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Întîmpinat cu vibrante sentimente de dragoste și stimă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU

ÎN JUDEJUL CONSTANȚA
■» Inaugurarea rafinăriei de la Midia-Năvodari • La Șantierul naval și în portul Constanța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a rafinăriei

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
—t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- , 

Tovarășul Ivan Stambolici, președintele Consiliului
Executiv

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii, Socialiste Româ
nia, a primit, vineri, 29 iunie, in 
stațiunea Neptun, pe tovarășul Ivan 
Stambolici, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării Republicii So
cialiste Serbia, care face o vizită in 
tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului.

A fost de fată Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații

Ministrul apărării și al producției militare 
al Republicii Arabe Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, a primit, in cursul 
zilei de vineri, în stațiunea Neptun, 
pe generalul Kamal Hassan Aly, mi
nistrul apărării și al producției mili
tare al Republicii Arabe Egipt, care 
face o vizită oficială in țara noastră.

La primire a luat parte generalul- 
colonel Ion Coman, ministrul apă
rării naționale.

Au fost de față Hassan Abdel 
Aal Nay el, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt în țara noastră, și ata
șatul militar, aero și naval, gene
ralul de brigadă Hussein A. Tolba.

Ministrul egiptean a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros din partea președin
telui R. A. Egipt, Anwar El Sadat, 
împreună cu sentimentele acestuia 
de deosebită stimă și considerație, 
de sinceră prietenie. El a arătat, 
totodată, că îi revine înalta mi
siune de a exprima, din partea 
președintelui Sadat, a poporului 
egiptean, profunda apreciere pen
tru activitatea neobosită si spri
jinul permanent pe care România, 
șeful statului român îl acordă efor

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen 
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale Sesiunii a IX-a a celei de-a

Vll-a legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate vineri, 6 iulie 1979, la ora 10.

al Adunării R. S
de prietenie și colaborare dintre 
România și Iugoslavia care cunosc 
o continuă dezvoltare și extindere în 
spiritul hotărîrilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito. A fost exprimată 
dorința comună de a intensifica coo
perarea dintre România și Iugosla
via, de a diversifica conlucrarea pe 
multiple planuri intre cele două 
tari, de a extinde legăturile econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și R.S. Serbia. In 
acest cadru, au fost relevate rezul
tatele bune obținute pe planul co
laborării în construcția sistemelor 

turilor politico-diplomatice îndrep
tate spre înfăptuirea unei păci 
drepte și juste în Orientul Mijlociu.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut priete
nesc președintelui Anwar El Sadat 
și cele mai bune urări de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul 
egiptean.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie și strînsă colabora
re statornicite intre România și 
Egipt, rolul important al înțelegeri
lor convenite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt româno-egiptean în 
promovarea și extinderea acestor ra
porturi. Totodată, a fost exprimată 
dorința comună de a dezvolta și 
amplifica colaborarea bilaterală, in
clusiv în domeniul vieții internațio
nale, in folosul ambelor noastre po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale. A fost reliefată im
portanța strîngerii legăturilor de 
prietenie dintre armatele celor două 
state, ca parte.componentă a dezvol
tării generale a bunelor relații ro- 
mâno-egiptene.

Serbia
energetice și de navigație Porțile de 
Fier I și II și au fost evidențiate 
posibilitățile de intensificare a aces
tei colaborări pentru folosirea cit 
mai deplină a potențialului hidro
energetic al Dunării.

S-a exprimat convingerea că extin
derea colaborării, a relațiilor de 
bună vecinătate dintre România și 
Serbia servește cauzei dezvoltării 
generale a colaborării româno-iugo- 
slave, în interesul popoarelor noas
tre, în folosul păcii și progresului în 
Europa și în lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

In cadrul convorbirii a avut loc, 
de asemenea, un schimb de vederi 
cu privire la unele probleme inter
naționale actuale și îndeosebi în le
gătură cu situația din Orientul Mij
lociu. In acest context, președintele 
României a relevat necesitatea con
tinuării eforturilor pentru realizarea 
unei păci globale în Orientul Mijlo
ciu, prin tratative politice, prin so
luționarea problemelor din zonă pe 
această cale, care să ducă la retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, reglementarea problemei 
poporului palestinian prin recunoaș
terea dreptului său la autodetermi
nare, inclusiv prin constituirea unui 
stat propriu independent, asigurarea 
independenței și integrității tuturor 
statelor din zonă. S-a relevat că o 
pace trainică în lume nu poate fi 
concepută fără acțiuni hotărîte pe 
linia dezarmării, și în special a 
dezarmării nucleare, a reducerii ar
mamentelor și trupelor, care să con
tribuie la întărirea destinderii, a în
crederii și colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară de la Combinatul petrochimic Midia-Năvodari
Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii de pe acest șan
tier, ca și tuturor locuitorilor ju
dețului Constanța un salut căldu
ros și cele mai bune urări din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și a mea, cu 
prilejul acestei sărbători prile
juite de intrarea în funcțiune a 
primei instalații a noului combinat 
petrochimic. (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează: „Ceaușescu
— P.C.R.!“).

Au trecut aproape trei ani de 
cînd s-a început construcția aces
tui mare combinat petrochimic. 
Mulți dintre dumneavoastră știu 
bine că, înainte, pe aceste locuri 
nu existau decît mlaștini și apă de 
mare. Prin munca însuflețită a 
constructorilor, a celorlalți oameni 
ai muncii care au lucrat aici, s-au 
ridicat acum aceste instalații mo
derne care evidențiază cu putere 
atît forța de creație a științei, 
tehnicii și proiectării românești, 
cit și capacitatea muncitorilor și 
inginerilor noștri, a întregului 
popor, care înfăptuiește neabătut 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. "(Urale și aplauze 
puternice: se scandează: „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Constituie, fără . îndoială, un 
mare succes faptul că, în acești 
trei ani, s-a realizat primul obiec
tiv al acestui mare combinat, iar 
altele se află într-un stadiu avan
sat de construcție, urmînd să intre 
în producție în următoarele luni. 
Aceasta demonstrează cu putere că 
atunci cînd se organizează bine 
activitatea, cînd se asigură mijloa
cele necesare putem realiza în
tr-un timp scurt toate obiectivele 
pe care ni le propunem. Este adevă
rat, aici constructorii s-au confrun
tat cu un șir de greutăți — unele 
inerente unei asemenea construcții, 
altele datorate lipsurilor în orga
nizare și aprovizionare. Invingînd 
însă greutățile — atît obiective, cît 
și subiective — acest obiectiv a fost 
realizat într-un termen mai scurt 
decît alte combinate similare, deși
— trebuie să recunoaștem — cu o 
anumită depășire a termenului, sta

bilit. Avînd însă în vedere că au 
fost învinse multe greutăți, că în 
afara obiectivului care a intrat in 
producție și celelalte sînt într-un 
stadiu avansat, că s-au depus efor
turi susținute pentru a organiza și 
echipa întreagă această platformă 
petrochimică, consider că putem 
afirma, cu îndreptățită mîndrie, că 
oamenii muncii care au muncit aici 
și-au făcut pe deplin datoria. De 
aceea, le adresez cele mai calde 
felicitări ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează puternic: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Intr-adevăr, cercetătorii și proiec- 
tanții au realizat într-o concepție 
modernă această instalație, ca și 
întregul complex — și pentru 
aceasta merită toate felicitările. De 
asemenea, constructorii de mașini, 
trăgînd învățămintele din activita
tea din trecut, au realizat instala
ții de bună calitate, pe deplin 
competitive cu cele similare pe 
plan internațional. Pentru aceasta 
merită și ei, de asemenea, toate fe
licitările. (Aplauze și urale puter
nice : se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trebuie să recunoaștem însă că 
activitatea cea mai susținută, greul 
— cum se spune — l-au dus con
structorii și montorii. Și au învins 
în mod practic greutățile de aici, 
pentru că e mai ușor să lucrezi în
tr-un institut la planșe, într-o fa
brică constructoare de mașini, de
cît pe terenul unde înainte nu era 
nimic, realizînd în trei ani ceea ce 
se vede astăzi aici. Iată de ce do
resc ca, în mod deosebit, să-i fe
licit pe oamenii muncii din con
strucții și montaj pentru această 
importantă victorie ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este evident că realizarea aces
tei mari platforme industriale a 
necesitat o strînsă colaborare și 
conlucrare între cercetare și pro
iectare, între industria construc
toare de mașini, constructori și 
montori. Fără această conlucrare 
nu s-ar fi putut realiza ceea ce s-a 
înfăptuit in acești trei ani. Iată de 
ce, de la început, am adresat feli
citări tuturor celor care au contri
buit, într-o formă sau alta, la rea
lizarea acestui mare obiectiv al pla
nului nostru cincinal. (Aplauze 

și urale puternice : se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Nu vreau să trec cu vederea nici 
activitatea depusă de tineret, de 
unitatea de peste 4 000 de tineri 
care lucrează pe acest șantier. Do
resc să felicit, în mod deosebit, bri
găzile de tineret pentru contribuția 
pe care au adus-o, alături de con
structori și montori, la înălțarea 
acestui mare combinat petrochimic. 
Intr-adevăr, pentru tineret, această 
muncă reprezintă o adevărată școa

In timpul vizitei pe marea platformă petrochimică de la Midia-Năvodari

lă profesională și politică, demon- 
strînd, totodată, capacitatea sa de 
a înfăptui tot ceea ce partidul își 
propune. Aceasta ne dă garanția că 
tineretul va "ști să asigure în con
tinuare dezvoltarea patriei noas
tre spre comunism ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează : ■ „Ceaușescu—P.C.R.!“),

Este evident că în buna organi
zare a întregii activități un rol im
portant l-au avut comuniștii, orga
nizațiile de partid, care au acțio

nat pentru unirea tuturor forțelor 
în vederea realizării acestui mare 
obiectiv. Atunci cînd a"m adresat 
felicitări tuturor celor care au con
tribuit la construirea combinatului 
am inclus și pe comuniști și pe 
uteciști. Comuniștii au menirea de 
a acționa cu hotărîre pentru înfăp
tuirea , neabătută a politicii parti
dului în toate domeniile. Așa cum 
am mai spus și în alte împrejurări
(Continuare in pag. a IlI-a)

șț teftnitafe m slujba cauzei păc« șt progresului t 
ĂNENJE Ate FOtlTICH EXTIRNE " ' 

X ROMÂNIEI SOCIALISTE/LIBERE Șl INDEPENDENTE.

La cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării, România se prezintă 
cu un bogat bilanț de realizări nu numai pe plan intern, în edificarea 
orînduirii noi, socialiste, dar și în domeniul vieții internaționale.

De o însemnătate esențială, în această privință, este schimbarea 
intervenită în situația internațională a României în perioada postbelică 
și. in mod deosebit, după Congresul al IX-lea al partidului. Odinioară 
pion pe tabla de șah a puterilor imperialiste, România a devenit în anii 
noștri o prezență vie, militantă neobosită pe arena mondială, în slujba 
cauzei libertății șl independenței popoarelor, a păcii și progresului ome
nirii. un factor dinamic, plin de inițiativă, în eforturile pentru statornicirea 
unor relații interstatale noi, de încredere și colaborare, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, contribuția la soluționarea problemelor arzătoare 
ale contemporaneității fiind un izvor permanent al creșterii prestigiului său 
internațional.

în cadrul ciclului de articole consacrate politicii externe a României, 
publicăm, în acest număr, articolul: „ROL ACTIV, PREZENȚĂ DINAMICĂ, 
PRESTIGIOASĂ Șl CONSTRUCTIVĂ PE ARENA MONDIALĂ", (in pagina 
a Vl-a).

De Ziua învățătorului
In calendarul nostru 

sentimental, in arhi va 
noastră de dulci nos
talgii și regrete, iunie 
este, fără îndoială, 
luna cea mai profund 
legată de școlari și în
vățători. Debutind la 1 
iunie cu Ziua copilului 
și incheindu-se la 30 
iunie cu Ziua învăță
torului. această toridă 
și fascinantă fracțiune 
de timp este plină de 
evenimente pedagogi
ce ts examene de sfirșit 
de an, examene de ad
mitere și festivități de 
premiere a școlarilor 
merituoși care, in emo
ția părinților, vin aca
să cu fruntea încunu
nată de flori și cu bra
țele pline de cărți.

Și dintre toți, ca un 
părinte perpetuu și ca 
un om cu o copilărie 
fără sfirșit, învățătorul 

.rămine in amintirea 
tuturor generațiilor 
drept ființa dragă, și 
șcumpă, și respectată, 
cu un loc privilegiat 
in inima noastră. De la 
Amintirile lui Creangă 
pină la Ion al lui Re- 
breanu, de la proza lui 
Slavici și Agirbiceanu 
pină la proza lui Mi
hail Sadoveanu și Ce
zar Petrescu, literatu
ra noastră e plină de 
figuri de învățători, 
de eroi străluciți, prin 
arzătoarea lor vocație, 
prin pasiunea, ca și 
prin conștiința lor de- 
îndrumători ai perso
nalității umane, de la 
primele litere ale alfa
betului pină la com- 

' plicatele taine ale ști

inței și culturii. Sa- 
vanții specialiști in 
orice sector de virf al 
științei contemporane 
recunosc in învățăto
rul care i-a deprins cu 
„scrisul, cititul și so
cotitul" pe omul ale 
cărui merite prioritare 
și hotăritoare in for
marea personalității 
umane nu pot fi con
testate. Însemnătatea 
și frumusețea profesiei 
de învățător sporesc 
infinit in conștiința și 
recunoștința noastră 
cînd ne gindim că tot 
învățătorul este, în 
cea mai superbă ipos
tază, ființa care, folo- 
sindu-se de sfintele și 
simplele mijloace in
tuitive, ne-a învățat in 
copilărie cit de hotă- 
rîtoare sint pentru via
ță dragostea de mun
că, respectul față de 
om, demnitatea, cin
stea, într-un cuvint a- 
cel superb buchet de 
virtuți care conferă 
omului frumusețe mo
rală și etică.

