care 
pledează, de altfel, bo
găția materialului ar
heologic si caracterul 
impunător al unor mo
numente. cit si nivelul 
înalt de civilizație re
flectat în unele ele
mente de cultură, de o 
rară originalitate.

Oprindu-se îndelung 
asupra descoperirilor 
si problemelor privind 
așezarea de la Peci
ca. autorul subliniază 
structura unitară a ci
vilizației geto-dacice. 
Astfel, tipul de așeza
re — „dava“ sau „op- 
pidum" de la Pecica — 
are analogii pe întrea
ga vatră a Daciei lui 
Burebista. a predece
sorilor. mai mult sau 
mai puțin apropiați. ai 
acestuia, deși există și 
anumite particularități.

impuse mai ales de 
mediul fizico-geografic 
propriu. După cum 
forma, tehnica de con
strucție si dispoziția 
în teren ale locuințe
lor. ale anexelor lor 
(au fost dezvelite Opt 
locuințe pe platoul a- 
sezării si altele în afa
ra acesteia) si ale gro
pilor încăpătoare des
coperite aici, servind 
pentru păstrarea ce
realelor. concordă cu 
ale celor scoase la lu
mină de arheologi în 
alte locuri. Este ates
tată astfel veridicita
tea relatărilor unor 
autori antici referitoa
re la obiceiul geto-da- 
cilor de a păstra gri- 
nele în gropi săpate in 
pămînt sau în stîncă.

O mare importanță 
pentru dovedirea înal
tului nivel al civiliza
ției geto-dacice a a- 
vut-o descoperirea, in 
I960, a unui atelier cu 
plan dreptunghiular 
(7X6 m) in care se lu
crau podoabe. în in
terior au fost găsite 
tipare, cinci creuzete 
pentru topit si turnat 
metalul, două nicovale, 
dălți, ustensile diferi
te. vase de bronz, po
doabe. fibule. o stanță 
pentru baterea mone
delor și altele. Inven
tarul atelierului, anali
za fiecărei piese si ob
servațiile făcute în

cursul dezvelirii au 
condus la concluzia că 
este vorba de atelierul 
unui bijutier — un nou 
argument pentru a de
monstra proveniența 
autohtonă a celor pes-’ 
te o sută de obiecte 
de podoabă descoperi
te în vatra geto-daci- 
că. De reținut că în 
același atelier. în care 
se lucrau podoabe, 
erau bătute si monede 
de tip traditional geto- 
dac. Similară ca în
semnătate este si des
coperirea sanctuarelor 
(sanctuarul rotund des
coperit in 1962) și a 
clădirii cu absidă. în- 
tîlnltă si în alte așe
zări geto-dacice.

în întîmpinarea ani
versării a 2 050 de ani 
de la făurirea statului 
dac centralizat și inde
pendent. cercetările de 
la Pecica — Ziridava 
și lucrarea lui I. H. 
Crisan, care le prezin
tă, proiectează lumini 
noi asupra epocii și 
marii personalități is
torice a întemeietoru
lui acestui stat. Bure
bista. adîncind cunoaș
terea unei perioade 
de mare însemnătate 
din istoria patriei.
Prof. unlv. dr. 
docent
Dumitru BERC1U
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Nota zece
La Inspectoratul școlar al 

dețului Alba s-a deschis o. 
poziție care reunește jocuri 
gice matematice, ceasuri didac
tice, panouri pentru învățarea 
rezolvării fracțiilor, dispozitive 
pentru deprinderea corectă a 
gramaticii, aparate pentru veri
ficarea cunoștințelor, 
timpului" (instrument 
predarea istoriei), hărți magne
tice — și cite și mai cite ! 
Marea majoritate a exponatelor 
sint unicate, meșterite in ate
lierele școlare din Alba 
Cugir, Aiud, Războieni. 
Șugag.

Creatorul modelelor este 
țătorul Nicolae Plenar 
școala din Sibișeni, un sătuc al 
Vințului de Jos. Preluând iniția
tiva de la Sibișeni, inspectoratul 
școlar județean a trecut la mul
tiplicarea aparatelor. Și bine a 
făcut !

Omenie

iu- 
ex- 
lo-

„banda, 
util in

Iulia, 
Blaj.
învă- 

de la

tv
PROGRAMUL 1

12.30 Telex
12,35 Curs de limbă spaniolă
12,55 Curs de limbă franceză
13.15 Concert de prtnz susținut de so

liștii șl orchestra Filarmonicii 
„Oltenia" din Craiova

14,20 Corespondenții județeni transmit...
14,40 Melodii populare
15,00 Un fapt văzut de aproape (re

luare). „Primăvara astronomică"
15,25 Opereta „Vînzătorul de păsări" 

de Karl Zeller.
16.30 Agenda culturală
17,00 Tragerea de amortizare ADAS
17,10 Clubul tineretului la Buzău.
18,00 Martie 1979 — cronica evenimen

telor politice interne șl interna
ționale

18.15 Handbal masculin : Minaur Baia 
Mare — Sport Club Magdeburg — 
meci retur în semifinalele „Cupei 
cupelor". Transmisiune directă de 
la Baia Mare.

19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei : Economisirea 

energiei electrice. Transmisiune 
directă de la Dispecerul energetic 
național ,

20,10 Teleenciclopedia
20.40 Film serial : In spatele ușilor În

chise — Episodul 4
21.25 Sărbătoare sportivă la Deva
21,35 Intîlnirea de simbătă seara... cu 

Stela Popescu șl invitații săi.
22.25 Telejurnal • Sport
22.40 închiderea programului
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Grav bolnav, Alexandru Ți- 
gulea din satul Talpa, județul 
Neamț, a intrat in comă. „Din 
acel moment — ne scrie el, re
constituind din spusele fami
liei cele intimplate in noaptea 
aceea — un șir de oameni au 
făcut tot posibilul pentru a-ne 
salva viața. Mai întii, doctorm 
din comuna noastră mi-a dat 
primele îngrijiri. Apoi, șoferul 
de pe mașina -Salvării- m-a dus 
la timp la spital. Acolo m-a 
luat în primire medicul de gar
dă, iar in cursul aceleiași nopți 
a fost trezit din somn și adus 
la spital un medic de speciali-, 
tate pentru boala de care sufe
ream, veghind toată noaptea la 
căpătiiul meu. Și nu numai în 
noaptea aceea. Acum, cind mă 
aflu din nou in mijlocul celor 
dragi, aș vrea ca tuturor acestor 
oameni să le exprim, din ini
mă, toată recunoștința mea".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 1 

și 3 aprilie. In țară : Vremea va fi re
lativ răcoroasă in primele zile, îndeo
sebi în regiunile din nordul și vestul 
țării, apoi se va încălzi ușor. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi ce 
vor avea șl caracter de aversă, mal 
frecvente la Începutul intervalului. La 
munte va ninge. Izolat, In zona delu
roasă din nordul țării, precipitațiile 
vor fl șl'sub formă de lapoviță. Vînt 
moderat cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 3 și plus 7 grade, 
iar cele maxime Intre 6 și 16 grade, 
local mai ridicate. Condițiile vor fl 
favorabile producerii brumei. In a 
doua parte a intervalului, local, se va 
produce ceață.
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Iresponsabili 
la volan

I
I

în rotonda Sălii mici a 
Palatului s-a deschis de 
curînd cea de-a 15-a expo
ziție personală a Tiei Peltz. 
Constant prezente, de-a 
lungul anilor, în paginile 
cotidianelor sau pe sime- 
zeie expozițiilor, lucrările 
artistei s-au inscris, rind 
pe rind, in cadrele graficii 
militante, exprimind o con
cepție personală asupra 
culorii și formei. Expozi
ția de acum ne-o dezvă
luie incă o dată pe Tia 
Peltz ca pe o atentă ob
servatoare a lumii ce o 
înconjoară ; o artistă care 
a știut să realizeze o co
respondență între formele 
exterioare șl stările su
biective, să afle in infle
xiunile liniei, in fluidita- 
teâ culorii un echivalent al 
emoțiilor și visurilor ei.

Imagini ale copiilor care, 
de această dată, ocupă 
spațiul unui întreg panou 
al expoziției revin frec
vent in activitatea artistei, 
care și-a aflat in această 
categorie de lucrări un 
mod de a exprima cu 
sinceritate și fermecătoare 
spontaneitate sentimentele 
izvorite in contact cu chi
puri candide, dar atit de

expresive. „Copiii noștri, 
copiii patriei" se intitu
lează acest ciclu de lucrări 
închinat Anului interna
țional al copilului.

„Acum doi ani. ne spune 
artista, am deschis la Ga
leriile municipiului o ex
poziție închinată în între
gime copiilor, o expoziție 
pe care am încercat s-o 
întregesc prin lucrările ex
puse acum. Se află sub 
tipar o carte editată de 
UNICEF, și intitulată „Co
piii noștri", pentru care 
am realizat circa 50 de 
desene legate de viața și 
activitatea copiilor".

— Am remarcat în multe 
din lucrările dv. o anumită 
exagerare a experienței 
trăite pentru a o ședa cît 
mai comunicabilă. 1 Ce loc 
ocupă șarja în preocupările 
dv. ?

T.P. — Ar trebui să vor
besc despre o adevărată 
pasiune a mea pentru 
șarjă, despre faptul că de 
multe ori îngroșez tare 
sau subliniez calități pe 
care le intilnesc la cei din 
jur. Accentuez anumite 
caracteristici, dar îmi iu
besc întotdeauna persona
jul, nu mă amuz . pe sea

ma lui. cum se intimplă in 
caricatură. De pildă, por
tretele mele de copii sint 
șarjate, ele vor să exprime 
faptul că eroii mei Sint 
buni, inocenți, mici, dar 
nu pot să rid de ei pentru 
că sint mici.

— Ce rol atribuiți por
tretului ?

T.P. — Portretul, de ase
menea, reprezintă un su
biect predilect pentru mine'. 
Caut întotdeauna să cu

nosc omul, să povestesc 
ceva despre el. Cred că 
rostul in sine al portretu
lui nu stă numai în linie, 
culoare, armonie, ci in pri
mul rind in interpretarea 
psihologiei celui portreti
zat.

— Expoziția dv. prezintă 
vizitatorilor și alte preocu
pări tematice...

T. P. — Unul din cicluri
le tematice la care am lu
crat foarte mult este acela

intitulat „Album de fami
lie vechi și nou", in care 
am inclus toate evenimen
tele mai importante din via
ta unui om. un ciclu care, 
mi-a permis să înfățișez 
diferite categorii sociale, să 
povestesc, să prezint eveni
mente din trecut și de azi. 
M-a impresionat de ase
menea eleganța „Dansului" 
românesc și a celui oriental, 
am nostalgia „Ulițelor 
vechi" de un deosebit far

mec mai ales in condițiile 
civilizației contemporane. 
Multe lucrări au fost reali
zate din caietul de schițe 
care nu mă părăsește nici
odată. Am realizat toate a- 
ceste cicluri și în genere lu
crările întregii expoziții din 
dorința de a mă confrunta 
cu publicul, de a mă adresa 
înțelegerii unor categorii 
cit mai largi de oameni.

Marina PREUTU

CUM SiNJ SOLUȚIONAȚI SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?
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Acțiune „filtru total" organi
zată de miliție pe unul din dru
murile publice din județul Ar
geș. Una din mașini trage pe 
dreapta. La volan — Constantin 
Preda din satul Poiana Lacului. 
I se cer actele pentru control. 
Preda dă actele mașinii.

— Dați, vă rog, și permisul da 
conducere.

— N-am permis. Adică vreau 
să spun că incă...

...Parcă trasă la indigo, aceeași 
întimplare și același dialog avea ( 
să se intîrhple in aceeași zi și 
cu Dumitru Stan din Ștefănești.

— N-am permis. Adică vreau 
să spun că incă...

„Încă" mai sint, din păcate, 
astfel de iresponsabili care se 
urcă la volan și pun în pericol 
viața lor și a semenilor lor. In 
ambele cazuri de mai sus, le
gea a fost prompt aplicată, 
fiind sancționați.

Cine
schimbă 
macazul ?

I
I
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Poșta de ieri ne-a adus copta 
scrisorii de trăsură nr. 5229901 
1978, care atestă expedierea da 
către întreprinderea „Tehnome- 
tal" din Timișoara, la data de 2?~ I 
iulie, anul trecut, a unui transfix 
conteiner cu table perforate pei. 
tru baza județeană Buzău dt 
aprovizionare tehnico-materială 
După cum ne scrie Alexandru 
Schlesinger, transconteinerul res
pectiv a plecat din orașul de 
pe malurile Begăi cu vagonul 
0053—31—301258 la 1 august, dar 
nici acum, după opt luni, n-a 
ajuns la destinație. Atit timișo
renii, cit și buzoienii au facut 
numeroase 
dar nimeni 
așa ?

In ce ne 
credem că . 
altele, despre care am mai scris) 
pe vreo linie moartă. Vorba 
cine schimbă macazul?

intervenții la C.F.R., 
nu știe nimic. Chiar

privește, înclinăm să 
a fost „uitat" (ca și

Si s-a 
cumintit

e:

I
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Șefi de echipă... 
asistenți

în secția ansamble 
sudate a întreprinderii 
„23 August" din Capi
tală — se arăta intr-o 
scrisoare primită la 
redacție — se reali
zează un mare volum 
de produse de înaltă 
complexitate. în ulti
mii ani. colectivul 
secției s-a confruntat 
cu numeroase proble
me tehnice si Organi
zatorice a căror rezol
vare a asigurat creș
terea și modernizarea 
producției. Dar aceasta 
nu poate justifica a- 
cordarea de sporuri la 
retribuirea unor șefi 
de echipă care nu au 
lucrat efectiv în pro
ducție.

Din răspunsul con
ducerii întreprinderii 
„23 August" aflăm că 
sesizarea se confirmă. 
Șase șefi de echipă din 
secția ansamble sudate 
au primit, sporuri de 
retribuție, deși nu au 
lucrat efectiv în ca
drul echipelor lor. ci

au prestat activități 
de asistentă tehnică si 
de asigurare a locuri
lor de muncă cu ma
teriale și scule. Și alti 
lucrători au fost retri- 
buiți în cadrul unor 
echipe, deși in cea mai 
mare parte a timpului 
de lucru s-au ocupat 
de probleme de dispe
cerat.

Analizînd abaterile
semnalate, se arată in 
răspunsul trimis re
dacției, biroul execu
tiv al consiliului oa
menilor muncii din în
treprindere a adoptat
Urmă țoalele 
recuperarea 
încasate pe 
de la șefii

măsuri : 
sumelor, 
nedrept, 

de edhipe
care nu au lucrat
efectiv în producție ; 
punerea lor în discuția 
biroului executiv a
conducerii secției an.- 
samble sudate ; anali
zarea concluziilor reie
șite in urma verifică
rii sesizării cu activul 
secțiilor (birourile or
ganizațiilor de partid, 
ale grupelor sindicale, 
ale organizațiilor

U.T.C. cu șefii de ate
liere și maiștri).

In încheierea răs
punsului se mențio
nează că sesizarea a 
constituit un real spri
jin dat conducerii în
treprinderii pentru în
lăturarea si prevenirea 
unor astfel de neajun
suri.

Poate redresa 
răchita 

o cooperativă 
agricolă ?

După opinia lui Du
mitru St. Ene din 
comuna Deveselu, ju
dețul Olt. în coopera
tiva agricolă de pro
ducție din această lo
calitate există re
surse materiale neva
lorificate, avutul ob
știi ar putea fi 
gospodărit mult mai 
bine, iar veniturile 
membrilor cooperatori 
ar crește.

Scrisoarea sa. adre
sată ziarului, a fost 
trimisă spre soluționa
re Comitetului jude

țean Olt al P.C.R., 
fiind verificată la fața 
locului de organizato
rul de partid al consi
liului unic agroindus
trial. Din răspunsul 
primit rezultă că, in
tr-adevăr. realizările 
cooperativei nu s-au 
ridicat la nivelul posi
bilităților și cerințelor 
actuale și nu si-a în
deplinit planul de pro
ducție. Analizînd ac
tivitatea economico- 
financiară a coopera
tivei, comitetul de 
partid a ajuns la con
cluzia că. pe lingă alte 
cauze, vinovat de a- 
ceastă stare de lucruri 
se face și președintele 
C.A.P., care nu s-a 
ocupat cu răspundere 
de bunul mers al uni
tății. Pe baza reco
mandării comitetului 
de partid, adunarea 
generală a cooperato
rilor a hotărit înlocui
rea. președintelui coo
perativei și a ales în 
această funcție pe In
ginerul șef.

în legătură cu tere
nul mlăștinos la care 
s-a referit semnatarul

scrisorii, in răspuns sa 
precizează că acesta 
va fi valorificat după 
executarea lucrărilor 
de desecare de către 
Trustul de construcții 
și îmbunătățiri funcia
re Craiova. De aseme
nea, s-a, stabilit cu 
conducerea C.A.P. ca 
din cele 3 hectare 
teren cu exces de 
umiditate, 1,25 hectare 
să se planteze in a- 
cest an cu răchită, 
care va fi valorificată.

După cum se poate 
vedea din răspuns, a- 
naliza făcută pe baza 
scrisorii a scos în evi
dentă si aspecte ale 
stilului muncii de con
ducere a cooperativei. 
Cît privește punerea 
în valoare a resurselor 
locale, nu sîntem în 
măsură să apreciem 
dacă acestea se reduc 
doar la răchită. întru- 
cît autorul scrisorii nu 
a mentionat-o in text. 
Să se fi gîndit că. ori- 
cît de repede ar creș
te acest arbust, nu 
poate să ajute prea 
mult la redresarea 
cooperativei ?

Ulciorul 
nu merge 

de multe ori 
la apă

într-o scrisoare din 
Alimpești. județul 
Gorj. se sesiza că pri
marul comunei șl 
secretar al comitetului 
comunal de partid. Se
bastian Dănescu. a 
primit mari cantităti 
de fîn de la I.A.S., 
oferindu-i în schimb 
șefului de fermă lem
ne de construcție ; a 
acordat ilegal autori
zații unor meseriași 
particulari contra unor 
sume de bani. De ase
menea. el a folosit 
mașina cooperativei a- 
gricole în interes per
sonal. a favorizat pe 
unii cetățeni în obți
nerea de loturi în fo
losință mai mari decît 
aveau dreptul statutar, 
și-a însușit bunuri din 
C.A.P.

Fiind vorba de fapte 
grave, redacția a tri
mis sesizarea spre cer
cetare și luare de mă

suri Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., in 
atenția tovarășului 
prim-secretar. La re
dacție a sosit un refe
rat succint — vizat de 
un secretar al comite
tului județean de 
partid — întocmit de 
instructorul cu proble
mele de scrisori si au
diente. în răspuns suit 
precizate măsurile a- 
doptate de biroul co
mitetului județean de 
partid, pe baza fapte
lor confirmate : sanc
ționarea pe linie de 
partid a lui S. Dănes
cu și înlocuirea sa din 
funcția de secretar al 
comitetului comunal de 
partid si de primar al 
comunei, precum și 
continuarea cercetări
lor de către organele 
de stat în ce privește 
ilegalitățile comise.

Răspunsul se în
cheie brusc, aici. Nor
mal ar fi fost să se 
facă cel puțin referire 
și la măsurile pentru 
prevenirea unor astfel 
de situații. Cu atit mai 
mult cu cit sesizări 
despre abuzurile fos

tului primar din Alim
pești au mai trimis să
tenii și comitetului ju
dețean de partid.

Spicuiri 
din răspunsuri
• Consiliul jude

țean al sindicatelor 
Harghita (răspuns la 
sesizarea adresată de 
Amos Hîrbea, artifi
cier) : Conducerea în
treprinderii miniere 
Bălan a luat măsuri 
pentru punerea in 
funcțiune a buldozere
lor ce staționează din 
cauza lipsei pieselor 
de schimb, precum și 
de predare la I.C.M. a 
utilajelor care au de
pășit norma de casare.

• La sesizarea a- 
dresată redacției de 
Gherghina Iordache 
din București, Direc
ția organizare, con
trol, personal și învă- 
țămint din Departa
mentul îmbunătățirilor 
funciare și construcții
lor agricole ne răs
punde : S-a dat dispo

ziție șantierului din 
Cluj-Napoca să rețină 
pensia de întreținere 
pentru copii, stabilită 
prin hotărîre judecă
torească, din retribuția 
tatălui acestora, Du
mitru Marin, țn cazul 
în care el va părăsi 
șantierul, se va co
munica la noul său loc 
de muncă obligația ce 
o are in această pri
vință.

• Comitetul orășe
nesc Orșova al P.C.R. : 
Problema calității pli
nii este in aten
ția organelor loca
le de partid și de 
stat. Comitetul orășe
nesc de partid a sanc
ționat pe șeful fabri
cii de pîine și a în
locuit din funcție pe 
secretarul comitetului 
de partid deoarece nu 
au luat măsuri de îm
bunătățire a activității 
unității și nu au tras 
la răspundere pe cei 
vinovati de acte de 
indisciplină.

Gheorqhe 
PtRVÂN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mihai Burcă din comuna 
Brusturoasa (Bacău) a sosit la 
Grupul școlar C.F.R. din Brașov 
pentru a învăța o meserie... Dar 
mai mult decît meseria il atră
geau restaurantele, in compania 
lui Bachus. lntr-una din seri, 
ieșind de la un local pe trei că
rări, a inceput să profereze in
jurii la adresa tuturor celor 
care-i ieșeau în cale. Văzind că 
oamenii nu-l iau in seamă, a 
încercat să se „răzbune" pe re- 
cipienții și coșurile cu resturile 
menajere pe care le intilnea, 
răsturnindu-le pe trotuar, tulbu- 
rind. liniștea publică. L-au potolit 
organele de ordine, care i-au 
aplicat o amendă usturătoare. Și 
s-a cumințit!

Joc 
cu focul

Tragica întimplare din pricina 
chibriturilor s-a petrecut și în 
casa unei familii din localitatea 
Seini, județul' Maramureș. Pie
rind cu treburi, părinții au în
chis in casă pe cei doi copii : 
un băiețel și o' fetiță. Băiețelul 
avea doi ani, iar fetița nouă 
luni. Rămas nesupravegheat, 
băiețelul a găsit o cutie cu chi
brituri și a inceput să se joa
ce. Focul s-a aprins instantaneu. 
Cind vecinii au observat flăcă
rile și au sărit in grabă să-l 
stingă și să forțeze ușa, era 
prea tirziu. Copiii n-au mai pu
tut fi salvați. Erau asfixiați.
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Tovarășii Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. si Vasile Marin, 
secretar al C.'C. al P.C.R.. au primit, 
ieri după-amiază. delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Chinez, 
în frunte cu tovarășii Tan Qilong 
(Tan Cilun). membru al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comitetului 
de partid al provinciei Qing hai 
(Cinghai). si Ma Li. membru al C.C. 
al P.C. Chinez, prim-searetar al Co
mitetului de partid al provinciei Cui 
Zhou (Guicijou). care, la invitația 
C.C. al P.C.R. efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență în tara 
noastră.