Bibliotecar la cămi
nul cultural, conducă
tor de coruri și for
mații teatrale, agro
nom pe lotul școlar, 
inginer silvic la ziua 
sădirii pomilor, stră
lucit animator al vie
ții culturale in cele 
mai îndepărtate locali
tăți ale patriei, ghid 
frenetic in excursiile 
școlare pentru cunoaș
terea frumuseților și a 
istoriei patriei, creator 
de mici și fermecătoa
re muzee școlare, albi
nă neobosită in strin-

gerea tezaurului fol
cloric, simplu coopera
tor pe tarlalele unite, 
lucrător cu lopata pe 
șantierele înnoitoare 
ale satului, deputat in 
consiliul popular, meș
ter doldora de idei in 
atelierele practice ale 
școlii, învățătorul este 
unul din cele mai ca
lificate ajutoare ale 
partidului în opera de 
edificare a societății 
socialiste, in egală mă
sură muncitor, soldat 
și vizionar. Inginerul 
care conduce lucrările 
de construcție ale unei 
hidrocentrale, oțelarv.l 
care elaborează cele 
mai pretențioase rețe
te de oțeluri speciale, 
mecanicul locomotivei 
electrice, zidarul mari
lor construcții, toți 
fără excepție au fost 
modelați și pregătiți 
pentru viață și muncă 
de către învățător, și 
toți, fără excepție, pen
tru prima oară in fata 
învățătorului, sub in
fluenta benefică a a- 
cestui tenace și entu
ziast făuritor de perso
nalități umane, au avut 
revelația visului ambi
țios de a deveni oa
meni folositori națiu
nii și societății.

Fără preget, învăță
torii patriei noastre so
cialiste, toți slujitorii 
școlii s-au bucurat zi 
de zi de grija partidu
lui, atît in ceea ce pri-

Petru VINTILA
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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VIZITA DE ura ATOVARĂȘULUI ™E GENBESqi IN JUDEȚUL CONSTANTA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, vineri dimineața, o vizită de lucru în jude
țul Constanța, inaugurînd, cu acest prilej — în cadrul unei 
festivități — primul obiectiv al Combinatului petrochimic de 
la Midia-Năvodari.

împreună cu secretarul general al partidului s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie Verde}, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Paul Niculescu, Ion 
Pățan, Nicolae Constantin.

La vizită au participat, de asemenea, tovarășii Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul 
pentru problemele tineretului, si Nicu Ceausescu, secretar 
al C.C. al U.T.C.

Obiectivul principal al vizitei l-a 
constituit examinarea la fata locului 
— in cadrul unui cuprinzător dialog 
cu cadre de conducere din economie, 
cu reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, cu specialiști și 
colective de oameni ai muncii — a 
stadiului realizării unei importante 
investiții a actualului cincinal — plat
forma petrochimică Midia-Năvodari, 
precum și a modului cum se îndepli
nesc marile sarcini ce revin județului 
Constanta din hotărîrile Congresului 
al XI-lea al partidului. Pe baza ex
perienței acumulate, a rezultatelor 
obținute, au fost stabilite căile și mo
dalitățile concrete menite să asigure 
punerea în funcțiune, la timp și in 
cele mai bune condiții, a noilor ca
pacități de producție prevăzute, să 
impulsioneze întreaga activitate eco- 
nomico-socială din județ, in vederea 
ridicării ei pe o treaptă superioară, 
corespunzător cerințelor și exigente
lor actualei etape de edificare a so
cialismului în patria noastră.

Inscriindu-se organic în evoluția 
economico-socială atît de dinamică a 
țării, dezvoltarea județului Constanța 
se definește prin ritmul înalt al creș
terii producției materiale, prin muta
țiile structurale calitative ce se 
oglindesc in sporirea eficientei între
gii activități, prin ponderea ramurilor 
purtătoare de progres tehnic, prin ri
dicarea continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al celor ce 
muncesc.

Destinul acestui județ — ca și al 
celorlalte regiuni ale patriei — și-a 
găsit o deplină împlinire în anii noș
tri, cînd în fața lui s-a deschis ori
zontul luminos al dezvoltării socia
liste. Pe cuprinsul județului au fost 
puse în funcțiune, pînă in prezent, 
peste 160 de capacități noi de pro
ducție. în acest cincinal, Constanța 
are de înfăptuit un volum de investi
ții de circa 74 miliarde lei, ceea ce 
depășește cu mult valoarea tuturor 
investițiilor pe care le-a realizat în 
ultimii 25 de ani.

Oamenii muncii constănteni, a că
ror viață s-a schimbat din temelii, 
s-au situat și se situează la înălți
mea răspunderilor încredințate, con
tribuind la progresul economiei na
ționale, la înflorirea patriei. Ei ra
portează astăzi un nou succes de 
seamă : intrarea in funcțiune a pri
melor capacități de producție de 
la Combinatul petrochimic Midia- 
Năvodari, obiectiv măreț ce se reali
zează la inițiativa secretarului, gehe- 
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Iată temeiurile profunde pentru 
care reîntilnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — în această zi sărbăto
rească, a inaugurării rafinăriei de pe 
platforma Combinatului petrochimic 
de la Midia-Năvodari — a umplut de 
bucurie inimile locuitorilor județu
lui. Ei și-au reafirmat, direct și cald, 
dragostea și recunoștința fierbinte pe 
care le nutresc fată de secretarul ge
neral al partidului, pentru grija sta
tornică manifestată față de propă
șirea orașului și județului Constanța, 
pentru activitatea neobosită consa
crată progresului neîntrerupt al pa
triei, fericirii și bunăstării întregii 
națiuni, creșterii nrestigiului și ro
lului României socialiste în lume.

...Decolînd de la Neptun, elicopte
rul prezidențial aterizează după o 
jumătate de oră de zbor la plat* 
forma petrochimica de la 
Midia-Năvodari. Primul secre* 
tar al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., Ion Stoian, a urat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului un 
călduros bun venit.

O gardă alcătuită din ostași ai for

țelor noastre armate, din membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru 
«apărarea patriei, prezintă onorul. 
Este intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
apoi in revistă garda de onoare.

Muncitorii de la Combinatul pe
trochimic Midia-Năvodari, însoțiți 
de pionieri, se apropie de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, rugîndu-i să guste 
din plinea ospitalității și din ploștile 
cu vin, oferindu-le buchete de flori.

Mulțimea aclamă îndelung, din 
inimă : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

în uralele și ovațiile celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului se îndreaptă spre rafinărie
— primul obiectiv din cele 27 cite 
va însuma combinatul de la Midia- 
Năvodari — edificiu viguros al chi
miei românești ce se înaltă pe pă- 
mîntul dobrogean, expresie eloc
ventă a ridicatului potential al in
dustriei și științei noastre. Aici 
începe dialogul de lucru. Sint pre- 
zenti ministrul industriei chimice, 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ion Avram, 
alți factori de răsDundere din eco
nomie. Deși înfățișate pe mache
tă la scară redusă, construcțiile a- 
cestui mare obiectiv economic pot fi 
reorezentate în toată amploarea lor. 
Combinatul' se întinde pe cîteva sute 
de hectare.

Gazdele raportează cu mîndrie to
varășului Nicolae Ceaușescu termi
narea lucrărilor și punerea în func
țiune a primei instalații a rafinăriei
— cea de distilare atmosferică. Sint 
relevate eforturile constructorilor și 
montorilor, care, animați de în
demnurile adresate de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul vizi
telor precedente, au muncit fără 
preget, zi și noapte, pentru realizarea 
acestui obiectiv, depășind cu succes 
toate greutățile și dificultățile unei 
asemenea construcții pe un teren 
arid, de nisipuri și mlaștini. Aproape 
toate utilajele sint concepute și fa
bricate în țară, ele fiind competitive 
cu cele produse pe plan mondial, la 
un înalt nivel de tehnicitate și efi
ciență. Totodată, se arată că pe 
această platformă s-au folosit , pe 
scară largă elemente prefabricate 
ușoare și alte tehnologii, care 
au permis scurtarea termenelor 
de execuție, sporirea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție ; s-au montat sute de mii 
de conducte, mii de tone de mașini 
și agregate, s-au executat, de pe 
acum, la parametrii prevăzuți pentru 
întregul combinat, unitățile aferente
— centrala termică, sistemul de 
aducțiune a apei, care măsoară 21 
de km, instalațiile de tratare a anei, 
stația de epurare, uzina de azot și 
oxigen, conductele și rezervoarele, 
laboratoarele, estacadele de țiței și 
faclă, ceea ce va permite accelerarea 
ritmului de dare in funcțiune a 
obiectivelor stabilite în etapele ur
mătoare.

Urmează un moment cu profunde 
semnificații pentru toți cei care 
concură la ridicarea acestei noi ce
tăți a chimiei românești — tova
rășul Nicolae Ceaușescu este invitat 
să taie panglica inaugurală a rafi
năriei, cel dinții obiectiv al combi
natului și, în același timp, locul in 
care se va produce fantastica meta
morfoză a țițeiului, transformarea lui 
într-o largă gamă de produse petro
chimice.

Apreciind eforturile depuse, rezul
tatele obținute, tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu felicită călduros pe spe

cialiști, pe constructori și montori, 
care au reușit, printr-o muncă tena
ce, să dea în funcțiune, intr-un ter
men scurt, prima instalație a combi
natului, urîndu-le succes deplin in 
îndeplinirea sarcinii de mare răs
pundere ce le-a fost încredințată de 
a ridica acest mare obiectiv al chi
miei românești.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului vizitează camera 
de comandă a rafinăriei, complet au
tomatizată, precum și instalația de 
distilare atmosferică, cu siluetele ar
gintii, impunătoare. Capacitatea de 
prelucrare a rafinăriei va fi de 3 mi
lioane și jumătate tone pe an.

în discuția pe care o are cu mi
niștrii de resort, cu reprezentanții 
organelor locale de partid și de stat, 
cu specialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere să se ia toate mă
surile pentru realizarea integrală a 
programelor prevăzute și punerea 
în funcțiune la termenele fixate și 
la parametrii proiectați a noilor 
capacități de producție din cadrul 
combinatului. Strins legat de a- 
ceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se acționeze cu fer
mitate pentru livrarea tuturor utila
jelor necesare viitoarelor instalații. 
Sint abordate și probleme privind 
construcția portului Midia. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
albă în vedere darea în funcțiune, 
încă din anul viitor, a amenajărilor 
portuare prevăzute pentru prima 
etapă. De asemenea, a cerut revi
zuirea termenelor de execuție — 
în sensul scurtării lor — a prime
lor dane pentru nave de mare ca
pacitate, de 80 000—100 000 de tone.

O atenție deosebită a acordat 
secretarul general al partidului 
condițiilor de viată ale oamenilor 
muncii de la combinat, indicînd 
comitetului județean de partid să 
ia măsurile necesare pentru con
struirea unui număr de 1 000 de a- 
partamente, destinate special petro- 
chimiștilor.

La încheierea vizitei, reprezen
tanții muncitorilor combinatului au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu casete 
cu. eșantioane de țiței — materia 
primă a rafinăriei — și din primele 
produse realizate aici : benzină, mo
torină si păcură, angajîndu-se să 
facă totul pentru punerea în func
țiune, la termenele stabilite, a vi
itoarelor capacități de producție 
ale combinatului, obiectiv econo
mic de interes național.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu semnează 
în cartea de onoare a combinatului, 
în text se consemnează :

..La intrarea în funcțiune a primei 
instalații a Combinatului petrochimic 
Midia-Năvodari, adresez cele mai 
calde felicitări cercetătorilor și pro- 
jectanților, constructorilor și monto
rilor, muncitorilor și specialiștilor 
din construcția de mașini, tuturor 
acelora care, printr-o strînsă conlu
crare, au contribuit, într-o formă sau 
alta, la realizarea acestui mare obiec
tiv al planului cincinal 1376—1980.

Urez întregului colectiv al combi
natului mult succes în activitatea vii
toare, un aport cit mai însemnat la 

. dezvoltarea industriei chimice româ
nești, la realizarea mărețului program 
al partidului de dezvoltare economi
că și socială a țării și ridicare a gra
dului de bunăstare și civilizație al 
întregului nostru ’ popor".

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit portul Constanța - 
cea dinții poartă maritimă a tării — 
care a cunoscut în ultimul timp o 
puternică dezvoltare, ca urmare a 
indicațiilor secretarului general al 
partidului.

Mii de muncitori portuari, mari
nari, studenți și elevi-marinari au 
întîmpinat cu entuziasm pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, Minute în șir, cei 
prezenți au scandat : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, l-au salutat din inimă, cu 
căldură, pe cel mai iubit fiu al tării 
intr-o impresionantă manifestare de 
dragoste, stimă și prețuire. Navele 
aflate în port au arborat marele 
pavoaz și au salutat prin sunete pre
lungi de sirene sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei' Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat. O 
gardă, alcătuită din marinari, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai for
mațiunilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to-

in Portul Constanța se analizeazâ sistemele moderne de manipulare a mârfurilor

varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebită stimă de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, de contraamiral 
ing. Nicolae Hirjeu,.comandantul unic 
al portului Constanța, de membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice, de conducători ai întreprinde
rilor care concură la buna desfășu
rare a activității portuare.

Vizita a început cu analiza modu
lui in care au fost duse la îndepli
nire indicațiile și sarcinile trasate 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei din august 1978, 
cînd a stabilit, la fața locului, îm
preună cu factorii de răspundere, un 
amplu program de măsuri menit să 
asigure mai buna organizare a acti
vității portului, creșterea traficului 
de mărfuri, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale lucrători
lor portuari.

Jn cadrul discuției desfășurate în 
fa'ți unor planșe, precum și pe par
cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat că, într-o 
perioadă scurtă de timp, s-a schim
bat Întreaga structură organizatorică 
a portului, înființîndu-se șase între
prinderi de exploatare portuară, de 
activitatea cărora răspund nemijlocit 
ministerele interesate in activitatea 
de comerț exterior. Această măsură 
a determinat o mai bună organizare 
a activității de operare a navelor la 
dane, creșterea indicatorilor tehnici 
și de eficientă economică. Astfel, nu
mărul de nave operate a crescut de 
la 968 in semestrul I 1978 la 1 247 în 
semestrul I 1979 ; realizările zilnice 
la traficul portuar sînt cu 17 000 tone 
mai mari decît in perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Apreciind succesele înregistrate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat să se realteeze o mai bună core
lare intre producție-transport și co
merț exterior, astfel incit să se re
ducă cit mai mult posibil și chiar să 
se elimine stagnările mărfurilor și 

, ale vaselor în port.
în continuare, a fost examinat mo

dul in care s-au realizat sarcinile cu 
privire la dezvoltarea capacității de 
trafic a portului de la 50 000 tone măr
furi derulate pe zi la 80 000 tone. 
S-a subliniat că, într-o perioadă re
lativ scurtă, s-au dat în folosință șase 

noi dane, au intrat în funcțiune noi 
capacități feroviare, ce permit o ma
nevrare optimizată a. parcului de va
goane, a fost sporit numărul utilaje
lor de incărcare-descărcare a mărfu
rilor. S-au obtinut, de asemenea, re
zultate importante in ce privește in
troducerea tehnologiilor moderne în 
procesul de incărcare-descărcare a 
mărfurilor, trecîndu-se, potrivit indi
cațiilor secretarului general al parti
dului, Ia metodele cele mai moderne 
din acest domeniu. în prezent, trans
portul cimentului se efectuează prin 
sistemul paletizării, ceea ce sporește 
productivitatea muncii, reduce pier
derile și timpul de operare. S-a in
trodus, de asemenea, sistemul pneu
matic de manipulare a cerealelor, 
precum și pachetizarea și conteineri- 
zarea transporturilor generale de 
mărfuri, cu efecte pozitive asupra 
creșterii productivității și eficientei 
economice.

Reținînd cu interes aceste bune re
zultate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că ele trebuie să fie 
considerate ca înfăptuiri ale pri
mei etape, fiind necesară intensifi
carea preocupărilor pentru moderni
zarea și organizarea superioară a ac
tivității portuare. Referindu-se la 
programul de dezvoltare în continuare 
a portului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca, pină la sfîrși- 
tul anului, să se dea în folosință alte 
5 dane de mărfuri generale și noi in
stalații de mare productivitate pentru 
încărcarea-descărcarea fosfaților și 
cerealelor; de asemenea, să fie ge
neralizat transportul paletizat al ci
mentului și al produselor chimice in 
saci. Toate acestea vor permite ca, 
pînă la sfirșitul anului 1979, capaci
tatea de trafic a portului Constanța 
să ajungă la 100 000 tone mărfuri pe 
zi.

în drum spre șantierul naval — ul
timul obiectiv al vizitei — conducă
torul partidului și statului a fost sa
lutat cu vii aplauze, cu stimă și pre
țuire, de marinarii de pe navele an
corate în port.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
ceaușescu ia Șantierul naval 
Constanța — una din 0616 mai 
mari unități de acest gen din țara 

noastră — a fost marcată de aceeași 
atmosferă de bucurie și entuziasm, 
muncitorii ovaționînd îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul său general. Minute în 
șir se aclamă „Ceaușescu—P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“.

După ceremonia primirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat cu con
ducerea șantierului, cu reprezentanții 
centralei și ai ministerului de resort 
modul în care se îndeplinește pro
gramul construcțiilor de nave mariti
me de mare capacitate. S-a relevat 
că după petrolierul „Independența", 
navaliștii constănțeni au terminat 
construcția celui de-al doilea vas, 
tot cu o capacitate de 150 000 
tdw — „Unirea", iar în prezent lu
crează la asamblarea bloc-secțiilor 
celei de-a treia nave din aceeași serie, 
al cărei nume va fi „Libertatea". 
Concomitent, răspunzînd indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
constructorii constănțeni au ' acționat 
în direcția diversificării tipurilor de 
nave care se execută în șantier. Ast
fel, s-a trecut de la construcția mi
neralierelor de 55 000 tdw la cele de 
65 000 tdw, prima navă de acest tip 
aflîndu-se în proces de asamblare. 
Aria de preocupări înscrie și fabrica
rea unor nave tehnologice de dragaj, 
folosite pe șantierele construcțiilor 
hidrotehnice, precum și utilaje teh
nologice, intre care porți de ecluză. 
Au fost apreciate, de asemenea, re
zultatele obținute în direcția reduce
rii timpului de execuție a navelor in 
doc, diminuării consumului de 
metal, precum și asimilării în 
țară a unor componente de nave, 
în acest sens, s-a relevat, de pildă, 
că nava „Libertatea" se va construi 
în 5 luni, față de 11 luni cit a 
durat execuția petrolierului „Inde
pendența".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste realizări și a subli
niat că se impune să se acorde în 
continuare toată atenția organizării 
tot mai bune a muncii și aprovizio
nării tehnico-materiale, astfel încît 
să se ajungă la un termen de exe
cuție similar cu cel înregistrat pe 
plan mondial în construcția acestor 

tipuri de nave. Secretarul general al 
partidului a subliniat, totodată, că se 
cer intensificate eforturile pentru 
asimilarea in țară a tuturor compo
nentelor navelor, in special a elice
lor. In același context, s-a apreciat 
faptul că echiparea acestor nave se 
face in prezent cu motoare româ
nești produse la Reșița, dar s-a atras 
atenția asupra necesității respectării 
termenului de livrare a acestora.

Discuția cu factorii de răspundere 
a relevat, totodată, rezervele exis
tente în domeniul reducerii in conti
nuare a consumului de metal, prin 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație. în același sens, a fost subli
niată necesitatea reorganizării fluxu
rilor tehnologice.

în cadrul acestui dialog s-au abor
dat, de asemenea, aspecte ale per
spectivelor construcției de nave in 
cincinalul viitor, secretarul general 
al partidului cerihd. Specialiștilor să 
sporească volubiul construcțiilor de 
nave, atît maritime, cît și fluviale.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe na
valiștii constănțeni și le-a urat noi 
succese.

Secretarul general al partidului a 
formulat aceleași aprecieri favora
bile pentru activitatea lucrătorilor 
portului Constanța și i-a îndemnat 
la o continuă perfecționare și auto- 
depășire in vederea înfăptuirii im
portantelor sarcini ce le revin in 
acest cincinal.

Noua vizită a tovarășului Nic' ' > 
Ceaușescu in județul Constanta '' 
înscrie — asemenea tuturor intîlnii 
lor de lucru ale secretarului, general 
al partidului cu oamenii muncii — 
ca un eveniment de mare însemnă
tate în viața țării, menit să impir' 
sioneze activitatea pe tărim econo
mic, in toate domeniile construcției 
socialiste, să mobilizeze potențialul 
tehnic și uman de care dispunem, să 
stimuleze capacitatea de creație a 
întregului popor, în vederea înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., al măre
țului Program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

Adunarea populara de la Combinatul petrochimic Midia-Năvodari
Vizita la Midia se încheie cu o în

suflețită adunare populară, care reu
nește peste 100 000 de oameni. Sint 
constructori și montori, chimiștii de 
pe marea platformă petrochimică, 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderile constănțene, intelec
tuali, militari și elevi de pe cuprinsul 
județului. Sint bărbați și femei, ti
neri și vîrstnici, care au venit aici 
animați de aceeași dorință fierbinte 
de a exprima, incă o dată, senti
mentele de profundă dragoste, stimă 
și recunoștință ce le nutresc față de 
gloriosul nostru partid comunist, prin 
lupta și sub conducerea căruia s-au 
împlinit, năzuințele cele mai scum
pe ale poporului român, față de con-' 
ducătorul iubit al partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui viață și acti
vitate revoluționară sînt indisolubil 
legate toate istoricele realizări obți
nute în grandioasa operă ce o înfăp
tuim — societatea socialistă multila
teral dezvoltată. Este o atmosferă 
sărbătorească, de intensă bucurie și 
satisfacție, de înălțător patriotism.

Sosirea la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului este 
întimpinată cu deosebit entuziasm 
Văzduhul vibrează de puternice 
aplauze, urale și ovații. Se aclamă 
neîntrerupt, cu multă dragoste, nu
mele partidului și al secretarului său 
general: „Ceaușescu — P.C.R.!".

Adunarea este deschisă de tova
rășul Ion Stoian, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, cate a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Constanta, să adresez un 
vibrant și fierbinte salut, să ex
prim din toată inima sentimentele 
noastre de mare bucurie celui mal 
iubit și devotat fiu al poporului 
român, conducătorul clarvăzător al 
partidului și statului nostru, perso
nalitate proeminentă a vieții politice 
Internationale, secretarului general al 

Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Salutăm, cu deosebită stimă și 
respect, prezența la adunarea noas
tră populară a tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință și 
savant de reputație mondială, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Stiintă și Tehnologie, personalitate 
politică de frunte a partidului și sta
tului nostru.

Salutăm, de asemenea, prezența la 
această mare sărbătoare a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat.

înscriem astăzi printre marile în
făptuiri ale poporului român o nouă 
realizare de seamă : primele capaci
tăți de producție ale Combinatului 
petrochimic Midia-Năvodari — obiec
tiv măreț ce se înalță aici din ini
țiativa dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general.

Realizarea Combinatului de la 
Midia-Năvodari exprimă eloc
vent sprijinul direct și perma
nent pe care ni l-ați acordat 
in construirea acestui important 
obiectiv al petrochimiei românești. 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Constanta vă exprimă cele 
mai alese mulțumiri pentru grija ce 
o purtați, pentru preocuparea stator
nică față de ridicarea nivelului de 
dezvoltare a industriei si înflorirea 
continuă economico-socială a județu
lui Constanța. Exemplul dumneavoas
tră ne însuflețește și ne mobilizează 
să desfășurăm, în continuare, cu răs
pundere comunistă, acțiuni energice 
pentru înfăptuirea, în cele mai bune 
condiții, a obiectivelor mari, de in
teres national, pe care le realizăm in 
județul Constanța.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că, prin 
acțiunile și măsurile întreprinse de 
organele și organizațiile de partid din 
județul nostru șl datorită eforturilor 
pline de dăruire ale tuturor oameni
lor muncii. In acest an vom ajunge 
la o producție industrială de 22 mi
liarde lei.

în acest cincinal, județul Constanta 
are de înfăptuit un volum de inves

tiții de circa 74 miliarde lei, ceea ce 
depășește cu mult valoarea tuturor 
investițiilor pe care le-am realizat in 
ultimii 25 de ani, contribuind prin 
aceasta la schimbarea rapidă a înfă
țișării județului. Pină în prezent au 
fost puse in funcțiune peste 160 capa
cități noi de producție, care au 
profunde implicații în viata și activi
tatea locuitorilor din această parte a 
țării.

O preocupare de seamă a organiza
ției județene de partid o constituie 
introducerea rapidă a progresului 
tehnic, aplicarea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Un exemplu 
grăitor în acest sens il reprezintă ra
finăria dată în funcțiune astăzi, rod 
al gindirii și inteligentei românești, la 
proiectarea și realizarea căreia au 
fost atrase cele mai valoroase forte 
ale științei și tehnicii din tara noas
tră. în prezent ne concentrăm efor
turile pentru a asigura intrarea în 
funcțiune a celorlalte capacități de 
producție prevăzute pe această plat
formă. Nici un efort nu va fi precu
pețit, tot ce avem mai bun in noi va 
fi pus în slujba realizării exemplare 
a sarcinilor ce ne revin. Vom mobi
liza energiile muncitorilor, ingineri
lor, ale tuturor specialiștilor pentru a 
traduce in viată indicațiile dumnea
voastră prețioase date cu prilejul 
vizitelor făcute in combinat și in 
celelalte unități economice din jude
țul nostru. Vom acționa cu aceeași 
energie și pasiune revoluționară pen
tru a introduce metode moderne și 
tehnologii noi în activitatea portuară 
și in celelalte sectoare economice, 
pentru a impulsiona și mai mult rit
mul lucrărilor de la Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, pentru a realiza 
celelalte mari obiective de in
vestiții din județul nostru. Sin- 
tem ferm hotărîți să întreprindem 
noi măsuri pentru reducerea consu
murilor specifice de materii prime, 
combustibil și energie. Vă raportăm, 
tovarășe secretar general, că în pri
mele 5 luni ale acestui an am redus 
cu 20 lei cheltuielile totale și cu 17 
lei cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție marfă. Ne preocupăm in 
continuare de creșterea productivită

ții muncii, ridicarea calificării profe
sionale a personalului muncitor, de 
asigurarea unor condiții de viață 
demne de epoca socialistă tuturor lo
cuitorilor județului. Vă raportăm că 
in primul semestru al acestui an dăm 
în folosință peste 3 500 apartamente, 
iar pină la sfirșitul anului vom rea
liza integral programul de construc
ții de locuințe, de aproape 8 000 de 
apartamente. Avem posibilități să de
pășim sarcina de 33 000 de aparta
mente prevăzute pentru acest cin
cinal.