Cu acest prilej au fost evocate bu
nele relații de prietenie si colabo
rare multilaterală dintre nartide’e. 
popoarele si țările noastre, care se

dezvoltă continuu. în spiritul convor
birilor si înțelegerilor convenite cu 
ocazia întâlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Hua Guofeng, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

Au fost înfățișate oaspeților chi
nezi experiența dobîndită si preocu
pările actuale ale partidului nostru 
în conducerea si dezvoltarea unor do
menii ale activității economico-socia- 
le. realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului, in 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Vizita delegației parlamentare 
indoneziene

Vineri, tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționale, 
a oferit un dineu oficial în onoarea 
delegației parlamentare Indoneziene.

Au luat parte Aneta Spornic, vice
președinte al M.A.N., Gheorghe Pe
trescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Vasile Pungan, președin
tele Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică internațională 
a M.A.N., membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, depu- 
tați, alte persoane oficiale.

La dineu au participat, de aseme
ne? persoanele care îl însoțesc pe 
’ președintele Camerei Reprezen- 

lor a Republicii Indonezia, Kar- 
ambasadorul acestei țări la 

. ueurești, general brigadier Soesi- 
darto, și membri ai ambasadei.

în toasturile rostite în timpul di
neului s-a subliniat dezvoltarea pe 
care o cunosc relațiile de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări,

precum și dorința de a intensifica 
aceste raporturi. S-a toastat in sănă
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a președintelui Suharto, pentru 
amplificarea prieteniei dintre cele 
două popoare, în interesul păcii, co
laborării și înțelegerii între na
țiuni.

★

Vineri dimineața, delegația parla
mentară indoneziană, condusă de 
Kartidjo, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților, a vizitat întreprin
derea „23 August" din Capitală. Oas
peții au fost însoțiți de Aneta Spor
nic. vicepreședinte al M.A.N.. și de 
ambasadorul Indoneziei la București, 
general brigadier Soesidarto.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația parlamentară indoneziană a 
vizitat cartierul Drumul Taberei, 
șantierele de construcții din centrul 
Capitalei, precum și obiective social- 
cul turale.

(Agerpres)

în cadrul „Zilelor culturii polone
ze" în tara noastră, la cinematogra
ful „Ploiești" a avut loc. vineri sea
ra. un spectacol de gală cu filmul 
„Antichități". Alături de numerosul 
public ploieștean a fost prezentă o 
delegație de cineaști polonezi.

★
Ambasadorul R. P. Bulgaria la 

București. Petar Danailov. a laminat, 
vineri după-amiază. prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și poli
tice a Republicii Socialiste România, 
Ordinul „Kiril și Metodiu" clasa I, 
conferit de către Consiliul de Stat al 
R.P. Bulgaria pentru merite în dez
voltarea colaborării între oamenii de 
știință bulgari și români.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de știință și cultură, membri ai Aso
ciației de prietenie româno-bulgară.

★

în suita de manifestări organizate 
de Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România pentru valorificarea 
operelor realizate de artiștii noștri 
contemporani, vineri după-amiază 
s-a deschis în sălile de la parterul 
muzeului expoziția pictorului Ion 
Gheorghiu, cuprinzînd lucrări din 
ultimii zece ani : 85 picturi. 50 sculp
turi, 30 guașe. 56 desene și o tapi
serie.

La vernisaj au luat cuvîntul prof, 
dr. Alexandru Cebuc. directorul Mu
zeului de artă al Republicii Socialis
te România, șl criticul de artă Dan 
Hăulică.

Expoziția rămîne deschisă timp de 
trei săiptămini.

(Agerpres)

COMUNIST DIN BELI

Mesajul de salut al L al P.C.R.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Democratice Madagascar

Vineri, tovarășul Angelo Miculescu, 
vicenrim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii si industriei ali
mentare. a primit pe Christian Remi 
Richard, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democratice Mada
gascar. președintele părții malgase 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică si tehnică 
româno-malgașă.

Cu acest prilej au fost discutate

unele aspecte concrete privind lăr
girea cooperării bilaterale în dome
niul agriculturii, precum si reali
zarea în comun a unor obiective 
zootehnice.

★

în aceeași zi. oaspetele a vizitat 
întreprinderea „Semănătoarea" din 
București si I.A.S. „30 Decembrie".

(Agerpres)

O delegație de activiști ai P.S.U.G. 
ne-a vizitat tara

în zilele de 26—30 martie ac.. o 
delegație de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, condusă 
de Lisa Bayreuther. șef de sector la 
Secția propagandă a C.C. al P.SU.G., 
a ăfectuat, la invitația C.C. al P.C.R., 
o vizită pentru schimb de experiență 
în țara noastră.

Delegația a avut convorbiri la Sec
ția propagandă a C.C. al P.C.R., 
Academia ..Ștefan Gheorghiu". Co

mitetul județean Brașov al P.C.R. și 
a vizitat obiective economice si so- 
ciaj-culturale din Capitală si muni
cipiile Brașov și Buzău.

La îpeheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ilie Rădu- 
lescu. secretar al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Ekkehard RiecheL 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

Primăvara turistică
Condițiile deosebite create în toa

te stațiunile balneoclimaterice și de 
odihnă permit efectuarea unei cure 
balneare și în această perioadă, cu 
rezultate la fel de bune ca. și în 
cursul verii. Hoteluri elegante, vile 
cochete cu grade diferențiate de 
confort, unități moderne de alimen
tație publică, nenumărate posibili
tăți de agrementare a sejurului stau 
la dispoziția amatorilor. Oficiile ju
dețene de turism vă propun ca la 
recomandarea medicului să optați : 
pentru tratarea afecțiunilor apara
tului locomotor, a bolilor reumatis
male degenerative, abarticulare. in
flamatorii și posttraumatice. pentru 
stațiunile : Eforie Nord, Mangalia, 
Neptun, Govora. Lacu Sărat, Ama
ra. Pucioasa. Geoagiu-Băi. Moneasa, 
Vața Băi, Calacea, Bazna, Sovata. 
Maladiile aparatului cardiovascular 
și ale sistemului nervos central 
își găsesc tratamentul în stațiunile : 
Buziaș, Vatra Domei, Tușnad, Bal- 
vanyos, Borsec. Recomandate pentru 
tratarea afecțiunilor tubului diges
tiv și ale glandelor anexe, ale rini
chilor șl căilor urinare, maladiilor 
hepatobiliare, bolilor de nutriție și 
metabolism sînț stațiunile Călimă- 
nești-Căciulata, Olănești. Slănic- 
Moldova, Vîlcele, Singeorz-Băi. 
Pentru cei care-și petrec concediul 
de odihnă In această perioadă le 
sint recomandate toate stațiunile 
balneoclimaterice din țară, dintre 
care amintim : Sinaia. Bușteni. Pre
deal. Poiana Brașov. Durău, Borșa, 
Izvoarele, Semenic, Muntele Mic, 
Crivaia. Sovata, Stîna de Vale. Bor
sec. Lacu Roșu.

Rețineri de locuri se pot obține de 
la agențiile și filialele OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM, precum 
si de la comitetele sindicatelor din 
întreprinderi și instituții.

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român adresează partici
panților la cel de-al XXIII-lea Con
gres al Partidului Comunist din Bel
gia și, prin dumneavoastră, tuturor 
membrilor și militanților săi un cald 
salut de prietenie și solidaritate din 
partea Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comuniștii, oamenii muncii din 
Republica Socialistă România urmă
resc cu sentimente de prietenie și 
solidaritate activitatea depusă de 
comuniștii belgieni pentru promova
rea intereselor maselor de oameni 
ai muncii, pentru întărirea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, pen
tru unirea tuturor forțelor revoluțio
nare muncitorești, democratice și 
progresiste din Belgia, pentru îm
plinirea aspirațiilor lor la o viață 
mai fericită și mai dreaptă.

Folosim acest prilej pentru a sub
linia cu satisfacție legăturile de pri
etenie și colaborarea fructuoasă exis
tente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Bel
gia. De asemenea, dorim să relevăm 
continua dezvoltare a cooperării ro- 
mâno-belgiene pe multiple planuri 
și, mai ales, în domeniile relațiilor 
economice, politice și cultural-știin- 
țifice, precum și al conlucrării celor 
două țări pe tărîmul vieții interna
ționale, in interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, destinderii și 
înțelegerii în Europa și în întreaga 
lume.

Dragi tovarăși,
Poporul român este angajat în 

prezent cu toate forțele sale crea
toare in înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, adoptat de 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului.

întreaga dezvoltare a industriei, 
agriculturii și a celorlalte ramuri ale 
economiei se realizează pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, care consti
tuie factori hotărîtori pentru pro
gresul economic și social rapid. De 
asemenea, au fost adoptate și se 
transpun în viață măsuri privind în
tărirea autogestiunii economico-fi- 
nanciare și ridicarea pe un plan su
perior a autoconducerii muncitorești. 
Toate acestea contribuie la creșterea 
gradului general de civilizație, la 
dezvoltarea învățămîntului, științei, 
culturii, la ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor.

în deplină concordanță cu obiecti
vele. politicii sale pe plan intern, 
partidul comunist și statul român 
desfășoară o politică externă activă, 
conlucrează cu toate forțele înainta
te ale lumii în lupta pentru împlini
rea idealurilor de libertate, dreptate, 
progres social și pace ale popoarelor, 
pentru democratizarea relațiilor 
ternaționale, pentru o lume mai 
nă și mai dreaptă.

România socialistă dezvoltă __
legăturile de colaborare și prietenie 
cu toate statele socialiste, acționează 
pentru dezvoltarea relațiilor de coo
perare cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, cu țările 
mici și mijlocii, cu celelalte 
ale lumii în spiritul principiilor 
existenței pașnice.

in- 
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Pregătirea loturilor reprezentative 
de fotbal

După etapa de miercuri a campio- 
ratului divizionar „A", loturile re- 
'“zentative de fotbal s-au reunit 

t a-si continua pregătirile și 
d tâva formațiile in vederea apro- 
pi. ^gr confruntări oficiale.

LOTUL A
De joi a Început antrenamentele 

la Craiova (unde miercuri. 4 aprilie, 
se va juca partida România—Spania), 
in următoarea componentă : Lung și 
Necula Răducanu (portari) ; M. Zam
fir, Tilihoi. Dinu. Ștefănescu, Sameș, 
Lucuță (fundași) ; Dumitru, Romilă, 
Boliini, Marcel Răducanu. Bălăci 
(mijlocași) ; Lucescu. Crișan. Dudu 
Georgescu. C&mătaru, Marcu (înain
tași).

După cum se observă, fată de pre
cedentele convocări, nu mai figu- 
i’ează in lot portarul Cristian și fun
dașul Vigu (ambii accidentați), ca și 
Bălăci — în a cărui recuperare se 
speră, totuși ; apar însă olimpicii 
M. Zamfir și Ștefănescu. cei doi 
steliști Răducanu (Necula și Marcel), 
Plus dinamovistul Lucuță.