Dedicăm toate realizările noastre 
celei de-a 35-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub dominația fascistă, 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. Comuniștii, toți 
oamenii muncii din județ, vor do- 
bindi în cinstea acestor mari eveni
mente noi și noi realizări, contribuind 
astfel Ia înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele comuniștilor, ai tuturor locui
torilor județului, să exprim, și cu 
acest prilej, adeziunea deplină și 
atașamentul nostru profund față de 
politica externă a partidului nostru, 
la elaborarea și înfăptuirea căreia 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general,-v-ați adus și aduceți 
o contribuție hotăritoare, pentru creș
terea prestigiului României socialiste 
în lume.

în continuare, a luat cuvîntul to
varășul Eugen Alexiu, secretarul co
mitetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii de la Com
binatul petrochimic Midia, care a 
spus : în mintea și inimile noastre 
stăruie încă momentul emoționant pe 
care l-am trăit, la 9 iulie 1976, cind 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, prezent aici, la Midia, 
ați bătut cel dinții pilon al acestui 
mare obiectiv. Ne-ați îndemnat 
atunci să facem totul pentru înălțarea 
cit mai grabnică a marelui și moder
nului combinat a cărei construcție 
ne-ați incredințat-o, ne-ați cerut să 
ne mobilizăm întreaga capacitate 
pentru realizarea sa la un înalt nivel 

de tehnicitate și de eficiență. Azi, la 
mai puțin de trei ani de la inaugu
rarea lucrărilor, trăim deplina satis
facție de a vă putea raporta că din 
instalațiile combinatului au ieșit pri
mele cantități de benzină, motorină 
și păcură.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Combinatul 
petrochimic Midia-Năvodari, vă rog 
să-mi permiteți să vă adresez cele 
mai călduroase mulțumiri pentru 
sprijinul ce ni l-ați acordat cu 
generozitate, pentru indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat perma
nent, dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român,' comunist și 
om de omenie, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Doresc să exprim mulțumirile în
tregului nostru colectiv stimatei to
varășe Elena Ceaușescu pentru aju
torul acordat in proiectarea acestui 
obiectiv, in elaborarea tehnologiilor 
moderne de fabricație.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că, ințelegind pe deplin marile răs
punderi ce ne revin, nu vom precu
peți nici un efort pentru a pune in 
funcțiune la parametrii proiectați și 
în cel mai scurt timp toate obiecti
vele combinatului.

în cuvîntul său, Stoian Purca- 
rea, maistru constructor, secretarul 
organizației de bază de la Șantierul 
nr. 4, a spus: îmi revine deosebita 
cinste de a vă exprima, in numele 
muncitorilor Trustului de construcții 
chimice Midia, profunda bucurie și 
satisfacție că vă aflați din nou in 
mijlocul nostru, precum. și recunoș
tința fierbinte pentru ajutorul per
manent pe care ni-1 dati in realizarea 
acestui măreț edificiu al chimiei ro
mânești. Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, apli- 
cind in viață prețioasele dumneavoas
tră indicații, am realizat prima etapă 
a instalației de distilare atmosferică 
din cadrul rafinăriei. Am folosit pe 
scară largă elemente prefabricate, 
ușoare, pentru acoperiri și alte tehno
logii, care ne-au permis să scurtăm 

termenele de execuție, să sporim pro-y 
ductivitatea muncii și să reducem 
cheltuielile de producție. Aici, pe 
platformă, s-a închegat un puternic 
colectiv muncitoresc de constructori 
și montori, care, mobilizați de or
ganizația de partid, își concentrează 
in prezent eforturile pentru realizarea 
în condiții optime a tuturor obiecti
velor de investiții prevăzute. Numai 
în acest an urmează să dăm in ex
ploatare -încă 12 capacități de pro
ducție.

Ne angajăm în fața dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pen
tru finalizarea în cît mai scurt timp 
a lucrărilor de pe această mare plat
formă petrochimică, mîndrie a indus
triei noastre socialiste.

în numele muncitorilor construc
tori, vă adresăm dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde urări de sănătate și viață înde-: 
lungată, spre binele și prosperitatea 
patriei noastre socialiste.

Este o deosebită onoare pentru noi, 
oamenii muncii din Combinatul pe
trochimic Midia-Năvodari, prezența 
dumneavoastră aici, mult stimate 
tovarășe secretar general, în clipa 
cind instalația de distilare atmosfe
rică realizează primele produse fini
te, a spus Florica Stoica, șefă a 
laboratorului rafinăriei.

Succesul care încununează astăzi 
activitatea noastră este rezultatul 
nemijlocit al transpunerii in viață a 
prețioaselor indicații pe care dum
neavoastră ni le-ati dat cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate pe plat
forma petrochimică Midia-Năvodari, 
împreună cu stimata tovarășă 
Elena 'Ceaușescu. Vă rugăm să pri
miți mulțumirile noastre profunde 
pentru modul strălucit în care ne-ați 
îndrumat și ne-ați condus în în
treaga noastră activitate consacrată 
ridicării, în această zonă a Dobrogei, 
a marelui combinat de prelucrare su
perioară a țițeiului.

în numele tuturor femeilor din 
combinat — muncitoare, laborante, 
operatoare, inginere — vă încredin

țăm, mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu, că vom ști întotdeauna să 
facem din strălucitul exemplu pe 
care ni-1 oferiți dumneavoastră, emi
nent om de știință, devotată soție și 
mamă, îndrumarul neabătut al mun
cii și vieții noastre.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că pentru tînărul 
nostru colectiv de muncă nu există 
și nu va exista o datorie mai înaltă 
decît aceea de a răsplăti condițiile 
pe care ni le-ați creat prin rezultate 
cit mai bune in producție, consacra
te măreței opere de dezvoltare și în
florire a patriei noastre socialiste, a 
bunăstării și fericirii poporului 
român.

Inginerul Nicolae Trandafires- 
cu, directorul grupului de șanti
ere TMUCHB Midia, a spus, in 
cuvîntul său : Noi, miile de montori 
de pe platforma petrochimică 
Midia-Năvodari, vă mulțumim din 
inimă că vă aflați din nou în 
mijlocul nostru într-un moment 
de mare însemnătate, cînd sintem 
mîndri să vă raportăm termi
narea lucrărilor și punerea în func
țiune a primei instalații a rafinăriei. 
Acest succes este rodul eforturilor 
tuturor colectivelor de montori, care, 
animali de îndemnurile pe care, ni 
le-ati adresat de fiecare dată. însu
flețiți de strălucitul exemplu personal, 
de dăruire și abnegație în slujba 
patriei, pe care ni-1 dati, au muncit 
fără preget, zi și noapte, pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ne-au revenit.

Veniți de pe alte șantiere ale 
tării, unindu-ne eforturile cu monto- 
rii dobrogeni, avind experiența mari
lor platforme petrochimice sau învă- 
țind meseria aici, pe schele, noi am 
reușit să montăm sute de mii de me
tri de conducte, să ridicăm mii de 
tone de utilaje, construcții metalice 
și rezervoare, să realizăm tot ce au 
avut pe planșetă cercetătorii și pro- 
iectanții români. Sintem mîndri că 
participăm la înălțarea unuia dintre 
cele mai mari obiective economice 
ale actualului cincinal, expresie stră-
(Continuare in pag. a IV-a)
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— ei nu au nici privilegii și nici 
avantaje deosebite ; au în plus nu
mai obligația de a lucra mai bine, 
mai organizat, de a pune întregul 
lor entuziasm pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului în 
toate domeniile de activitate. Toc
mai datorită faptului că partidul 
nostru, comuniștii, toate organiza
țiile de partid își îndeplinesc rolul 
de forță politică conducătoare — 
atît aici, ca și pe alte șantiere și 
în întreaga țară — se înfăptuiește 
cu succes politica elaborată de Con
gresul al Xl-lea, se asigură înde
plinirea și chiar depășirea actua
lului plan cincinal, înfăptuirea Pro
gramului elaborat de Congresul al 
Xl-lea al partidului. (Aplauze și 
urale puternice).

Avem, fără îndoială, tot dreptul 
să ne mîndrim cu ceea ce am 
realizat. Nu trebuie să uităm insă 
că din numărul destul de mare 
de obiective ce trebuie realizate 
aici nu a intrat în funcțiune decît 
ur ul. în următoarele luni, pînă la 

ifșitul anului, trebuie să mai 
.ntre în producție încă 12 obiec
tive. De asemenea, în anul urmă
tor trebuie să mai fie date în 
xuncțiune încă un număr mare 
de obiective. Este adevărat, unele 
din acestea se află într-un stadiu 
avansat. Altele însă nu sint avan
sate. Există însă baza materială 
pentru ca ele să fie realizate în 
bune condiții și la timp. Iată de 
ce, participind la această sărbătoa
re a victoriei muncii — atît fizice, 
cît și intelectuale — trebuie să ne 
gîndim ce avem de făcut în con
tinuare pentru a asigura îndepli
nirea tuturor obiectivelor la un 
nivel tehnic corespunzător și în 
timpul cel mai scurt. Realizările 
de pînă acum ne dau garanția că 
așa se vor realiza și celelalte 
obiective ! (Aplauze și urale puter
nice).

Este necesar ca atît organizațiile 
de partid, cît și consiliile oame
nilor muncii, conducerile ministe
relor — am în vedere Ministerul 
Industriei Chimice, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Construcțiilor Indus

triale care trebuie să concure la 
realizarea acestor obiective — să 
facă totul pentru a asigura reali
zarea în întregime, în următoare
le luni, a programelor stabilite de 
punere în funcțiune a tuturor o- 
biectivelor. Aceasta cere o inten
sificare a muncii constructorilor și 
montorilor, o mai bună organizare 
a întregii activități, trăgînd învă
țăminte atît din ceea ce a fost 
bun pînă acum, cît și din lipsu
rile și greșelile care au existat — 
și pe care nu le-am mai amintit 
aici, apreciind că, în ciuda lor, în 
ansamblu s-au făcut lucruri bune. 
Lipsurile și greșelile săvîrșite tre
buie evitate în viitor pentru ca 
lucrurile să meargă tot mai bine. 
Am convingerea că, acționind în- 
tr-o deplină conlucrare și unitate, 
toți factorii care participă la reali
zarea acestui mare combinat vor 
reuși, sub conducerea organizațiilor 
de partid, să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile viitoare. Le urez 
succese tot mai mari ! (Urale și 
aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Acest combinat petrochimic este, 
într-adevăr, un obiectiv important 
al actualului cincinal ; el face parte 
din sutele și sutele de obiective in
dustriale — unele chiar de mai 
mari proporții — ce se realizează 
în acest cincinal, făcînd ca opera 
de construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră să se ridice pe o treaptă și 
mai înaltă.

Este cunoscut că în cei trei ani 
și jumătate ai actualului cincinal 
am realizat cu succes prevederile 
planului, obținînd .o depășire de 
aproape 70 de miliarde lei. Aceasta 
ne dă garanția că, pînă la sfîrșitul 
anului 1980, vom realiza întregul 
plan cincinal, inclusiv depășirea 
de cel puțin 100 miliarde lei, pre
văzută în angajamentele colective
lor de oameni ai muncii din întrea
ga țară. ,

Participind la această sărbătoare 
a oamenilor muncii de la Midia, 
a victoriei muncii și creației, do
resc să adresez felicitări oamenilor 
muncii care au lucrat și lucrează 
pe toate obiectivele ce au intrat 
sau intră în funcțiune în acest cin

cinal, întregii noastre clase munci
toare, tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalita
te, întregului nostru popor pen
tru victoriile obținute în realizarea 
planului cincinal. Le urez tuturor 
succese tot mai mari în înfăptuirea 
și depășirea obiectivelor cincinalu
lui ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează îndelung : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

în mod deosebit, doresc să adre
sez felicitări oamenilor muncii, tu
turor locuitorilor județului Con
stanța pentru succesele obținute, 
pentru contribuția pe care o aduc 
la înfăptuirea planului cincinal, 
pentru realizarea cu succes a sar
cinilor ce le revin. Fără îndoială 
că ei vor lupta pentru un loc frun
taș în întrecerea dintre județe în 
acest cincinal. Dacă comuniștii și 
oamenii muncii din județ vor lucra 
bine, îmi va face plăcere — deoa
rece am lucrat aici ca secretar al 
partidului în 1946 — ca județul 
Constanța să ocupe locul I în în
trecerea din industrie. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).

Am obținut, de asemenea, rezul
tate bune în dezvoltarea agricultu
rii, a celorlalte sectoare de acti
vitate — știință, învățămînt, cul
tură. Pe această bază, am putut 
înfăptui programul de ridicare a 
nivelului de trai material și spi
ritual al poporului, asigurînd o de
pășire serioasă a prevederilor 
stabilite inițial în planul cincinal. 
După cum știți, pe primii trei ani 
ai cincinalului actual am realizat 
o creștere a retribuției reale de 
peste 21 la sută, depășind astfel 
creșterea de 20 la sută prevăzută 
inițial pentru întregul cincinal. în- 
cepînd de la 1. august va începe 
cea de-a doua etapă a majorării 
retribuției, asigurîndu-se astfel ca, 
pînă la sfîrșitul anului 1980, veni
turile reale din retribuție ale 
oamenilor muncii, precum și veni
turile țărănimii și ale altor cate
gorii sociale să crească cu circa 32 
la sută — ceea ce reprezintă o de
pășire foarte importantă a preve
derilor cincinalului. Am putut 
realiza aceasta datorită succeselor 
pe care le-am obținut în dezvolta

rea economico-socială a țării ; 
acesta este rezultatul faptului ‘ că 
vom obține o producție suplimen
tară de 100 de miliarde lei pe 
acest cincinal, precum și al faptu
lui că am asigurat creșterea mai 
înaltă a productivității muncii, a 
eficienței economice în toate do
meniile de activitate. Măsurile 
luate în privința creșterii nivelu
lui de trai demonstrează cu putere 
că tot ceea ce realizăm în țara 
noastră este destinat prosperității 
întregului popor, făuririi bunăstă
rii și fericirii tuturor celor ce mun
cesc. Acesta este țelul suprem al 
politicii comuniștilor, esența so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm în 
România ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).

în curînd vor fi publicate Di
rectivele Congresului al XII-lea 
privind dezvoltarea economică și 
socială a țării în perioada urmă
toare. Veți putea constata, dragi 
tovarăși și prieteni, că și în con
tinuare ne propunem să facem 
eforturi susținute pentru a asigura 
înfăptuirea prevederilor- Progra
mului partidului, astfel încît pînă 
în 1990. să ridicăm România la un 
nivel 'de dezvoltare economico-so
cială ' apropiat de cel al țărilor 
dezvoltate. încă în cincinalul viitor 
România va intra în rîndul țărilor 
mediu dezvoltate. Mai cu seamă se 
va asigura înfăptuirea prevederilor 
din Programul partidului privind 
dezvoltarea multilaterală a omului, 
perfecționarea organizării societă
ții, adîncirea democrației socialiste, 
participarea largă a maselor popu
lare, a întregului popor la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate. Societatea socialistă se reali
zează cu oameni și pentru oameni 
— și numai în măsura în care oa
menii, membrii societății partici
pă activ, conștient la realizarea 
tuturor obiectivelor, ele vor fi în
făptuite în mod corespunzător. 
Numai astfel socialismul triumfă 
și își demonstrează pe deplin. su
perioritatea asupra vechii orîn- 
duiri capitaliste I (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan

dează : „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar, desigur, să ne 
preocupăm de ridicarea nivelului 
de calificare al oamenilor muncii 
din toate domeniile. Să fim con- 
știenți că deceniul următor are o 
mare importanță pentru dezvol
tarea României. în această peri
oadă trebuie să asigurăm afirma
rea cu putere a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile, să 
realizăm o calitate superioară în 
toate sectoarele de activitate, in
clusiv o nouă calitate a vieții oa
menilor muncii din România. Toa
te acestea pun pe primul plan 
rolul științei, ridicarea nivelului 
profesional și tehnic, realizarea 
unei înalte pregătiri a fiecărui om 
al muncii — de la savant pînă la 
muncitor. Fiecare în domeniul său 
de activitate trebuie să-și ridice 
nivelul de cunoștințe, să se stră
duiască să fie permanent în pas 
cu minunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii umane, 
punîndu-le în serviciul omului, al 
bunăstării și fericirii poporului 
nostru ! (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trebuie să intensificăm, de ase
menea, activitatea de educație, de 
formare a omului nou, a conștiin
ței socialiste, deoarece participarea 
activă la conducerea societății se 
poate realiza numai în măsura în 
care fiecare va fi conștient de răs
punderea pe care o are în secto
rul său de muncă, precum și față 
de întreaga societate, în măsura 
în care fiecare va putea să judece 
și să înțeleagă evenimentele și 
transformările ce au loc în socie
tate și să particioe la elaborarea 
și înfăptuirea politicii generale a 
partidului și statului. Iată de ce, 
ridicarea conștiinței socialiste, a 
nivelului de cultură și a nivelului 
politic constituie o parte insepa
rabilă a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a îna
intării spre comunism, a formării 
omului nou, stăpîn pe destinele 
sale, care își făurește viața și vii
torul în mod conștient, liber, așa 
cum dorește ! (Aplauze puternice, 
urale prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Realizarea acestor mărețe obiec

tive presupune o largă colaborare 
internațională — economică, știin
țifică, culturală, politică — cu toa
te țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Nu
mai în condiții de pace se pot 
realiza cu succes programul nostru 
de dezvoltare economică și socială, 
ca și programele altor state, bu
năstarea și fericirea popoarelor. 
Iată de ce lupta pentru pace și des
tindere, pentru independență na
țională constituie o parte insepara
bilă a construcției socialismului, a 
victoriei societății comuniste ! (Ura
le și aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu—pace !“).

în concordanță cu linia generală 
stabilită de Congresul al Xl-lea, cu 
politica partidului, cu înseși obiec
tivele socialismului — care de la 
apariția sa întotdeauna s-a pro
nunțat pentru o lume fără războaie, 
pentru o lume a frăției și înțele
gerii între toate popoarele — am 
acționat și vom acționa neabătut 
și în viitor pentru lichidarea cu 
desăvîrșire a politicii imperialiste 
și colonialiste, vom sprijini ferm 
lupta de eliberare națională a po
poarelor care mai sînt subjugate. 
Sîntem convinși că numai prin li
chidarea dominației străine, și in 
măsura în care fiecare popor este 
pe deplin liber, el poate să-și edi
fice viața așa cum dorește, fără 
nici un amestec din afară. (Aplau
ze puternice, îndelungate; urale; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul'.“).

Acționăm ferm pentru securitate 
în Europa, pentru colaborare în 
Balcani, pentru o politică bazată 
pe deplina egalitate în drepturi, 
pe respectul independenței și su
veranității naționale, pe neames
tec în treburile interne și conlu
crare reciproc avantajoasă, precum 
și pentru renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța în viața in
ternațională. Acționăm pentru a se 
respecta neabătut independența 
fiecărei națiuni, dreptul fiecărui 
popor la libertate și dezvoltare de 
sine stătătoare. Fără independență 

și libertate nu poate exista nici 
pace, nici conlucrare ! Iată de ce 
România face totul și nu va pre
cupeți nici un efort pentru a con
tribui la lupta pentru independen
ță a tuturor națiunilor, pentru re
lații noi, pentru o politică de prie
tenie, colaborare și pace în întrea
ga lume ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul!“).

Unind cele două laturi ale poli
ticii noastre, cea internă și cea 
internațională, într-un tot unitar, 
vom acționa neabătut pentru a asi
gura înfăptuirea Programului ela
borat de Congresul al Xl-lea de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, conlucrînd, 
totodată, strîns cu alte popoare 
pentru o lume a colaborării, păcii 
și independenței. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).

în încheiere, doresc încă o dată, 
dragi tovarăși, să-mi exprim depli
na convingere că oamenii muncii 
de pe acest mare șantier, de la 
acest mare combinat, la fel ca 
toți oarpenii muncii din județ și 
din întreaga țară, vor face totul 
pentru a îndeplini în cele mai bune 
condiții marile sarcini ce le revin. 
Sînt convins că dumneavoastră 
veți încheia acest an, precum 
și întregul cincinal, înfăptuind 
toate sarcinile ce vă sînt încredin
țate prin plan, că anul viitor 
vor lucra pe acest platou zeci de 
instalații care vor aduce o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
generală a patriei noastre socia
liste.

Cu această convingere, vă urez 
din toată inima succese tot mai 
mari în întreaga activitate, multă 
sănătate și multă fericire ! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite ; 
se scandează indeiung: „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !“. Toți cei prezenți la adu
narea populară ovaționează în
delung, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul său Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

în timpul adunării populare de la Combinatul petrochimic Midia-Nâvodari
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vm OE LUCRU A TDURRflSULUI HUE CEAUSESCU IN IUUETUL CONSTANTA
Adunarea populară de la Combinatul 

petrochimic Midia-Năvodari
(Urmare din pag. a Il-a)
lucită a ridicatului potențial al indus
triei și științei românești, că ne adu
cem și noi contribuția la dezvoltarea f 
chimiei-, ramură de vîrf a industriei 
socialiste din țara noastră.

Ne angajăm în fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, să depunem 
toate eforturile pentru a reduce 
durata de montaj la celelalte instala
ții care urmează a fi puse în func
țiune, pentru a executa lucrări de 
cea mai bună calitate, asigurind ast
fel atingerea în cel mai scurt timp 
a tuturor parametrilor proiectați.

în cuvîntul său, Nicolae Butoi, 
secretar al comitetului U.T.C., co
mandantul Șantierului național al ti
neretului de la platforma petrochi
mică Midia-Năvodari, a spus : 
Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele întregului tineret de pe 
platforma Combinatului petrochimic 
Midia-Năvodari, să dau glas celor 
mai alese sentimente de bucurie și 
de recunoștință fierbinte față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului român, să ex
prim cele mai vii mulțumiri pentru 
grija părintească, statornică' pe care 
o purtați creșterii și educării comu
niste, revoluționare a tinerei ge
nerații.

Pentru noi, cei peste 4 500 tineri 
care lucrăm pe platforma acestui 
combinat, șantierul constituie o ade
vărată școală de educație comunistă, 
in care învățăm nu numai să mînuim 
unelte și instalații, ci să ne și for
măm ca oameni adevărați, cu o con
cepție înaintată, revoluționară despre 
muncă, capabili să acționăm cu toată 
dirzenia și abnegația, în deplină uni
tate, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor.

Răspunzind prin fapte chemării

dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, de a con
tribui cu toate forțele și elanul nos
tru tineresc la înălțarea noilor obiec
tive ale industriei românești, ne an
gajăm solemn, noi, brigadierii de pe 
șantierul național al tineretului, să 
ne înzecim eforturile pentru respec
tarea angajamentului de a da în 
funcțiune în acest an, cu 6 luni mai 
devreme, fabrica de hidrogen, insta
lația de dimetil și alte obiective ale 
combinatului, a căror valoare se ri
dică la peste 600 milioane lei.

Noi, brigadierii de pe șantierul na
țional al tineretului, vom acționa 
neobosit pentru, ca, împreună cu cei
lalți oameni ai muncii de pe șantie
rul combinatului, să întîmpinăm cu 
rezultate cît mai rodnice cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
și al XII-lea Congres al P.C.R.

în numele tuturor participanților, 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu invitația de a lua 
cuvîntul la marea adunare populară.

Primit cu cele mai calde sentimen
te, in entuziasmul și insuflețirea ge
nerală, ia cuvintui tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu deosebită 
atenție, cu profundă satisfacție și 
deplină aprobare, ea fiind subliniată, 
în repetate rînduri, de vii și înde
lungi aplauze, urale și ovații.

La sfîrșitul cuvîntărli, participant» 
la adunare — și prin ei toți locuitorii 
județului — își reafirmă, într-o im
presionantă unitate de simțire și gin- 
dire, dragostea și încrederea în partid 
și secretarul său general, hotărîrea 
fermă de a urma neabătut politica 
partidului, de a face totul pentru 
înfăptuirea ei.

Făcindu-se ecoul acestor simțămin
te, primul secretar al comitetului ju
dețean de partid se adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu :

„Ascultind cu deosebit interes vi
branta dumneavoastră cuvintare, me
saj de o profundă semnificație teo
retică și practică, noi, cei prezenți la 
această mare adunare populară, vâ 
mulțumim din adincul inimii pentru 
aprecierile făcute la adresa activității 
noastre și ne angajăm solemn, in nu
mele organizației județene de partid, 
al tuturor locuitorilor județului Con
stanța, să înfăptuim neabătut indi
cațiile prețioase pe care ni le-ați dat, 
sarcinile ce ne revin in toate dome
niile de activitate, adueîndu-rie ast
fel contribuția la înălțarea pe noi 
culmi de civilizație și progres a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Vă urăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate și putere de muncă, să 
trăiți ani mulți pentru binele și fe
ricirea poporului și a patriei noas
tre".

Adunarea se încheie într-o atmo
sferă de intensă vibrație patriotică, 
de profundă dragoste pentru parti
dul comunist și secretarul său ge
neral, pentru patria noastră socialis
tă.

La coborîrea de la tribună, de unde, 
în înflăcărată sa cuvintare, a chemat 
la noi izbînzi în muncă pe construc
tori și montori, pe toți cei ce lucrea
ză pe platforma petrochimică de la 
Midia-Năvodari, în municipiul și ju
dețul Constanța, pe oamenii muncii 
din întreaga țară, secretarul general 
al partidului este înconjurat cu ace
leași profunde sentimente de stimă 
și recunoștință. Mulțimea aclamă 
neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. în timpul vizitării Portului Constanța

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

Festivitate prilejuită de încheierea anului de invățămint
Cronica zilei

în aula Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" din București s-a desfășurat, 
vineri, adunarea festivă prilejuită de 
încheierea cursurilor de zi și fără 
frecvență ale promoției 1975—1979 din 
cadrul Institutului pentru pregătirea 
cadrelor în problemele conducerii 
social-politice și al Facultății de 
ziaristică.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele consiliului de conducere și 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., cadre didactice, absol
venți și cursanți, numeroși invitați.

în cadrul adunării, vorbitorii au 
relevat condițiile excepționale create 
prin grija partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în vederea for
mării acestui nou contingent de 
cadre. S-a subliniat, totodată, 
că lucrările de diplomă elabo
rate au abordat teme cu caracter po
litico-ideologic, călăuzite de gîndirea 
teoretică a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, precum 
și numeroase aspecte concrete ale 
muncii organelor si organizațiilor de 
partid și obștești, ale activității de 
partid în domeniile industriei, agri
culturii, al educației și culturii so
cialiste și în alte domenii ale con
strucției socialiste.

Absolvenții actualei promoții au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, în 
care se spune :

Pornind de la cuvintele pline de în
țelepciune privind rolul activiștilor 
de partid și de stat, al ziariștilor,

Ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate
Populare Yemen va face o vizită oficială 

In Republica Socialistă România
La • invitația ministrului afacerilor 

'externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De

De Ziua învățătorului
(Urmare din pag. I)
vește îmbunătățirea 
continuă a nivelului 
lor de trai, cit si în 
privința dotării rețelei 
de invățămint cu noi 
localuri de școli. Nu o 
dată, secretarul general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
a rostit pentru învăță
tori cuvinte de cald 
elogiu și de admirație 
pentru minunata lor 
muncă, aducind in 
sprijinul operei lor e- 
ducative idei și direc
tive cu o prețioasă în
cărcătură teoretică și 
practică.