în meciul de miercuri, nici forma
ția spaniolă nu va putea folosi doi 
prezumtivi titulari : apărătorul cen
tral Migueli si mijlocașul ofensiv 
Heredia (ambii de la C.F. Barcelona). 
Agenția France Presse, care trans
mite știrea, informează că cei doi 
sint grav accidentați și dă ea sigur 
că nu vor face deplasarea. încă in 
discuție este și selecționarea mijlo
cașului Asensi, deoarece clubul a- 
cestuia (tot C.F. Barcelona) și-1 do
rește valid pentru semifinalele „Cu
pei cupelor", cu S.K. Beveren, la 
11 si 25 aprilie. în schimb, au reapă

rut în lotul spaniol Ruben Cano (A- 
tletico Madrid) și Saura (Valencia).

LOTUL OLIMPIC
Se antrenează la Pitești (pentru 

meciul ce se va desfășura la 18 apri
lie. in această localitate, in compa
nia olimpicilor din Ungaria). Cei 16 
selecționați : Bucu si Anuței (por
tari) ; Purima. Stancu, Cirstea. FI. 
Nicolae. Ivan II. Koller '(fundași) ; 
Bărbulescu, lovănescu, Augustin, 
Leac (mijlocași) ; Doru Nicolae, Radu 
II, Stan, FI. Grigore (înaintași).

Coman si Stoica (accidentați) sint 
înlocuiți cu Anuței și Leac.

LOTUL DE TINERET
în vederea partidei cu selecționata 

similară a Turciei, din preliminariile 
C.E. (la Sibiu a fost 2—1 pentru „ca- 
deții noștri" ; returul e programat la 
4 aprilie. în Turcia), tinerii, tricolori 
au si susținut ieri în Capitală, pe 
Stadionul Republicii, un interesant și 
dificil test. Parteneră de joc a fost 
echipa braziliană Santa Cruz, aflată 
într-un lung turneu în care înregis
trase nouă victorii din nouă jocuri, 
printre rezultatele deosebite figurînd 
un 7—1 cu naționala Kuweitului și 
un 4—0 cu naționala Arabiei Saudite 
(plus un alt scor de 4—0 înregistrat 
anterior, la Recife. în fata olimpici
lor cehoslovaci).

A învins echipa braziliană cu 4—2. 
Lotul nostru a folosit următorii ju
cători : Ducadam — Borz. Condruc, 
Sabău (Zare), Ion Gheorghe (Kiss) — 
Țicleanu (Vamanu), Antohi (Cernes- 
cu). Ion Mureșan — Adrian Ionescu 
(Vidican). Terheș. Coraș. Din lot mai 
fac parte Mîndrilă. Andreicuți, 
Oancea.

În cîteva rînduri
• La Baia Mare se dispută astăzi 

meciul retur dintre echipa locală 
H.C. Minaur și formația S.C. Magde
burg, contînd pentru semifinalele 
„Cupei cupelor" la handbal mascu
lin. Partida va începe la ora 18,15. în 
primul joc, handbaliștii din R.D. Ger
mană au cîștigat cu scorul de 27—19. 
Echipa calificată va întîlni în finală 
pe învingătoarea meciului dintre 
formațiile V.F.L. Gummersbach (R.F. 
Germania) și Tatabanya (Ungaria). 
Posturile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la această partidă în 
cadrul radioprogramului „Orele serii".

• în optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis pentru 
„Cupa Ramazzotti", care se desfă
șoară pe teren acoperit la Milano, 
suedezul Bjorn Borg l-a învins cu 
6—0, 6—1 pe Balasz Taroczy (Unga
ria), iar americanul John McEnroe a 
dispus cu 6—4, 6—4 de Buster Mott- 
ram (Anglia). în partidele de dublu: 
Adriano Panatta, Paolo Bertolucci 
(Italia) — Ilie Năstase (România), 
Raul Ramirez (Mexic) 7—5. 6—7, 7—6.

• Cea de-a 6-a etapă a competi
ției cicliste internaționale „Cupa 
F.R.C." disputată vineri pe traseul 
Constanta — Negru Vodă și retur (90 
km) a revenit rutierului polonez Ma
rek Kluj. cu timpul de 2hll’56”. Pe 
locul doi a sosit ciclistul dinamovist 
Valentin Ilie cu rezultatul de 2hl2’13”. 
Astăzi are loc penultima etapă (130 
km), iar duminică, la Mamaia, cicliș
tii se vor întrece într-o probă pe 
circuit, la sfirșitul căreia se va cu
noaște învingătorul „Cupei F.R.C.".

• în runda a 5-a a turneului in
ternational de șah (se dispută sistem 
elvețian) de la Lone Pine_ (Califor
nia). marele maestru român Florin 
Gheorghiu a ciștigat la olandezul 
Hans Ree. în timp ce V, Korcinoi a 
fost învins de către V. LiberSon. iar 
Fedorowicz a pierdut 1a Sosonko. 
Partidele Lombardy — Hort ; Seira- 
wan — Gligorici ; Miles — Diesen ; 
Larșen — Sigurjonsson : Tarjan — 
Peters s-au incheiat remiză.

loc 
loc

Dragi tovarăși,
Congresul dumneavoastră are 

într-un moment cînd in lume au 
profunde prefaceri de ordin politic,
social și național, crește lupta po
poarelor pentru dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare, pentru o politică 
nouă, de colaborare, pe baza depli-

• O CURSĂ DE 
FOND SPRE POLUL 
NORD. După cum anunță 
agenția T.A.S.S.. o expediție so

vietică formată din șapte mem
bri a hotărît să exploreze regiu
nile polare într-un mod inedit. 
Ei au renunțat la clasicele să
nii trase de cîini, pentru a stră
bate... cu propriile picioare, mai 
precis pe schiuri. întinderile ne
primitoare de gheată si zăpadă. 
Temerarii schiori (in fotografie) 
și-au început marșul din insula 
Henrietta și speră să ajungă, 
după 70 de zile, la Polul Nord. 
Trebuie precizat că. alături de 
performantele de ordin fizic, ei 
își propun și efectuarea unui 
program cu caracter stiintific- 
medical. geografic etc.

• AMAZONUL CĂ
RĂUȘ. Apele Amazonului
transportă in fiecare an o can
titate de 800—900 milioane de

tone de aluviuni, dintre care cea 
mai mare parte este vărsată în 
ocean. Aceasta este concluzia 
desprinsă în urma unor noi mă
surători întreprinse de cercetă
tori brazilieni și americani pe 
întreg parcursul celui mai mare 
fluviu al Americii de Sud. în 
urma noilor măsurători — scrie 
revista „Nature" — Amazonul 
trece pe locul al treilea intre 
cărăușii de aluviuni ai oceanu
lui planetar — după Fluviu] 
Galben si Gange.

• MUZICĂ PENTRU 
DELFINI. După masacrul del
finilor pus la cale de pescarii 
japonezi de ne insula Iki. pe 
motiv că aceștia le rup năvoa
dele și alungă peștii, în ajuto
rul acestei inteligente specii de 
mamifere marine a sosit o'echi

Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist Italian

nei egalii în drepturi, a principi
ilor indedenței și suveranității 
naționale^amestecului în treburile 
interne șrantajului reciproc. Tot
odată, artic o ascuțire a contra
dicțiilor, intensifică lupta pentru 
zone și si de influență, se accen
tuează mlestările de forță pe a- 
rena morlă. Actuala situație in- 
ternaționareclamă, mai mult ca 
oricînd, insificarea luptei tuturor 
forțelor ogresiste, democratice, 
antiimperste pentru a împiedica 
agravarea matului mondial, recla
mă elimina forței și a amenință
rii cu foliea ei în relațiile dintre 
state, prorarea cursului spre des
tindere și rmarea unor relații noi 
în viața irnațională, care să asi
gure tutui popoarelor dezvoltarea 
independei liberă, fără nici un 
amestec difară.

Românlacialistă se pronunță în 
modul celai hotărît pentru stin
gerea și lidarea grabnică a stări
lor de îndare, a focarelor exis
tente în diite părți ale lumii, care 
pun în p®l pacea și securitatea 
popoarelor.șa cum sublinia secre
tarul genei al Partidului Comunist 
Român, pndintele Republicii So
cialiste Ronia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, situația deosebit de 
complexă «tentă astăzi pe plan 
mondial, sanpun intensificate ac
țiunile pen lichidarea conflicte
lor ce mai Inuie în lume, pe calea 
tratativelor singura modalitate 
rațională dioluționare justă și du
rabilă a pflemelor litigioase din
tre state —mtru stingerea tuturor 
focarelor dcncordare, pentru abo
lirea definiși a folosirii forței in 
raporturile ernaționale.

Țara noaa consideră că trebuie 
să se facă tul pentru înfăptuirea 
în viață a curității și colaborării 
în Europa, ptru a se asigura tre
cerea neconionată la adoptarea 
măsurilor ddezangajare militară, 
de dezarmat și în primul rînd de 
dezarmare nleară, fără de care nu 
se poate asira securitatea în Eu
ropa și în lut, pentru făurirea unei 
Europe a stâor libere și indepen
dente. în act scop. România se 
pronunță, peru o temeinică pregă
tire a reuniți de la Madrid din 
1980, astfel :ît aceasta să adopte 
noi măsuri giotărîri concrete pen
tru continuat și adîncirea întregu
lui proces dedificare a securității 
pe continent.

Partidul Ccunist Român, în spi
ritul politiciiale consecvent inter
naționaliste, llitează pentru extin
derea și diveificarea relațiilor de 
prietenie și lidaritate cu toate 
partidele comiste și muncitorești, 
pentru făurir. unei unități de tip 
nou a mișcăt comuniste, întemeia
tă pe respecrea principiilor inde
pendenței, egității in drepturi și 
neamesteculuin treburile interne, 
pe dreptul sau al fiecărui partid 
de a-și elaboi în mod autonom li
nia politică, etica și strategia sa, 
în funcție deondițiile social-politi- 
ce specifice ții sale. Dezvoltăm, 
de asemenea, colaborarea cu parti
dele socialistei social-democrate, 
cu partidele «mocratice din noile 
state indepen<nte, cu mișcările de 
eliberare nați<ală, în lupta împo
triva imperialmului, colonialismu
lui și neocolonlismului, pentru pa
ce și progres s:ial.

Exprimîndu-i convingerea că re
lațiile frățești de solidaritate din
tre Partidul Cmunist Român și 
Partidul Comiist din Belgia vor 
cunoaște și peviitor o evoluție as
cendentă, vă tăm, dragi tovarăși, 
succes deplin i desfășurarea lucră
rilor congresuli dumneavoastră, în 
traducerea în viță a hotărîrilor sale, 
pentru triumfu idealurilor progre
sului social, păi și socialismului.

„O mare forță populară fi demo
cratică pentru a deschide un drum 
nou Italiei". Sub însemnul acestei 
lozinci s-au deschis, vineri dimi
neața, in impunătorul Palat al spor
turilor din Roma, lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian, eveniment deose
bit de important in viața comuniș
tilor italieni, a intregil societăți 
italiene. In centrul dezbaterilor 
congresului se va afla politica par
tidului de dezvoltare și întărire a 
unității de acțiune a tuturor forțe
lor muncitorești 
și democratice din 
țară, singura de 
natură să permi
tă înfruntarea și 
depășirea actuale
lor dificultăți prin ™.------

La lucrările congresului participă 
1191 delegați, aleși în cadrul con
greselor federațiilor provinciale ale 
P.C.I., reprezentanți ai Federației Ti
neretului Comunist Italian, membri 
ai Comitetului Central și ai Comisiei 
Centrale de Control. Față de 1975, 
cînd a avut loc congresul prece
dent, P.C.l. numără în prezent cu 
133 000 mai mulți membri, atingînd 
1 790 000 înscriși. Sint prezente, de 
asemenea, delegații ale tuturor par
tidelor democratice italiene, repre
zentanți ai organizațiilor sindicale 
și de masă, precum și peste 5 000 
de invitați, militanți ai partidului 
din toate regiunile țării, personali
tăți de frunte ale vieții culturale, 
economice și științifice. La congres 
sint prezente, de asemenea, peste 
o sută de delegații din partea unor 
partide comuniste și muncitorești, 
mișcări de eliberare națională, par
tide socialiste și social-democrate 
din întreaga lume.

o tuturor forfe

CORESPONDENTA 
DIN ROMA

care trece Italia.