Nicicind in trecut 

învățătorii nu s-au 
bucurat, ca astăzi, nu 
numai de recunoaște
rea operei educative și 
formative a noilor ge
nerații de cetățeni pe 
care o înfăptuiesc cu 
ardoarea, modestia și 
tenacitatea albinelor, 
dar și de sprijinul a- 
tent, plin de respect și 
dragoste pe care il 
acordă acestei profesii 
superbe conducerea de 
partid și de stat.

De Ziua învățătoru
lui, școlarul ce eram 
In urmă cu cinci dece
nii caligrafiază pentru 
toți învățătorii patriei 
floarea acestor cuvinte

ne-am orientat astfel munca îneît să 
ne putem integra rapid și eficient, 
în vastul efort de înfăptuire a pre
vederilor Programului partidului, a 
indicațiilor de covîrșitoare însemnă
tate teoretică și practică formulate 
de dumneavoastră cu privire la con
tinua perfecționare a întregii activi
tăți politice, economice și sociale din 
țara noastră, la întărirea rolului 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești.

Strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață comunistă, totala 
dăruire cu care conduceți partidul și 
poporul, prestigiul și recunoașterea 
internațională a excepționalelor dum
neavoastră calități de eminent con
ducător și militant revoluționar ne 
sint călăuze de fiecare zi. De aceea, 
ne angajăm solemn să fim demni 
continuatori ai tradițiilor revolu
ționare ale partidului, să consacrăm 
întreaga energie și capacitate de 
creație idealurilor de pace și prospe
ritate ale poporului român.

Absolvind cursurile Institutului 
pentru pregătirea cadrelor in proble
mele conducerii social-politice și Fa
cultății de ziaristică în anul celei 
de-a 35-a aniversări a insurecției na
ționale armate antifasciste și antiim- 
perialiste și Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, eveni
mente de mare rezonanță în viața po
porului și partidului nostru, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a ne îndeplini, în 
spiritul valoroaselor dumneavoastră 
indicații, nobila misiune ce pe revine 
ca activiști ai partidului și ca ziariști 
comuniști.

mocrate Populare Yemen, Moham
med Saleh Mutia, va face o vizită 
oficială in Republica Socialistă 
România, la începutul lunii iulie 
1979.

de elogiu și recunoș
tință, omagiind in pro
fesia lor opera pe care 
o vedem in marile și 
adevăratele ei dimen
siuni iradiind in școli, 
in licee, in universi
tăți, apoi in însăși via
ța ce pMseazăă pe toa
te șantierele construc
ției socialiste, pretu
tindeni unde nimic nu 
este posibil fără scri
sul, cititul și socotitul 
deprinse din primul an > 
de școală de la învăță
torul care, metaforic 
vorbind, este și va ră- 
mine, in veac, părinte
le cu cei mai mulți 
copii.

Plenara Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie

Vineri s-au desfășurat la București 
lucrările plenarei Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Roșie. Ple
nara a analizat stadiul îndeplinirii 
sarcinilor cuprinse în mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
participanților la Congresul Crucii 
Roșii.

La lucrările plenarei au participat 
reprezentanți ai unor instituții și or
ganizații obștești cu care colaborează 
Crucea Roșie'.

Plenara a adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se arată : 
Participant» la plenara Consiliului 
Național al Societății de Cruce Roșie 
vă asigură încă o dată, in numele 
tuturor membrilor organizației și al 
activului ei voluntar, de sentimentele 
lor de nețărmurită dragoste și înaltă

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Curs de limba spaniolă
12.25 Curs de limba franceză
12.45 Concert de prlnz
13.25 Corespondenții județeni transmit...
13.45 Tragerea de amortizare ADAS 
14,00 De la A la infinit. Magazin de

simbătă după-amlază
16,00 Agenda cultural-artisticâ
16.30 Stadion
17.25 De Ziua Învățătorului.
17.45 Clubul tineretului.
10.30 Iunie 1979 — cronica evenimente

lor politice interne și internaționala
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Prim-plan : Maria Burlă. Învăță

toare la Școala generală nr. 15 
București

19.35 Teleenciclopedia
20,05 Film serial : Rădăcini — episo

dul 6
20.55 Intîlnirea de sîmbătâ seara
21.35 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

Cum va îi vremea în luna iulie
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, luna iulie va fi normal de 
caldă. Cantitățile de precipitații vor 
fi in jurul valorilor obișnuite, excep- 
tînd sud-estul tării, unde vor fi sub. 
nivelul normal. Ploile, mai ales sub 
formă de averse, vor fi mai frecvente 
in prima decadă și spre sfirșitul celei 
de-a doua și vor putea depăși 25 1 
pe mp in 24 de ore.

între 1 și 5 iulie, vremea va fi în 
general instabilă și se va răci ușor, 
începînd din nordul țării. Vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în nord- 
vestul țării și in zonele de deal și de 
munte. Izolat se va semnala grindină. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre 12 și 22 de grade, iar cele maxime 
între 22 și 32 grade, izolat mai ridi
cate in sudul tării.

între 6 și 10 iulie vremea va fi 
ușor instabilă, cu cer variabil și 
înnorări mai accentuate în primele 
zile. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse. însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată (peste 40—50 km pe 
oră) in estul țării, predominind din 
nord-est. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar 
cele maxime între 22 și 30 grade. 

stimă pentru strălucita activitate pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
o desfășurați în fruntea partidului și 
statului nostru pentru ridicarea 
necontenită a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, pentru creș
terea prestigiului României socialiste 
în lume.

Participant» la plenară s-au anga
jat să-și mobilizeze toate forțele și 
să facă totul pentru ca Societatea de 
Cruce Roșie să fie o prezență tot 
mai activă în viața social-politică a 
țării și pe frontul ocrotirii sănătății 
și vieții oamenilor muncii, iar în ca
drul relațiilor sale internaționale 
să-și aducă o contribuție tot mai în
semnată la înfăptuirea politicii ex
terne a României socialiste de înțe
legere, pace și colaborare între toate 
popoarele lumii.

PROGRAMUL 2

12,00 Micul ecran pentru cei mid
12.20 Melodii populare
12.45 Biblioteca pentru toți — Tudor 

Arghezi (II)
13,30 De pe marea scenă a tării — ju

dețul Brăila
14.20 Desene animate : Ocolul Pămintu- 

lul in 00 de zile
14.45 Melodii lirice
15.15 O viață pentru o idee. Acad. Radu 

Cernătescu (1894—1958), chimist.
15.45 „Pe sub Piatra Craiului" — pro

gram de cîntece și dansuri
16.10 Publicitate
16.15 Festivalul național „Cîntarea 

României" a Aspecte din activi
tatea de creație tehnică șl artis
tică • Faza interjudețeană a mu
nicipiului București

17.10 Din filmoteca TV
18,05 Opereta mereu tînără
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Din sălile de'concert ale Capitalei.
19,55 Efigii lirice — emisiune de versuri 
20,15' Pentru fiecare primăvară. Docu- 

mentar-artistic realizat de Studioul 
de film TV

20.35 Omul și muzica — Wilhelm Berger
21.35 Telejurnal • Sport
22,00 închiderea programului

Va urma, între 11 și 16 iulie, o 
vreme in general călduroasă și fru
moasă. Cerul va • fi mai mult senin 
noaptea. Izolat, în cursul după-amie- 
zelor se vor semnala averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, mai 
ales în sud-vestul țării și în zonele 
de deal și de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 și 22 
grade, iar cele maxime între 26 și 34 
de grade, izolat mai ridicate.

între 17 și 21 iulie, vremea se va 
răci ușor și va deveni în general 
instabilă. Cerul va fi temporar noros 
și vor cădea ploi sub formă de 
averse, mai frecvente în nordul tării 
și în zonele de deal și de munte. 
Izolat se va semnala grindină. Vîntul 
va prezenta intensificări din nord- 
vest cu viteze de pină la 60 km pe 
oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 grade, iar cele 
maxime intre 20 și 30 grade.

în ultimele zile ale lunii, vremea 
se va încălzi și va fi în general fru
moasă. Se vor semnala averse izolate 
de ploaie, însoțite de descărcări elec
trice, mai ales în sud-vestul țârii și 
în zonele de deal și de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 12 și 22 grade, iar cele maxime 
între 24 și 34 de grade, mai ridicate 
în sudul tării.

Vizita delegației guver
namentale a R. S. Serbia. 
Delegația guvernamentală a Republi
cii Socialiste Serbia, condusă de to
varășul Ivan Stambolici, președintele 
Consiliului Executiv al Adunării R.S. 
Serbia, a făcut, vineri dimineață, o 
vizită în județul Prahova. însoțiți de 
tovarășul Virgil Trofin. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, de alte persoa
ne oficiale, membrii delegației au vi
zitat Combinatul petrochimic Brazi 
și întreprinderea agricolă de stat de 
la Valea Călugărească.

Recepție. Cu prilejul Zilei na
ționale a Republicii Burundi, amba
sadorul acestei țări la București, Li
bere Ndabakwaje, a oferit, vineri, o 
recepție.

Au participat tovarășii Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului interior, 
Constantin Stătescu, ministrul justi
ției, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai altor instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Semnarea unui document 
privind cooperarea româ- 
no-egipteană. La Ministerul 
Afacerilor Externe a fost semnat, vi
neri, Programul executiv de aplicare 
a Acordului de cooperare in dome
niile invățămintului, științei și cul
turii între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii Arabe 
Egipt, pentru anii 1979—1931.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Marcel Dinu, director 
în M.A.E., iar din partea egipteană 
de Issa Serag Eldin, ambasador, di
rector în M.A.E.

Au fost de față Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Hassan Abdel Aal 
Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la 
București.

PlOCarO. Vineri dimineața, de
legația Ministerului Justiției din Re

ȘTIRI SPORTIVE
• Începînd de astăzi și pină 

miercuri, 4 iulie, se vor desfășura 
întrecerile celei de-a 23-a ediții a 
Campionatelor internaționale de pen
tatlon modern ale României, la care 
și-au anunțat participarea sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
Italia, Polonia, Ungaria și România.

Din echipa țării noastre fac parte 
Dumitru Spîrlea, Iuliu Galovici, Ce
zar Răducanu și Ștefan Cosma.

Astăzi, in prima zi a competiției, 
se va desfășura proba de călărie, pro
gramată pe stadionul „Olimpia" din 
Capitală, cu începere de la ora 9,30.
• în ziua a treia a competiției in

ternaționale de polo pe apă „Turneul 
celor șase națiuni", care se desfășoa
ră la Bogliasco (în apropiere de Ge
nova), selecționata României a învins 
cu scorul de 5—4 (1—1, 3—1, 1—1, 
0—1) redutabila formație a Ungariei.
• în penultima zi a competiției 

internaționale masculine de handbal 
„Trofeul Iugoslavia", care se desfă
șoară în localitatea Pola, s-au înre

publica Algeriană Democratică și 
Populară, condusă de Lahcene Soufi, 
ministrul justiției, care a efectuat o 
vizită în țara noastră, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Constan
tin Stătescu, ministrul justiției, de 
alte persoane oficiale.

Vizita delegației de gu
vernatori americani. Delesa‘ 
tia de guvernatori americani, repre- 
zentînd Asociația Națională a Gu
vernatorilor din S.U.A., care se află 
în țara noastră la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, a făcut în ultimele zile o 
călătorie în județele Brașov, Prahova 
și Constanța. Cu acest prilej, oaspeții 
au avut întrevederi cu reprezentanți 
ai conducerii organelor locale de stat, 
au vizitat unități economice, cartiere 
de locuințe, monumente istorice și 
de artă, obiective turistice.

Consfătuire. Vineri au ,nce' 
put în Capitală lucrările unei con
sfătuiri privind creația și propaganda 
tehnico-științifică în rindul tineretu
lui, organizată de C.C. al U.T.C., cu 
sprijinul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. La consfătuire 
participă aproape 400 tineri din in
dustrie, construcții, agricultură, trans
porturi și telecomunicații, din cerce
tare și proiectare, din învătămîntul 
liceal și superior.

Consfătuirea își propune să reali
zeze o analiză temeinică a activității 
de creație tehnico-științifică a tine
retului, desfășurată în cadrul mișcării 
de masă „Știință, tehnică, producție", 
în vederea sporirii contribuției tine
rei generații la înfăptuirea obiective
lor de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic în acest cincinal.

Cursuri internaționale.
La Piatra Neamț au început vineri 
lucrările celei de-a VIII-a ediții a 
„Cursurilor internaționale de vară 
ale oamenilor de știință", manifestare 
la care participă specialiști din An- 

gistrat următoarele rezultate : Iugo
slavia — România 27—24 (16—10) — 
principalii realizatori ai echipei ro
mâne au fost Durău și Stingă, care 
au înscris cite 5 goluri ; Polonia — 
R.D. Germană 31—26 (16—16) ; 
U.R.S.S. — Suedia 28—13 (12—9).

în clasament conduce Iugoslavia — 
8 puncte, urmată de U.R.S.S. — 7 
puncte, Polonia — 5 puncte. România 
și R.D. Germană — cite 2 puncte, 
Suedia — zero puncte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 29 IUNIE 1979
Extragerea Ii 36 7 80 39 43 70 

44 27 9
Extragerea a Il-a : 10 83 12 41

15 74 78 72 62
Fond total de cîștiguri : 897 404 lei, 

din care 168 081 lei report la cate
goria I. 

glia, Franța, R.F. Germania, Italia, 
Japonia, Polonia și din țara noastră. 
Pe agenda manifestărilor figurează 
două simpozioane științifice „Cultura 
și civilizația în Carpații Orientali", 
organizat la Piatra Neamț, și „Trans
formarea naturii", programat la iași, 
precum și o cuprinzătoare aplicație 
practică bio-etno-geologico-geografică 
în bazinele principalelor riuri din 
Carpații Orientali. Lucrările urmă
resc cunoașterea aprofundată a date
lor istorice, economice, cultural-știin- 
țifice, a marilor transformări petre
cute în anii din urmă în această 
zonă.