Delegația Partidului Comunist 
Român este condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In prezidiul congresului au fost 
aleși, in aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Luigi Longo,'președintele 
P.C.L, tovarășul Enrico Berlinguer, 
secretar general al partidului, mem
bri ai Direcțiunii P.C.L, militanți 
de frunte ai partidului.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de Leonilde Jotti, membru al 

Direcțiunii P.C.L, 
au rostit scurte 
cuvintări de salut 
Paolo Cioffi, pri
mul secretar al 
Federației P.C.L

din Roma, și Carlo Giulio Argan, 
primarul capitalei italiene.

In continuare a fost adoptată 
ordinea de zi, care cuprinde ra
portul de activitate pentru perioada 
dintre cele două congrese, aproba
rea proiectului de teze, a programu
lui privind alegerile pentru Parla
mentul vest-european, a statutului 
partidului, precum și alegerea Co
mitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Control.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Enrico Berlinguer a pre
zentat raportul : „înaintarea către 
socialism în pace și în democrație. 
Unitatea forțelor muncitorești, 
populare și democratice pentru o 
conducere nouă în Italia si pentru 
reînnoirea Comunității Economice 
Europene".

In cursul după-amiezii, lucrările 
congresului au continuat pe comi
sii. Dezbaterile pe marginea rapor
tului urmează să înceapă simbătă 
dimineața.

Radu BOGDAN
..

Convorbiri economice româno-franceze
in perioada 26—30 martie a făcut 

o vizită în tara noastră o delegație 
formată din reprezentanți ai unor 
mari firme din domeniile siderur
giei. construcțiilor mecanice, electro
tehnicii. chimiei și altele, din Franța. 
Delegația a fost condusă de dl. C. 
Herbaut. director general în cadrul 
Centrului francez de comerț exterior. 
Vizita a fost organizată de Centrul 
francez de comerț exterior. în cola
borare cu Camera de comerț și in-

dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia.

Oaspeții au avut întrevederi cu re
prezentanți ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior și au vi
zitat unități industriale din Bucu
rești si provincie. Cu acest prilej au 
fost purtate tratative privind coope
rarea economică intre organizații co
merciale și întreprinderi românești 
și firmele franceze reprezentate în 
delegația care a vizitat România.

(Agerpres)

COMITETUL CEN-RAL 
AL PARTIDULUI COMUNST ROMÂN

*
BRUXELLES 30 (Agerpres). — La 

30 martie s-au deschis la Bruxelles 
lucrările celui de-al 23-lea Congres 
al Partidului Comunist din Belgia. 
Iau parte peste 150 delegați ai fede
rațiilor partidului comunist. Partici
pă. de asemenea. reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncito
rești. mișcări de eliberare națională 
și partide democratice . din țări in 
curs de dezvoltare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv ai C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Comunist 
din Belgia. Louis Van Geyt. a pre
zentat raportul C.C. al P.C.B. Docu
mentul evidențiază dificultățile prin 
care trece economia țării, ca urma-

★

re a crizei geneale a capitalismului 
care a afectat pșfund Belgia, conse
cințele ei negație asupra condițiilor 
sociale interne. Raportul adresează 
celorlalte forte lemocratice și pro
gresiste chemare; de a se uni într-un 
front care să spijine lupta maselor 
populare impotri'a creșterii șomaju
lui. politicii de criză și austeritate, 
pentru îmbunăt.țirea condițiilor de 
viată ale oamenior muncii.

P.C.B. se proruntă pentru conti
nuarea eforturilor vizînd crearea 
unui climat de securitate și coopera
re în Europa, pentru reducerea chel
tuielilor militare.

★

Tovarășul Mihai Gere a transmis 
conducerii P.C. din Belgia mesajul 
de salut al C.C. al P.C.R.

O nouă tragere Loto 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează la 1 
aprilie o nouă tragere Loto 2, la 
care participanții pot obține 
autoturisme „Dacia 1300“ și im
portante sume de bani în cadrul 
a șase categorii de cîstiguri. 
Pentru atribuirea acestora 
efectuează trei 
continuare, a cîte 
fiecare ; în total 
numere din 75.
1—4 cîștigurile au valori varia
bile, iar la categoriile 5—6 valori 
fixe (respectiv 200 lei pentru 
variantele cu trei numere din 
totalul celor 12 extrase și 100

se 
extrageri, în 
patru numere 
se extrag 12 

La categoriile

lei pentru variantele cu două 
numere din cele patru ale unei 
extrageri). Cîștigul maxim pe1 o 
variantă este autoturismul „Da
cia 1300", iar cîștigul minim 
este de 100 lei. Participarea se 
face pe bilete seria „R“ de 10 
lei, completate cu o variantă 
achitată sută la sută sau cu 
patru variante achitate in cotă 
de 25 la sută. Indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet participă la 
toate extragerile.

Ultima zi pentru procurarea 
biletelor — simbătă 31 martie 

Agențiile Loto-Pronosport
oferă participanților si bilete 
gata completate.
a.c.

pă de „prieteni ai naturii". Mai 
multi cercetători din S.U.A. in
tenționează să instaleze in apă, 
la un metru adîncime, puterni
ce difuzoare prin care va fi 
transmisă muzică, destinată să-i 
Îndepărteze pe delfini din peri
metrele de pescuit. Se scontea
ză ca înregistrările cu muzică 
de Beethoven și melodii ritma
te din Jamaica să atragă delfi
nii spre alte zone. Precedenta 
experiență de acest gen efec
tuată în Hawaii de aceiași cerce
tători a dat rezultate incredi
bile : delfinii, animale iubitoare 
de muzică, s-au îndreptat, în 
grup, către difuzoare, scotînd un 
fel de fluierat în cor.

• PROMISIUNEA 
MĂRILOR CALDE. Să 
imaginăm o imensă platformă 
plutind pe ocean, prevăzută 
cu o conductă ce atinge a- 
dincimea de 700 de metri și 
aspiră 500 de metri cubi de 
apă pe secundă. Folosindu-se 
energia termică a apelor marine 
— mai bine zis diferența de 
temperatură între apa de la 
suprafață si apele din profun
zime — poate fi obținută elec
tricitate echivalentă cu cea pro
dusă de o centrală cu puterea 
de 100 megawați. Energia obți
nută pe această cale poate fi 
stocată sau transmisă spre coas

Vizita delegației 
Comunist

în continuarea vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră, delegația 
Ligii Tineretului Comunist Chinez, 
condusă de tovarășul Han Ying, 
prim-secretar al Comitetului Central, 
a avut convorbiri la Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. Mi
nisterul Educației și învățămintului. 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, Radioteleviziunea Româ
nă, Centrul de cercetări pentru pro-

Ligii Tineretului 
Chinez

blemele tineretului. Biroul de tu
rism pentru tineret și redacția zia
rului „Scînteia tineretului". Delega
ția a vizitat Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia, complexul sportiv „23 August", 
precum și alte obiective social-cultu- 
rale din Capitală.

Cu prilejul vizitei delegației de 
tineret, ambasadorul R.P. Chineze la 
București, Chen Shuliang, a oferit 
vineri un dineu.

cinema
• Poliția este învinsă : POPULAR
— 15; 17.30; 20.
• Masca de apă : FLACARA — 
15,30; 18; 20.
• Un om de zăpadă pentru Afri
ca : PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre

sălbatice — 15: 16,30,
cumpănă — 18; 2>0 :

Mackenna : CENTRAL

• Brațele Afrodltel : PATRIA — 
15,30; 17,45; 20,15, FAVORIT — 15; 
17,30; 20, GRI VIȚA — 15,30; 17,45;
20.
• Mizez pe 13 : FESTIVAL — 15; 
17,30; 20.
• Napoli se revoltă : LUCEAFĂ
RUL — 15,15; 17,45; 20. BUCU
REȘTI — 15,15; 17,30; 20.
• In viitoare : TIMPURI NOI — 
15,30; 19.
• Incredibila Sarah : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Clipa : SCALA — 15,30; 19, CA
PITOL — 15,30; 19. GLORIA — 15;
19.
• Expresul de Buftea : FERO
VIAR — 15; 17,30; 20, FLOREAS- 
CA — 15; 17,30; 20.
• Cuibul iluziilor: VICTORIA — 
15,30; 19.
• Lebedele 
Drumuri in
DOINA.
• Aurul Iul
— 15; 17,30; 20.
• Intre oglinzi paralele : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20, MIORIȚA
— 15.30; 17,45; 20.
• Cobra : EXCELSIOR — 15; 17;
19; 20,45, AURORA — 15; 17; 19;
20,45, MODERN — 16; 17; 19; 20,45.
• Furtuni de vară : LIRA — 15,30; 
18; 20.
• Nea Mărln miliardar t 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.
• Police Python 357 : SALA PA
LATULUI — 17,15, MELODIA — 
14,45; 17,30; 20,15, TOMIS — 15;
17,30; 20, FLAMURA — 15; 17,30;
20.
• Babei fără cauză — 11,45, Cio- 
ciara — 14, Mama — 16,15, Furia
— 18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• 80 de husari : FERENTARI — 
15; 17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : PACEA — 
14,30; 17,30; 20,16, COSMOS — 14,30; 
17,30; 20,15.
• Leac împotriva fricii : GIU
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.
• Stepa : COTROCENI — 15: 17,30; 
20.
• Sfirșitul „împăratului din tai
ga" : MUNCA — 15; 17,30; 20.
• Al patrulea stol : VOLGA —
15; 17,30; 20, ARTA — 15; 17,30;
20,15.
• Valsul absolvenților : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.

• Teatrul Național București
(sala mică) : Gaițele — 16; 19,30,
(sala Atelier) : Aventură în banal
— 16,30, Elegie — 20.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : „După- 
amîezile muzicale ale tineretului". 
Laureați ai concursurilor națio
nale. Quartetui MUSIC A SERIA
— 18.
• Opera Română : Freischiitz — 
19.
• Teatrul de operetă : Nesfîrșit, 
zborul Măiastrei, Meșterul Manole
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu —• 15,
Tineri căsătoriți caută cameră —
19.30,
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc 
~ 15, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 19.30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița în sac — 15; 19,30, (sala 
Studio) : Craii de curtea veche —
15.30, Cinci romane de amor — 20.
• Teatrul Giulești (sala Studio
74) : Rochia și autograful — 17;
19.30, (sala Majestic) : O familie
îndoliată — 19.30. *
• Teatrul evreiesc de stat : Muniș
— 18.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" ; Ucu- 
Uitucu — 15; 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de cîntec ro
mânesc — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
năzdrăvanul — 17.
o Teatrul „Țăndărică" :
Criș — 17.
• Circul București : „Stop! 
lumea la circ" — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cine aiurează, nu oftează — 19,30.
• Ansamblul de estradă al arma
tei (la sala C.C.A.) : Inimi de pri
măvară — 19,30.