★
Vineri a părăsit Capitala Joseph 

Elmo Thibault, ambasadorul Cana
dei, care și-a încheiat misiunea in 
țara noastră.

Sesiune științifică. Vinerl 
s-au desfășurat, la Bacău, lucră
rile sesiunii științifice de referate 
și comunicări „Județul Bacău la 
a XXXV-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă" '' 72, 
care au participat activiști de pâr. 
și de stat, cadre didactice univeru- 
tare, cercetători, istorici, specialiști 
din economie, oameni ai muncii d: \ 
întreprinderi și instituții. în cele 1< 
secțiuni ale sesiunii au fost prezen
tate numeroase comunicări, care au 
evidențiat rolul Partidului Comunist 
Român in organizarea și desfășurarea 
insurecției de la 23 August 1944 și a 
revoluției populare, ampla dezvoltare 
a societății noastre în anii socialis
mului. Despre dezvoltarea economico- 
socială a județului Bacău a vorbit 
tovarășa Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid.

Cu acest prilej, la muzeul județean 
de istorie din localitate a fost des
chisă expoziția omagială „A 35-a a- 
niversare a eliberării patriei".

Spectacol. în sala Teatrului de
Operetă din Capitală a avut loc vi
neri seară un spectacol prezentat, 
sub. egida Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, de către Ansamblul
de cîntece și dansuri „Filipiniana" al 
Universității din Filipine, care ne 
vizitează țara. Ansamblul, deținător 
al trofeelor „Colierul de aur" și „Dis
cul de aur" acordate la cel de-al
33-lea Festival internațional de la 
Dijon, a oferit publicului bucureștean 
un spectacol folcloric intitulat „Fili- 
pinezul —> dansul și cîntecele sale".

La spectacol au asistat Ion Găle- 
teanu, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai U.A.S.C.R., oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau prezent! Delfin R. Garcia, am
basadorul Republicii Filipine la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

Expoziție. eS’^a Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste — 
Oficiul de expoziții — în organizarea 
Comitetului județean de cultură șl 
educație socialistă Galați, la Galeriile 
de artă din Galați s-a deschis o ex
poziție comună româno-poloneză de 
caricaturi.

cinema
• Școala curajului : SALA PA
LATULUI — 17.15: 20.
• Acuarele : CENTRAL — 14; 16; 
18; 20.
• Copil de duminică : TIMPURI 
NOI — 14: 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13.45; 16; 18,15; 20.30. CAPITOL — 
15: 17,30: 20, la grădină — 21, FA
VORIT — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18;
20.15.

• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 14,30; 17,15; 20.
• Tînărul din Istanbul : LUCEA
FĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 21,15, BUCUREȘTI — 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Frumoasa și bestia : FESTIVAL 
—• 14; 16; 18: 20, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. la gră
dină — 21.
• Severino : GRIVIȚA — 3; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, TOMIS — 
9.15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21,15, GRĂDINA TITAN 
— 21.15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
VICTORIA — 15; 17,30; 20.

• Vis de ianuarie t DOINA — 16; 
18; 20, Program de desene anima
te — 9,30; 10.45; 12; 13,15; 14.30.
• Aleargă după mine ca să te
prind: FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17.45; 20. FLAMU
RA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15.
• Vacanță tragică : BUZEȘTI —
16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,15.
• Un trecător în ploaie : EXCEL
SIOR — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20,15. MELODIA — 9: 11,15: 13.30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Fortăreața invizibilă : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
0 Evadarea : BUCEGI — 16; J8;
20,15.
• Rodeo ; AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
21, PARC HOTEL — 21,15.
• Vom mai vorbi la vară : LIRA
— 16; 18: 20.
• în ochii tăi e întreaga lume : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18: 20.
• Vestul sălbatic ; GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
0 Praf sub soare : FERENTARI 
— 15,30: 17.30: 19.30.
• Rocco și frații săi (ambele se
rii) — 9,45, In plin soare — 14, 

Lumea tăcerii — 16,15; 18,30, Urmă
rirea — 20,30 : CINEMATECA.
• Șeriful din Tennessee : CINE
MA STUDIO — 10; 12,15.
• Scandalagiul (săptămîna filmu
lui canadian) : CINEMA STUDIO
— 15,30; 17,45; 20.
• O dramă la vînătoare î CO- 
TROCENI — 15; 17,30; 20.
• Falansterul : PACEA — 15;
18,30.
• Police Python 357 : FLACĂRA
— 15,30; 17,45; 20. la grădină —
21.15.
• Ciocolată cu alune : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.

• Un om în loden : MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Al cincilea anotimp : POPU
LAR — 16; 18; 20.
a A fost regăsită compania a 
șaptea : COSMOS — 14; 16; 18; 20.
• Brațele Afroditei : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Dansul tobelor : ARTA — 9; 
12; 15; 19, la grădină — 21.
• Clipa : PROGRESUL — 16; 19.
• Poliția este Învinsă : GRĂDINA 
FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele : GRĂ
DINA BUZEȘTI — 21.
• Detectiv particular : GRĂDINA 
BUCEGI — 21,15.

• Lanțul amintirilor: GRADINA 
LIRA — 21,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30.
• Opera română Cluj-Napoca Ga 
Opera Română) : Luceafărul de 
ziuă — 19.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
la nd ra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă —- 10,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul satiiic-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Raosodia 
română44 : Pe un picior de plai
— 18,30, la Palatul sporturilor sl 
culturii) : Ca la noi, ca la olteni
— 16: 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- Ga Școala 
generală nr. 155, Drumul Taberei): 
Pescarul și norocul — 19,30.
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SESIUNEA CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

DE 
sesiunii C.A.E.

aniversare

CLARAȚI A
R. cu privire la cea de-a 30-a 
a Consiliului de Ajutor

COMUNICAT 
cu privire la ședința a XXXIII-a 

a sesiunii Consiliului

Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc — prima organizație de cola
borare economică și tehnico-știlrițifi- 
că multilaterală a țărilor socialiste 
din istoria mondială — a împlinit 30 
de ani. în toți acești ani, activitatea 
C.A.E.R. servește dezvoltării legătu
rilor economice strînse ale țărilor 
frățești, Întăririi forței și coeziunii 
comunității țărilor socialiste, cauzei 
construirii socialismului și comunis
mului.

In decurs de 30 de ani, popoarele 
țărilor membre ale C.A.E.R., sub 
conducerea partidelor lor comuniste 
și muncitorești, au înfăptuit transfor
mări social-economice radicale. în 
ochii a milioane și milioane de oa
meni, aceste transformări au devenit 
o dovadă incontestabilă a superiori
tății orinduirii socialiste. în toa
te țările membre ale C.A.E.R. 
s-au instaurat relații de producție 
socialiste, care se bazează pe pro
prietatea socială asupra mijloacelor 
de producție. Se creează si se dez- 
vor* V baza tehnico-materială a so
ci' smului și comunismului. Se 
per. nează structura economiei 
nației*0' : a țărilor membre ale 
C.A.E.r., se dezvoltă rapid ramurile 
industriale cheie pentru progresul 
tehnic, în multe direcții ale pro
gresului tehnico-științific a fost 
atins cel mai înalt nivel mondial. 
Agricultura a fost reorganizată sau 
se transformă pe baze socialiste.

Se transpun cu succes în viață pro
gramele sociale ale partidelor co
muniste și muncitorești ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. Modul de viață 
socialist a eliberat pentru tot
deauna de exploatare și nesiguranță 
socială pe cei ce muncesc. S-a asi
gurat folosirea completă a forței de 
muncă, cresc continuu veniturile 
reale ale populației, se lărgesc fon
durile sociale de consum, cheltu
ielile pentru învățămîntul gratuit, 
asistența medicală, acordarea de 
pensii, organizarea odihnei oame
nilor muncii. Toate aceste cuceriri 
ale socialismului în țările frățești 
au căpătat garanții constituționale 
sigure.

Aceste succese istorice sînt rezul
tatul muncii pline de abnegație a 
clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității, al aplicării creatoare 
de către fiecare partid comunist a 
legităților generale ale construcției 
socialismului la condițiile concrete 
specifice ale țării sale, sînt o măr
turie a uriașelor posibilități crea
toare ale orinduirii sociale socialiste.

Succesele țărilor membre ale 
C.A.E.R. contrastează pregnant cu 
procesele care caracterizeză situația 
țărilor sistemului mondial capitalist 
Ritmurile de creștere a venitului na
țional și a producției industriale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R., în pe
rioada 1951—1978, au fost de trei ori 
mai mari decît în țările capitaliste 
dezvoltate. în urmă cu 30 de ani, ță
rile membre ale C.A-E.R. produceau 
18 la sută din producția industrială 
mondială, iar în prezent — aproxima
tiv o treime. Atunci, lor le revenea 
o ,r /re de 15 la sută din venitul 
naț. ;nal mondial, iar acum — 25 la 
sută. In prezent, țările membre ale 
C.A E.R. demonstrează în practică 
p.-: realizări concrete superioritatea 
orinduirii socialiste.

Dezvoltarea intensă a forțelor de 
producție și perfecționarea continuă a 
relațiilor de producție în fiecare țară, 
construirea în Uniunea Sovietică a 
societății socialiste dezvoltate și in
trarea majorității statelor socialiste 
în acest stadiu superior de dezvoltare 
constituie un rezultat legic al dezvol
tării politice și economice a socialis
mului în anii postbelici.

Făcînd bilanțul activității de 30 de 
ani a consiliului și relevînd legătura 
indisolubilă a realizărilor social-eco
nomice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu dezvoltarea colaborării 
lor, sesiunea consiliului constată cu 
adincă satisfacție că în activitatea 
Consiliului de Ajutor Economic Reci- 
) ,jc, pentru prima oară în istorie, 
1 găsesc o întruchipare practică re
le iile economice internaționale de 
tip nou, bazate pe principiile inter
naționalismului socialist, respectării 
suveranității de stat, independenței 
și intereselor naționale, neamestecu
lui in treburile interne ale țărilor, 
egalității depline in drepturi, avan
tajului reciproc și întrajutorării to
vărășești.

Alianța trainică a partidelor comu
niste și muncitorești de guvernă- 
mint servește drept bază politică de 
nădejde, pe temeiul căreia popoarele 
țărilor socialiste își perfecționează 
colaborarea și își unesc tot mai strîns 
eforturile în toate sferele vieții so
ciale. Datorită activității lor neobo
site, s-a împlinit previziunea mare
lui Lenin privind prietenia și rela
țiile frățești dintre națiuni, bazate 
pe înțelegerea și încrederea recipro
că, pe coincidenta intereselor vitale 
și liberul consimtămînt.

Economic Reciproc
Formele noi de conviețuire umană, 

create de socialism, constituie un 
exemplu pentru popoarele din în
treaga lume, influenta lor asupra si
tuației internaționale crește continuu.

Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, constituind un factor impor
tant al progresului economic și so
cial al țărilor care intră în compo
nența acestuia, contribuie la dezvol
tarea și adîncirea relațiilor de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri a popoarelor statelor socialiste 
suverane, la folosirea reciprocă a 
experienței înaintate în construirea 
socialismului și comunismului, la 
egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică. Țările europe
ne membre ale C.A.E.R. au obținut 
succese însemnate pe această cale. 
Popoarele Republicii Cuba. Republi
cii Populare Mongole și Republicii 
Socialiste Vietnam, cu sprijinul 
U.R.S.S. și al celorlalte țări frățești, 
pun bazele industriei moderne.

Lărgirea și adîncirea colaborării 
reciproce reprezintă un rezultat al 
eforturilor permanente ale tuturor 
țărilor frățești. O contribuție deose
bit de importantă la această cauză 
comună aduce Uniunea Sovietică.

în toate etapele istoriei de 30 de 
ani a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, activitatea sa a fost orien
tată neabătut spre întărirea continuă 
a colaborării frățești a țărilor socia
liste, îmbogățirea acesteia cu noi me
tode și forme, care să corespundă tot 
mai deplin și eficient sarcinilor dez
voltării economico-sociale a țărilor, 
să ajute la accelerarea înaintării lor 
pe calea construirii socialismului și 
comunismului. începînd cu conve
nirea livrărilor reciproce de mărfuri, 
țările frățești au trecut treptat la for
me mai înalte, complexe de conlu
crare economică, care cuprind dome
nii întregi ale producției, științei și 
tehnicii.

Un eveniment cu adevărat istoric 
în viata Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc l-a constituit Sesiu
nea a XXIII-a (specială) a consi
liului, care a avut loc cu 10 ani în 
urmă. Ea a definit cursul spre per
fecționarea în continuare a colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. și 
dezvoltarea integrării economice so
cialiste, întruchipat în „Program.il 
complex".

Acest curs s-a justificat întru totul. 
„Programul complex" se îndeplinește 
cu succes. Colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. a fost situată pe o 
treaptă calitativ nouă, a primit o 
orientare și mai clară spre progresul 
tehnic, specializarea și cooperarea in 
producție, valorificarea in comun de 
resurse naturale în folosul general 
al popoarelor țărilor socialiste. Adin- 
cirea continuă a diviziunii interna
ționale socialiste a muncii este ilus
trată de.faptul că volumul comerțu
lui reciproc al țărilor membre aie 
C.A.E.R. a crescut, din anul 1950 
pinâ in anul 1978, de 20 de ori, rit
murile sale de creștere depășind 
substanțial ritmurile de creștere a 
venitului național și producției in
dustriale.