Sftrlă

Frații

Toată

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 30 MARTIE 1979
Extragerea I : 34 24 45 9 60 35 5 37 16.
Extragerea a Il-a : 21 8 13 80 22 53 82 12 33.

tele apropiate, prin cablu sub
marin. Un astfel de proiect nu 
este de domeniul fantasticului. 
La Centrul național de exploa
tare a oceanelor din Franța se 
proiectează în prezent prototipul 
unei astfel de microcentrale cu 
o putere de 3 megawați, ce ur
mează să fie dată în folosință, 
în apropiere de Tahiti, în 1984.

• MASACRUL DIN 
GUYANA - PE ECRAN. 
Regizorul Renâ Cardona Hijo 
turnează în prezent un film in
titulat „Guyana, crima secolu
lui". Filmul, realizat în studiou
rile cinematografice mexicane, 
urmează să fie lansat la sfîrși- 
tul lunii mai. Scenariul se re
feră la tragica moarte a celor 
916 membri ai sectei religioase 
„Templul Poporului" din Guya

na, victime ale fanatismului re
ligios.

• JUBILEUL TURNU
LUI EIFFEL. La 30 martie 
s-au împlinit 90 de ani de la 
încheierea construcției celebru
lui turn Eiffel, conceput ca ele
ment maior al expoziției uni
versale organizate in 1889 în 
capitala Franței si devenit ulte
rior un veritabil simbol al Pa
risului. Uriașa construcție de 
oțel, datorată lui Gustave Eiffel, 
a atras mereu multi vizitatori 
și în ultima perioadă turnul a 
fost anual gazda a peste două 
milioane de persoane, dintre 
care cele mai multe au ținut 
să-și procure replica lui minia
turală sau cărți poștale pe care 
figurează imaginea gigantului 
de 7 000 de tone.

/
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Tovarășul Edward Gierek l-a primit 
pe ministrul român al afacerilor externe

Președintele Republicii Mali l-a primit
I

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 
30 martie, tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar a) C.C. al P.M.U.P.. l-a 
primit pe tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe al .Republi
cii Socialiste România, care efectuea
ză o vizită oficială de prietenie in 
R.P. Polonă.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost transmis un mesaj 
de prietenie tovarășului Edward 
Gierek și tovarășei Stanislawa Gierek.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Edward Gierek a transmis din partea 
sa și a tovarășei Stanislawa Gierek 
un salut călduros și cele mai bune 
urări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

în cursul convorbirii s-a realizat 
un schimb de informații cu privire 
la stadiul construcției socialismului 
in cele două țări și s-a efectuat un 
schimb de păreri cu prțvire la unele 
probleme ale situației internaționale 
actuale.

A fost reafirmată hotărîrea celor 
două părți de a acționa in continua
re pentru întărirea prieteniei și so
lidarității, pentru dezvoltarea colabo
rării româno-polone pe multiple pla
nuri și in mod deosebit petitru lăr
girea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice, în spiritul ho- 
tăririlor și înțelegerilor stabilite cu 
prilejul intilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, 
ceea ce corespunde intereselor po
porului român și poporului polonez,

ale cauzei generale a socialismului si 
păcii. întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

★
La 30 martie, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al României, a fost primit de tova
rășul Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al Poloniei.

Ministrul afacerilor externe a trans
mis un cald salut din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Mulțumind, tovarășul Henryk 
Jablonski a rugat pe ministrul afa
cerilor externe să transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut cor
dial. împreună cu dorința ca raportu
rile de prietenie și colaborare romă- , 
no-polone, conlucrarea dintre cele 
două țări și popoare în domenii de 
interes reciproc sâ se dezvolte și 
mai mult în viitor, spre binele po
poarelor român și polonez, al cauzei 
păcii, destinderii, înțelegerii și secu
rității internaționale, pentru triumful 
idealurilor socialismului.

întîlnirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă prietenească.

La Întrevederi au participat Em'.l 
Wojtaszek, ministrul 
terne al R. P. Polone, 
Cosma, ambasadorul 
Polonia, si Wladyslaw 
basadorul Poloniei în

în aceeași zi au continuat convor
birile dintre tovarășii Ștefan Andrei 
și Emil Wojtaszek.

afacerilor ex- 
precum și Ion 
României în 

Wojtasik, am- 
România.

Ministrul afacerilor externe al 
României a depus, vineri, o coroană 
de flori la Mormintul soldatului ne
cunoscut din Varșovia.

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 30 — Corespondentul 

Agerpres. M. Coruț. transmite : A- 
flat la Moscova, tovarășul Ion Pâțan. 
vicepriin-ministru al guvernului ro
mân. ministrul aprovizionării tehni- 
co-materiale si controlului gospodă
ririi fondurilor fixe, s-a întilnit. la 
30 martie cu 
președinte al

N. V. Martinov, vlce- 
Consiliului de Miniștri

al U.R.S.S.. președintele Comitetului 
de stat pentru aprovizionarea tehni- 
co-materială.

In cursul convorbirii, desfășurată 
lntr-o atmosferă de lucru, priete
nească. au fost discutate probleme ale 
dezvoltării colaborării economice din
tre tara noastră și Uniunea Sovie
tică.

MAREA BRITANIE
Inaugurarea „de facto“
LONDRA 30 (Agerpres). — într-o 

alocuțiune televizată rostită joi. pre
mierul laburist britanic. James Calla
ghan. a spus că. în cazul în care 
Partidul laburist va cîștiga alegerile 
generale de la 3 mai. obiectivul său 
va fi reducerea șomajului, care afec
tează peste un milion de persoane, 
si diminuarea ratei inflației de ase
menea manieră incit peste trei ani 
creșterea preturilor să nu depășească 
nivelul de 5 la sută anual.

Observatorii politici apreciază că 
alocuțiunea lui James Callaghan 
marchează o inaugurare ..de facto" a 
campaniei electorale, care nu va în
cepe insă oficial decit dună dizol
varea parlamentului, prevăzută pen
tru 7 aprilie. în acest context, joi, 
in circumscripția electorală Edge 
Hill, din Liverpool, s-au desfășurat, 
potrivit procedurii curente, alegeri 
legislative parțiale pentru ocuparea 
unui loc in parlament, rămas vacant 
din decembrie 1978 prin decesul de
putatului laburist Arthur Irvine. Lo
cul disputat a revenit, cu o majori
tate considerabilă de voturi, candida
tului Partidului liberal.

Partidul Comunist, din Marea Bri- 
tanie a adresat un aoel tuturor oame
nilor muncii din tară, tuturor forțelor 
de stingă, de a se uni în vederea ale-

a campaniei electorale
gerllor de la 3 mal pentru a obține 
schimbări democratice. înaintarea pe 
calea păcii și progresului. Partidul 
comunist a cerut ca laburiștii să 
elaboreze o politică democratică de 
alternativă, care să corespundă inte
reselor milioanelor de britanici.

Atentat terorist la Londra
Deputatul 

purtător de 
le Irlandei 
conservator, 
unui atentat. O bombă plasată sub 
capota automobilului său a explodat 
în momentul în care acesta ieșea din 
parcarea subterană a parlamentului, 
aflată în incinta Palatului West
minster.

Primul ministru, James Callaghan, 
a condamnat acest act terorist, iar 
liderul Partidului conservator. Mar
garet 
tarea 
seara 
tulul 
tanică apreciază că atentatul ar pu
tea să fi fost comis de organizația 
teroristă Armata Republicană Irlan
deză.

britanic Airey Neave, 
cuvint pentru probleme- 

de Nord al Partidului 
a fost, vineri, victima

Thatcher, și-a amînat cuvîn- 
pe care urma să o tină vineri 
Ja televiziune. Autorul atenta- 
nu este cunoscut. Poliția bri-

SPANIA

Vot de încredere pentru premierul desemnat
MADRID 30 (Agerpres). — Adolfo 

Suarez, candidatul desemnat de 
regele Juan Carlos. a obținut. vineri, 
votul de încredere al Congresului 
Deputatilor pentru a forma noul gu
vern spaniol. în favoarea lui Adolfo 
Suarez au votat 183 de deputati. îm
potrivă — 149. opt deputati-s-au ab
ținut. iar alli zece au lipsit de la vot.

Noul guvern, a cărui componentă 
premierul Adolfo Suarez o va pre
zenta la începutul săptămînii viitoa
re. este primul cabinet format con
form dispozițiilor Constituției adop
tate prin referendum, desfășurat la 
6 decembrie 1978.

Intervenția reprezentului țârii noastre în cadrul Comitetului 
pentidezarmare de la Geneva

GENEVA 30 (Agerpres-- Cores
pondentă de la Șt. Tur: După 
adoptarea regulilor de prăură. co
mitetul pentru dezarrn iși con
centrează în prezent ate asupra 
elaborării ordinii de zi laie și a 
programului de lucru. Pvit reco
mandărilor sesiunii speci a Adu
nării Generale a O.N.l dedicată 
dezarmării, pe ordinea di urmea
ză să fie înscrise temetecoman- 
date prin rezoluții ale Aiării Ge
nerale, cit și propuneri concrete 
formulate de state.

în ședința plenară conrată exa
minării acestei problen a luat 
cuvîntul șeful delegați române, 
ambasadorul Constantin e. care a 
subliniat importanta ord de zi și 
a programului de lucru intru așe
zarea activității comiteti pe baze 
eficiente, potrivit spiilui nou 
adus de sesiunea specialSeful de
legației noastre a insif asupra 
necesității ca ordinea <zi să fie 
astfel alcătuită incit să rmită ori
entarea comitetului spractiune și 
nu spre dezbateri gener; să mobi
lizeze eforturile tuturor .telor pen
tru obținerea de rezult concrete, 
corespunzător priorității existente 
pe planul dezarmării. A«i — a spus 
vorbitorul — se impuneai mult ca 
oricînd stimularea șhobilizarea 
contribuției tuturor staor pentru 
scoaterea negocierilor < imobilism 
și orientarea lor spre țblemele de 
fond pe care le ridică <sa înarmă
rilor și. in primul rîmieursa 
mărilor nucleare,

Reafirmînd importai pe 
România o acordă dermării 
cleare in cadrul procesJi de edifi
care a unei lumi libetde arme și 
conflicte, reprezentant român a 
cerut ca în cadrul ordi de zi un 
Ioc prioritar să fie reivat măsuri
lor de încetare a curs înarmărilor 
nucleare și de dezarire nucleară, 
în acest context, șeful Hegației țării 
noastre, referindu-se la diferitele 
propuneri prezentate le state, a

înar-

care 
nu-

sprijinit propunerea U.R.S.S. și a al
tor state socialiste de a începe ne
gocieri pentru încetarea producției 
armelor nucleare de toate tipurile și 
reducerea stocurilor de asemenea • 
arme, pină la lichidarea lor totală. 
Propunerea U.R.S.S., a arătat vorbi
torul, constituie o contribuție de 
fond pentru dinamizarea negocierilor 
de dezarmare si orientarea lor con
cretă spre un domeniu de maximă 
importantă. Comitetul pentru dezar
mare. care cuprinde atit state pose
soare de arme nucleare, cit și state 
neposesoare de asemenea arme, oferă 
cadrul cel mai potrivit pentru desfă
șurarea negocierilor propuse. Româ
nia — a spus vorbitorul — consideră 
că toate problemele internaționale, 
chiar și cele mai dificile, pot și tre
buie să fie rezolvate pe calea nego
cierilor și a tratativelor. în această 
etapă decisivă pentru definitivarea 

. ordinii de zi. delegația română și-a 
exprimat sprijinul pentru includerea 
propunerii U.R.S.S. pe ordinea de zi 
a comitetului și se asociază, in cali
tate de coautor, la această propunere. 
Totodată, ambasadorul român a pre
zentat unele sugestii concrete pri
vind punerea ei în practică. România 
se pronunță, a arătat el. ca în cadrul 
negocierilor să se acționeze în para
lel cu măsurile de încetare a pro
ducției armelor nucleare și pentru 
interzicerea definitivă a folosirii 
armelor nucleare, pentru renunțarea 
de către toate statele la folosirea 
forței șl a amenințării cu forța în 
relațiile dintre ele.

Șeful delegației române a sprijinit, 
de asemenea, includerea pe ordinea 
de zi a altor propuneri privind do
meniul dezarmării nucleare, printre 
care interzicerea totală a experien
țelor cu arma nucleară și asumarea 
de către 
mentului 
odată și 
nucleară 
posedă astfel de arme.

BONN 30 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă, secreta
rul general al O.N.U,, Kurt Wald
heim. a declarat că alegerile genera
le sub egida O.N.U. vor trebui să 
aibă loc in Namibia, așa cum s-a 
prevăzut, in toamna acestui an. cu 
condiția ca R.S.A. să iși anunțe, in 
următoarele două săptămîni. acordul 
asupra modului lor de desfășurare. 
El a subliniat că Organizația ' Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) a dat un răspuns satis
făcător în legătură cu propunerile 
privind modul de desfășurare a vii
toarelor alegeri.

Kurt Waldheim, a menționat tot
odată că în conformitate cu planul 
privind obținerea independenței Na
mibiei, elaborat de cele cinci țâri oc
cidentale membre ale Consiliului de 
Securitate, primele contingente ale 
forțelor de supraveghere ale O.N.U. 
vor trebui trimise in Namibia pină 
la sfirșitul lunii aprilie.

pe reprezentantul P. C. R
BAMAKO 30 (Agerpres). — Gene

ralul Moussa Traore, șeful statului 
Mali, a primit pe 
P.C.R. la Congresul 
Uniunii Democrate a Poporului Ma
lian (U.D.P.M.), tovarășul Petre Bla- 
jovici. Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
transmis șefului statului rnalian un 
călduros salut, urări de sănătate și 
succes deplin in exercitarea funcții
lor de înaltă răspundere ce-i sint în
credințate de poporul rnalian, anga
jat pe calea făuririi unei noi socie
tăți.

Mulțumind, președintele Moussa 
Traore a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu salută
rile sale cele mai prietenești, urări

reprezentantul 
constitutiv al

de sănătate si fericire, de noi suc
cese in neobosita activitate ce o des
fășoară in fruntea partidului si sta
tului pentru prosperitatea poporului 
român, ca si in neobosita sa activi
tate pe plan internațional pentru 
cauza păcii, destinderii și colaborării 
in lume.

Totodată, el si-a exprimat convin- 
constituirea 

prietenie Și 
_______  statornicite între Mali Si 
România se vor adinei si diversifica, 
in interesul popoarelor celor două 
țări, al Întăririi frontului forțelor 
progresiste si democratice, antiimpe- 
rialiste si anticolonialiste de pretu
tindeni.

gerea că, odată cu
U.D.P.M.. relațiile de 
cooperare

Prezentarea programului cabinetului

statele nucleare a angaja- 
juridic de a nu folosi nici- 
in nici o împrejurare arma 
impotriva statelor care nu

Acord în direcția 
soluționării crizei 

de guvern în Belgia
BRUXELLES , 30 (Agerpres). — 

Primul ministru demisionar belgian. 
Paul Vanden Boeynants. a anunțat, 
vineri seară, că și-a indeplinit mi
siunea de formare a unui nou gu
vern încredințată de regele Baudouin. 
El a precizat, ia o conferință de pre
să organizată la încheierea negocie
rilor cu partidele chemate să for
meze viitorul guvern (social-creștin 
si socialist, aripile francofon si fla
mand. precum și Frontul democratic 
al francofonilor). că s-a realizat un 
acord asupra ansamblului probleme
lor privind statutul administrativ al 
Belgiei prin crearea a trei regiuni 
federate — Flandra. Valonia si Bru
xelles.

Vanden Boeynants a anuntat că își 
va abandona, luni, funcțiile, pentru 
a permite unei alte personalități po
litice să formeze viitorul cabinet A- 
cesta va pune capăt crizei de guvern 
din Belgia, care durează de peste o 
sută de zile.

ROMA 30 (Agerpres). — Prezentind 
joi in Senat programul guver
nului său tripartit, format din repre
zentanți ai partidelor democrat- 
crestin. socialist-democratic si repu
blican, primul ministru al Italiei. 
Giulio Andreotti, a pus accentul pe 
pericolele agravării proceselor infla
ționiste. în această ordine de idei, el 
a spus că ..prima exigentă" a guver
nului său va fi să încerce să mențină 
în anul 1979 creșterea castului vieții 
la un nivel situat sub 12 la sută, 
chiar dacă majorarea prețului petro
lului va face dificilă atingerea aces
tui obiectiv. ..Să se lase cale liberă

inflației ar fi dezastruos" — a spua 
premierul Andreotti.

Adresînd partidelor politice repre
zentate în parlament apelul de a 
acorda votul de învestitură, premie
rul italian a spus, totodată, că ..ni
meni nu poate sâ nege succesele" 
obținute după 1976 de Italia pe plan 
economic si financiar datorită ..poli
ticii de uniune națională", la care au 
participat comuniștii.

Abordind sfera
italiene. Giulio Andreotti 
principalele orientări ale 
perioada precedentă.

politicii externe 
a reafirmat 
politicii din

BOLIVIA

în favoarea revenirii la o guvernare CiVI J

agențiile de presă transmit

LA PAZ 30 (Agerpres). — în ca
drul unei declarații radiotelevizate, 
președintele Boliviei, generalul Da
vid Padilla, a reafirmat hotărîrea 
fermă a juntei militare de guvernă- 
mint de a duce la bun sfîrsit procesul 
de democratizare a vieții interne si 
de revenire la o guvernare civilă. în 
context, el a adresat un avertisment 
sever elementelor care in cearcă să 
nună piedici cursului normal a! eve
nimentelor. făcind să eșueze pregăti
rile ce se fac in Bolivia in perspec
tiva alegerilor generale convocate 
pentru 1 iulie a.c.

Mesajul președintelui Padilla a fost 
pronunțat la scurt timp după ce la 
La Paz a fost dat publicității un co
municat oficial al juntei militare de 
guvernămînt prin care se anunța pu
nerea in retragere obligatorie din 
serviciul militar activ a sase gene
rali. pentru încălcarea dispoziției 
constituției politice a statului și a 
legilor militare. între militarii trecuti 
în rezervă se numără fostul sef al 
statului bolivian. Hugo Banzer, și. 
Rene Bernal Escalante, actual candi
dat la președinția republicii. în per
spectiva scrutinului din vară.

Iarna și-a făcut reapariția în Europa
I

Convorbiri bqaro-olan- 
dOZO Todor Jivko președintele 
Consiliului de Stat al P. Bulgaria, 
l-a primit pe ministruifacerilor ex
terne al Olandei. Chrtoph van der 
Klaauw. Cu acest priit au fost exa
minate probleme ale qaborării bila
terale și aspecte ale tuatiei inter
naționale. Vineri, mijstrul olandez 
și-a încheiat vizita oăală în R. P. 
Bulgaria.

Plenara C.C. 1 P.M.S.U. 
La Budapesta a avut t plenara C.C. 
al P.M.S.U.. în cadrubăreia au fost 
discutate probleme .le activității 
internaționale a partjilui. precum 
și ale vieții politice terne.

Referendumul din Iran.
Vineri, aproximativ 2milioane cetă
țeni iranieni cu drepde vot au fost 
chemați la urne penii a decide in 
problema viitoarei >rme de gu- 
vernămint. a tării. D. primele ore 
ale dimineții, la celetieste 18 000 de 
secții de votare din îtreaga tară s-a 
înregistrat o participe masivă a 
populației. Secțiile d votare vor fi 
deschise si simbătă intru cetățenii 
care din motive olective nu au 
putut să se prezinte Ineri la urne.

Demonstrație împotriva 
Șomajului. P^SOOOO de per
soane au participat lio mare demon
strație în orașul bclian Namur, ce- 
rind guvernului să inițieze măsuri 
Urgente de combasre a șomajului. 
Șomajul afectează n Belgia peste 
300 000 oameni ai trincii. reprezen- 
tind mai mult de 8 a sută din forța 
de muncă. După Irinda. Belgia are

cea mai ridicată rată a șomajului din 
rindul țărilor membre ale C.E.E.

pierderi în oameni, armament si mu
niții.

Primire la Havana, Fidel
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, l-a primit pe Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de. Miniștri al R. P. Polone, aflat in 
vizită oficială în Cuba. Au fost dis
cutate probleme ale colaborării din
tre cele două țâri si unele probleme 
internaționale actuale, anunță agenția 
P.A.P.

Progromul P din Aus
tria în apropiatele alegeri. 
Președintele P.C. din Austria. Franz 
Muhri, a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, că Partidul Comu
nist se va prezenta la apropiatele 
alegeri pentru Consiliul National 
(Camera inferioară a forului 
lativ) cu un program clar si 
Acesta prevede, ca obiective 
tare, lupta • împotriva inflației 
poverii impozitelor asupra veniturilor, 
oamenilor muncii, pentru lichidarea 
șomajului si limitarea puterii marelui 
capital.

legis- 
precis. 
priori - 

și a

Continuă înfruntările ar
mate în Nicaragua. Autorită
țile dictatoriale nicaraguane au or
donat bombardarea unor zone din 
nord-estul tării. într-o încercare dis
perată de a distruge pozițiile deținute 
de insurgenți. Zilele treeute. detașa
mente ale Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională au atacat tru
pele guvernamentale cantonate în 
zona respectivă, provocindu-le mari

Evoluția complexului or
bital sovietic. Vineri-cu aJu'°- 
rul motoarelor, navei de transport 
„Progress-5“, a fost realizată o corec
tare a traiectoriei complexului orbital 
sovietic .,Saliut-6“ — ..Soiuz-32“ — 
„Progress-5“.

Cosmonauții Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin continuă Îndeplinirea 
programului de lucru. Astfel, după 
executarea lucrărilor pregătitoare, a 
fost completată rezerva de oxidant! a 
motoarelor stației, operațiune contro
lată atit de cosmonauți, cit și de spe
cialiștii de la centrul de dirijare a 
zborului. Continuă. în același timp, 
experiențele cu telescopul gamma, 
precum si cele biologice.

Congres al Partidului Ra
dical Italian. Roma BU in_ 
ceput lucrările unui congres extraor
dinar al Partidului Radical Italian. 
Secretarul general al acestui partid. 
Jean Favre, a prezentat un raport 
asupra situației politice din Italia.

BONN 30 (Agerpres). — în mod 
surprinzător, iarna si-a făcut reapa
riția în Bavaria, la mai mult de o 
săptămină de la începerea calenda
ristică a primăverii. Puternice nin
sori. care au durat peste 12 ore. au 
căzut pe zone întinse din Bavaria in
ferioară. provocind. dună cum scrie 
agenția D.P.A.. un adevărat haos al 
circulației. Aproape toate șoselele din 
zona orașului Passau, din Rottal si 
din pădurea bavareză sînt impracti
cabile. iar numeroase localități au 
fost izolate de restul lumii. La Deg- 
gendorf. circulația ne Dunăre a fost 
întreruptă. Unele căi ferate au deve-

nit. de asemenea, impracticabile, din 
cauza copacilor și stilpilor de telegraf 
prăbușiți de vintul cu putere de ura
gan ce a însoțit ninsorile.

PRAGA 30 (Agerpres). — în zona 
Klatovy, Cehia de vest, a nins abun
dent joi noaptea și in tot cursul zi
lei de vineri, in Munții Sumava stra
tul de zăpadă atingind 50—70 cen
timetri. Căderile neașteptate de ză
padă, menționează agenția C.T.K., au 
provocat mari daune, in special in 
telecomunicații. Au fost avariate 
cîteva linii pentru transportul ener
giei electrice, iar în unele locuri a 
fost afectat traficul feroviar.

STATELE UNITE

„Dosarul energiei" pe primul 
plan al preocupărilor economice

Oră de vară. IncePînd de la 
1 aprilie, sase țări vest-europene — 
Belgia. Franța, Luxemburgul. Olan
da, Portugalia și Spania — vor trece 
la ora de vară, în respectivele state 
acele ceasornicelor urmind a fi date 
cti o oră mai înainte. Se apreciază că 
impactul pe care îl va avea această 
schimbare asupra diferitelor activități 
va permite economisirea 
tului a 300 000 tone 
Franța. 132 000 tone în 
50 000 tone în Belgia.

de
echivalen- 
petrol în 
Spania și

M ZIMBABWE NEWS SE EXTIND ZONELE ELIBERATE
- " - a » „

în ultimele citadele ale rasismului și colonialismului de pe continentul africanLET LS EKiHT ANO 
BEBUILD ZIMBABWK

poporului 
impotriva

Frontulul Patriotic 
scos din luptă sute 
militari ai regimu- 
rasist ; in aceeași

(Ollltltl Organ o! the Zimtalwa African National Union - ZANU - component of 
th» Patriotic Front)

rasiști devin tot 
puține, iar regiu- 
controlate de for- 
patriotice tot mai

avioane de 
vehicule mi- 
fost arunca- 
trei poduri, 

rasist a in-

Zimbabwe liber și independent va avea nevoie de cadre!

Populația întimplnâ cu bucurie pe luptâtoril Frontului Patriotic Zimbabwe

Sub regimul rasist, puțini din cei 7 
milioane de africani au cunoscut a- 
sistența sanitară. Imediat dupâ eli
berarea unei noi regiuni a țârii, grija 
fațâ de sănătatea populației consti
tuie prima îndatorire a noilor au

torități populare

La redacția ziarului 
„Scinteia" a sosit ulti
mul număr al revistei 
„ZIMBABWE NEWS", 
organ al Uniunii Na
ționale Africane Zim
babwe — Z.A.N.U. - 
una din cele două 
componente ale Fron
tului Patriotic. Revis
ta, care poartă ca de
viză ..Să luptăm și să 
reclădim Zimbabwe", 
face o amplă prezen
tare a succeselor ob
ținute in ultima vre
me de mișcarea de eli
berare a 
Zimbabwe
regimului de la Salis
bury. „Lupta de elibe-

rare a poporului Zim
babwe a atins un ase
menea stadiu, incit in- 
suși Ian Smith a fost 
nevoit să recunoască 
faptul că forțele sale 
armate nu mai pot 
face față situației". In 
ultimul comunicat de 
luptă al Armatei Na
ționale Africane Zim
babwe de Eliberare se 
menționează că in trei 
luni au avut loc 49 
ciocniri armate. 31 a- 
tacuri prin surprinde
re si 35 operațiuni im
portante de sabotare a 
mașinii de război ra
siste, in cursul cărora 
unitățile componente

ale 
au 
de 
lui
perioadă au fost dis
truse 15 
război, 38 
litare, ați 
te in aer 
„Regimul
trat in ultima fază a 
existenței sale" scr.ie 
„Zimbabwe News". 
„Cu trecerea fiecărei 
zile, zonele controlate 
de 
mal 
nile 
țele
intinse'

Intr-o zonâ eliberatâ se pregâtește 
prima recoltă

„încrezători în victorie"
„Din ce în ce mai mulți locuitori — arată revista — iau parte activă 

la luptă, alăturindu-se unităților de eliberare națională. Practic, rasiștii se 
mai mențin doar in perimetrul orașelor. Vom continua să extindem lupta 
de eliberare in zone noi. să creăm noi regiuni libere, să smulgem pămin- 
tul Zimbabwe metru cu metru din miinile inamicului, pină cind întreaga 
țară va fi eliberată".

„Incercind să zădărnicească lupta de eliberare — scrie In continuare 
•Zimbabwe News- — inamicul acționează cu brutalitate, torturează pri
zonierii, incendiază colibele cetățenilor pașnici, distruge totul in zonele 
de unde trebuie să se retragă. Pe de altă parte, eputind să insele popu
lația, rasiștii lansează din avioane și elicoptere manifeste, chemind la 
•colaborare-. Oamenii insă văd că bombele cad din aceleași elicoptere 
și avioane care aruncă manifeste. De aceea, poporul respinge categoric 
colaborarea cu inamicul. Poporul vrea libertate, o viață nouă, in care el 
insuși să-și hotărască destinul". In încheiere, revista subliniază că „în
tregul popor Zimbabwe este sigur de victorie".

De mai mult timp, „dosarul ener
giei" ocupă primul loc în preocupă
rile administrației americane. „Pen
tru stabilitatea economiei, pentru 
ciștigarea bătăliei impotriva inflației 
— scrie ziarul „New York Times" — 
soluționarea problemei energetice a 
devenit hotăritoare".

Potrivit aprecierilor presei ame
ricane. problema constă, ne de o 
parte. în faptul că există riscul a- 
pariției unei serioase penurii de pe
trol, iar pe de altă parte că nota de 
plată pentru importurile de com
bustibil înregistrează creșteri lunare 
de aproape un miliard dolari. Ca 
urmare, după cum apreciază revista 
„U. S. News and World' Report", 
„chiar și pentru o țară cu economie 
puternic dezvoltată și cu 
resurse energetice, cum sint. 
tele Unite, greutățile actualei 
tuații se fac simțite din plin".

Din relatările presei americane 
rezultă că, dacă în 1972 Statele 
Unite au cheltuit 4,7 miliarde do
lari pentru importul petrolului iar 
anul trecut nota de plată s-a urcat 
la 42,3 miliarde, pentru anul in 
curs se prevede depășirea cu mult 
a uriașei sume de 50 miliarde do
lari. ■

Acestea au fost considerentele 
care l-au determinat pe președintele 
Jimmy Carter să ceară Congresului 
acordarea de Împuterniciri pentru 
a impune raționalizarea benzinei, in- 
tenționîndu-se, între altele, potrivit 
presei americane, introducerea unor 
cupoane sau închiderea stațiilor de 
benzină la sfirșit de săptămină. Mă
surile preconizate s-ar adăuga altora, 
deja in yigoare, cum sînt li— 
rea temperaturii in birouri și 
cuințe, 
clădirile 
clamelor 
jinul cererilor Iui Jimmy 
privind introducerea unor

însemnate
Sta

si-

aitvia, 
limita- 

lo- 
in 

re- 
spri- 

Carter 
„....... .. ,__________ ___ restricții
obligatorii s-a pronunțat și minis
trul energiei, James Schlesinger, 
care a evidențiat că,repetatele ape
luri lansate de președinte privind 
reducerea voluntară a t
de combustibili nu s-au 
un răspuns adecvat din 
melor, oficialităților și 
particulare.

în acest context s-au 
linii generale elementele unui nou 
program energetic, care “

a consumului de apă 
publice, restrîngerea 
luminoase etc. în

consumului 
bucurat de 
partea fir- 
persoanelor

stabilit in
_ să com

pleteze „legea națională pentru e- 
nergie", adoptată in toamnă. S-a 
constatat că în scurta perioadă de 
cind este în vigoare, această lege a 
dat unele rezultate. De exemplu, 
prin reglarea termostatelor la tem
peraturi mai joase — în oficiile fe
derale, temperatura este stabilită la 
18.2 grade Celsius — prin introdu
cerea unor sisteme de izolare a lo
cuințelor și alte măsuri de econo
misire consumul de gaze în gos
podării și cel. de electricitate în 
oficiile federale a scăzut cu 11 la 
sută. Revista „Newsweek" citează 
exemplul companiei „I.B.M." care, 
printr-un program sever de econo
misire a izbutit să reducă consu
mul de energie cu 43 la sută. înce- 
pind din acest an, toate noile clă-

dirl ale trustului sînt proiectate să 
folosească cu 40 la sută mai puțin 
combustibil și energie decit cele de 
pină acum. „Chiar șl cele mai mici 
modificări 'iile tehnologiilor 
tente contribuie la 
energiei" — scrie, în 
„Newsweek".

Concomitent cu măsurile 
nomisire și conservare a enert 
întreprind măsuri ample in v* 
diversificării resurselor energ $ 
în numeroase localități s-a tr<e,.'t 
deja la folosirea mai intensă a 
energiei solare și a vintului in scopul 
reducerii consumului de combusti
bili fosili. Cercetările in aceste do
menii au luat amploare, tehnologiile 
nou create oferind posibilități tot 
mai mari de diversificare a resurse
lor energetice. Statele Unite folosesc 
intens energia nucleară, care in de
ceniul următor va avea o pondere 
tot mai mare. Se intensifică, tot
odată, extracția de cărbune pentru 
a se înlocui petrolul ; intr-un șir d.» 
mari orașe, reziduurile menajere 
sînt utilizate în vederea obținerii de 
gaze și electricitate.

Cu toate acestea, creșterea con
sumului de petrol nu a putut fi 
oprită — S.U.A. folosind in prezent 
21 milioane barili pe zi.‘Situația ba
lanței energetice americane s-a 
agravat in special după suspenda
rea exporturilor de petrol din Iran, 
de unde S.U.A. achiziționau însem
nate cantități de „aur negru". Re
centele noi sporiri suplimentare de 
prețuri, anunțate de țările O.P.E.C., 
au pus cu și mai multă acuitate pro
blema Întreprinderii unor măsuri 
hotărî te.

în aceste condiții. în direcția mă
surilor oficiale preconizate, se in
tensifică acțiunile voluntare de eco
nomisire și conservare a combusti
bilului. Marile firme și companii 
întreprind vaste cercetări pentru 
proiectarea unor noi tehnologii, 
care să consume mai puțină energic, 
reproiectează tipuri de produse, in 
locuind pe cele care folosesc com
bustibilii fosili. Cele mai mari com
panii aeriene civile și-au redus deja 
substanțial numărul curselor săp- 
tăminale — prilej pentru unele zia
re din S.U.A. de a arăta că pe pri
mul plan al reducerii consumului de 
energie ar trebui să figureze avi
oanele militare și celelalte mijloace 
mecanizate ale armatei care irosesc 
anual zeci și zeci de milioane barili 
de petrol. Astfel, ziarul „New York 
Times" ține să menționeze că „bu
getul militar are un impact enorm 
asupra ansamblului economiei".

Ampla dezbatere ce se desfășoară 
în Statele Unite in legătură cu „stra
tegia energetică" demonstrează, 
o dată mai mult, că problema com
bustibililor, a surselor de energie, 
în general, avind vaste implicații 
în economie, reprezintă o preocupare 
nu numai pentru ministerul de re
sort, pentru cei 20 000 de salariați ai 
acestuia, ci frămintă ansamblul ad
ministrației americane, ca și întreaga 
opinie publică din această țară.

Nicolae PLOPEANU

exis- 
economisirea 
acest sens,
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