Colaborarea tot mai adîncă a țărilor 
memore ale C.A.E.R. m domeniul 
activității de planificare servește la 
folosirea pe multiple planuri a avan
tajelor diviziunii internaționale so
cialiste a muncii. Așezind dezvol
tarea economiei naționale pe o bază 
planificată, socialismul, prin expe
riența acestor țări, a demonstrat și 
pe scară internațională superiorita
tea organizării planificate a legatu
rilor economice.

Coordonarea planurilor economice, 
consultările in probleme ale politicii 
economice, planificarea comdhă de 
către țările interesate a unor ramuri 
industriale și producții, schimbul de 
experiență in planificarea și condu
cerea economiei naționale au intrat 
in practica curentă a relațiilor in
terstatale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. în ultimii ani, colaborarea 
în domeniul activității de planificare 
s-a imbogâțit cu asemenea forme și 
instrumente noi cum sint planul 
convenit al acțiunilor multilaterale 
integraționiste, programele speciale 
de colaborare pe termen lung.

Colaborarea planificată oferă țări
lor o perspectivă clară, permite fie
căreia din ele să folosească mai 
eficient resursele naționale. z avanta
jele specializării și cooperării inter
naționale socialiste în producție, 
slăbind substanțial influenta asupra 
economiei socialiste a zguduirilor de 
criză care lovesc periodic economia 
capitalistă mondială.

în practica Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, pe baza unui 
sistem dezvoltat de cooperare inter
națională in domeniul științei și teh
nicii, se dezvoltă un schimb larg de 
tehnologii moderne, experiență teh
nică, de realizări în cercetări funda
mentale. Colaborarea în domeniul 
științei și tehnicii a accelerat ritmu
rile progresului tehnic al țărilor fră
țești. Victoriile remarcabile ale tari

lor ’ membre ale C.A.E.R. în îndepli
nirea programului „Intercosmos", 
zborurile în spațiul circumterestru al 
echipajelor internaționale, care au 
început in 1978, simbolizează înaltele 
realizări ale țărilor socialiste în do
meniul științei.

Conducta petrolieră „Prietenia" și 
conducta de gaze „Uniunea" — unice 
din punctul de vedere al capacității 
și lungimii lor ; interconectarea sis
temelor electroenergetice naționale 
ale țărilor europene membre ale 
C.A.E.R. și U.R.S.S. ; elaborarea și 
producția mașinilor electronice de 
calcul moderne ale sistemului unic 
„Riad" ; colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul transpor
turilor și parcul comun al vagoane
lor de marfă creat de acestea ; Insti
tutul de cercetări nucleare de Ia 
Dubna, care unește eforturile oame
nilor de știință din statele socialiste 
într-una din direcțiile de frunte aie 
progresului tehnico-științific ;* con
struirea cu eforturile comune a unor 
astfel de obiective de mari proporții 
ca Fabrica de celuloză de la Ust-Ilim 
și Combinatul de azbest de la Kiem- 
bai în U.R.S.S., combinatul de cupru- 
molibden „Eidenet“.în R.P.M., uzine 
de nichel în Cuba ; programul preco
nizat pentru construirea cu asistența 
tehnică a U.R.S.S.. în țările europene 
membre ale C.A.E.R. și Cuba, de 
centrale nuclearo-electrice cu o pu
tere totală de 37 mii. kW — acestea 
sînt unele din cele mai importante 
rezultate ale colaborării strînse, 
fructuoase a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în diferite domenii ale pro
ducției, științei, tehnicii.

Dezvoltarea conlucrării multilatera
le în principala sferă a activității 
umane — producția materială — a 
dat naștere unei rețele de organizații 
economice internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., care antrenea
ză în colaborare nemijlocită ministe
re, întreprinderi și centrale din dife
rite țări și care își corelează tot mai 
strîns, activitatea cu aceea a orga
nelor C.A.E.R.

S-au statornicit și se perfecționea
ză continuu relațiile reciproce de co
merț exterior, valutar-financiare și 
de credit, care stimulează adîncirea 
și dezvoltarea planificată a colaboră
rii economice și tehnico-științific 
între țările membre ale C.A.E.R. și 
contribuie la eforturile acestor țări 
pentru diminuarea influenței asupra 
economiilor lor a fenomenelor de 
criză din economia capitalistă mon
dială.'

Colaborarea țărilor frățești a deve
nit cauza nemijlocită a mii de co
lective de producție și tehnico-știin- 
țifice, a maselor de milioane de oa
meni ai muncii. în legătură cu cea 
de-a 30-a aniversare a C.A.E.R., în 
unele țări se desfășoară întrecerea 
socialistă internațională între colec
tive de oameni ai muncii.

Bazîndu-se pe cele realizate, țările 
membre ale C.A.E.R. își concentrea
ză atenția asupra acțiunilor viitoare, 
asupra noilor sarcini. Creșterea în 
continuare a eficienței economiei so
cialiste necesită adîncirea speciali
zării și cooperării internaționale în 
producție. Un rol important în atin
gerea acestui scop îl au ' elaborarea 
și realizarea programelor speciale de 
colaborare pe termen lung (PSCTL), 
in conformitate cu hotăririle parti
delor și guvernelor din aceste țări. 
Concretizind și dezvoltînd „Programul 
complex", PSCTL definesc strategia 
convenită a colaborării pe perioada 
pînă în anul 1990, în soluționarea 
unor probleme fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale. Aces
tea sint menite să folosească și mai 
larg avantajele socialismului, să ajute 
la identificarea de soluții economice 
care să corespundă intereselor fiecă
rei țări frățești și intereselor gene- • 
rale ale țărilor membre ale C.A.E.R.

Sesiunea consiliului consideră pro
gramele speciale pe termen lung, 
adoptate la ședințele a XXXII-a și 
a XXXIII-a ale acesteia, ca un pas 
nou și impor.tant în dezvoltarea si 
adîncirea colaborării economice re
ciproce a țărilor membre ale C.A.E.R. 
Complexul de acțiuni practice pre
conizat în acestea oferă țărilor fră
țești repere sigure pentru soluționa
rea în comun a unora dintre cele 
mai importante sarcini economice in 
deceniul viitor.

Conducătorii delegațiilor confirmă 
hotărîrea fermă a țărilor membre ale 
C.A.E.R. de a asigura transpunerea 
consecvență în viață a programelor 
menționate, în interesele avîntului, 
în continuare, al economiei și bună
stării poporului în fiecare tară, al 
afirmării avantajelor și superiorității 
orinduirii socialiste.

Țările membre ale C.A.E.R. consi
deră necesar ca, in deceniul viitor, 
să orienteze colaborarea lor, înainte 
de toate, spre : accelerarea pe toate 
căile a progresului tehnico-științific; 
satisfacerea necesarului rațional de 
materii prime, combustibili și ener

gie, mașini, utilaje și tehnologii de 
înalt nivel ; îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu produse alimen
tare și mărfuri industriale de larg 
consum ; realizarea unei rețele de 
transport eficiente și perfecționate 
din punct de vedere tehnic a țărilor 
membre ale C.A.E.R., în conformita
te cu cerințele creseînde ale econo
miilor lor naționale și ale colaboră
rii reciproce.

în acest scop, țările membre 
ale C.A.E.R. efectuează coordo
narea planurilor economice, în
tocmesc planul convenit al acțiu
nilor multilaterale integrationiste și, 
de asemenea, elaborează programe 
bilaterale pe termen lung pentru 
specializarea și cooperarea în pro
ducție pe anii 1981—1990.

Aceasta va contribui la dezvoltarea 
multilaterală în continuare a eco
nomiilor naționale și la ridicarea 
eficienței producției sociale în țările 
membre ale C.A.E.R., în conformi
tate cu obiectivele și sarcinile sta
bilite de partidele comuniste ale 
acestor țări, la accelerarea proce
sului de apropiere și egalizare trep
tată a nivelurilor de dezvoltare eco
nomică ale țărilor membre.

Țările membre ale C.A.E.R. și or
ganele C.A.E.R. vor căuta, și în 
viitor, în mod activ, creator, noi 
forme și metode eficiente de cola
borare. vor continua perfecționarea 
activității consiliului. îndreptînd-o 
spre solutionarea problemelor con
crete ale dezvoltării colaborării 
economice și tehnico-științifice.

Creat ca o organizație regională 
a șase țări europene. Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc se pre
zintă în anul împlinirii a trei de
cenii ca organizația de colaborare 
a zece țări socialiste din Europa, 
Asia și America Latină.

Forța de atracție a principiilor și 
metodelor de colaborare între țările 
membre ale C.A.E.R.. succesele lor 
social-economice remarcabile. întă
rirea continuă a democratismu
lui activității consiliului și înal
tul lui prestigiu international, in
fluența pozitivă pe care o exercită 
colaborarea reciprocă a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. asupra relațiilor eco
nomice mondiale determină un inte
res crescînd în rîndul multor țări ale 
lumii față de experiența colaborării 
noastre.

Se lărgește participarea Iugoslaviei 
la activitatea organelor C.A.E.R. Se 
înfăptuiește colaborarea cu R.P.D.C. 
și R.D.P.L. Se stabilesc legături eco
nomice multilaterale cu Republica 
Populară Angola și Etiopia Socialis
tă. C.A.E.R. colaborează pe baza con
vențiilor încheiate, cu Irakul, Mexi
cul și Finlanda.

Țările membre ale C.A.E.R. sînt 
hotărîte să întărească prietenia și co
laborarea pe bază de egalitate cu 
toate țările socialiste. Ele acționează 
consecvent pentru dezvoltarea cola
borării economice egale și reciproc 
avantajoase cu țările în curs de dez
voltare, cu alte state, indiferent de 
sistemul lor social. Această lirjie 
principială rezultă din însăși esența 
socialismului, din atașamentul țărilor 
socialiste față de cauza păcii, consti
tuie un element inalienabil al poli
ticii de destindere. înfăptuind con
secvent prevederile Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, țările membre ale 
C.A.E.R. acționează pentru colabora
rea constructivă în organizațiile in
ternaționale, în folosul păcii, progre
sului și dezvoltării, pentru colabo
rarea egală în drepturi și concretă a 
C.A.E.R. cu organizațiile economice 
ale O.N.U. și ale țărilor terțe. Ele ac
ționează în mod ferm pentru elimi
narea din relațiile economice mon
diale a discriminării și inegalității, 
generate de politica imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă, sprijină 
activ lupta pentru instaurarea noii 
ordini economice echitabile.

Sesiunea declară că, și în viitor, 
C.A.E.R. va dezvolta relații de co
laborare cu țările terțe. în interesul 
adîncirii diviziunii internaționale a 
muncii, pe baze echitabile, de egali
tate în drepturi și reciproc avanta
joase, adueîndu-și astfel contribuția 
sa la reorganizarea progresistă a re
lațiilor economice mondiale.

Făcînd bilanțul celor trei decenii de 
activitate a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, conducătorii de
legațiilor la ședința a XXXIII-a a 
Sesiunii C.A.E.R. exprimă hotărîrea 
fermă a țărilor membre ale C.A.E.R. 
ca și în viitor să extindă și să adîn- 
cească colaborarea economică și teh- 
nico-știintifică pe toate planurile, să 
traducă activ în viată prevederile 
Programului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R., în interesul fiecărui stat și 
al tuturor țărilor membre ale C.A.E.R., 
în interesul construirii socialismului 
și comunismului și asigurării unei 
păci trainice în întreaga lume.

de Ajutor
între- 26 și 28 iunie 1979 a avut loc 

la Moscova ședința a XXXIII-a a 
Sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La lucrările sesiunii au parti
cipat delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. conduse de : S. Todorov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria,
L. Strougal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
C. R. Rodriguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, W. Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, J. Batmunh, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole,
M. Jagielski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Ilie Verdeț, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, G, Lăzâr, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare, A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Fam Van Dong, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste Vietnam.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședință a luat parte delegația R.S.F.I. 
condusă de D. Stavrev, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral.

La ședința sesiunii, consacrată 
aniversării a 30 de ani de activitate 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, au participat, ca invitați, 
delegații din: Republica Democratică 
Afganistan, Republica Populară An
gola, Republica Finlanda, Etiopia 
Socialistă. Republica Irak, Republica 
Democrată Populară Laos, Statele 
Unite Mexicane, Republica Populară 
Mozambic, Republica Democrată 
Populară Yemen, precum și secre
tarul executiv al Comisiei Economice 
pentru Europa a O.N.U., reprezen
tant al secretarului general al O.N.U. 
și directorul executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială.

La ședința sesiunii au fost prezenți 
președinți ai comitetelor, comisiilor 
permanente și altor organe ale 
C.A.E.R., precum și reprezentanți ai 
organizațiilor economice internațio
nale ale țărilor socialiste.

Ședința sesiunii a fost prezidată 
de A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., con
ducătorul delegației Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Sesiunea a primit cu însuflețire 
mesajul cu privire la cea de-a 30-a 
aniversare a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc din partea tova
rășului L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., mesajele tovarășului T. 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P.B., tovarășului G. Husak, secre
tar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S.C., tovarășului. F. 
Castro, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Cuba, tovarășului E. Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., tovarășului J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P.M., tovarășului E. 
Gierek, prim-secretar al C.C. ' al 
P.M.U.P., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășului J. Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam.

în mesajele conducătorilor partide
lor frățești adresate Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și în cu- 
vîntările conducătorilor delegațiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. sînt în
fățișate în mod pregnant realizările, 
social-economice uriașe ale țărilor 
socialiste, succesele colaborării lor în 
cadrul C.A.E.R., obiectivele dezvol
tării și adîncirii acestei colaborări în 
perspectivă și influența ei pozitivă 
asupra relațiilor economice interna
ționale.

Au fost primite cu căldură cuvîn- 
tările de salut ale conducătorilor de
legațiilor țărilor prietene și repre
zentanților organizațiilor economice 
internaționale care au participat la 
ședință.

La sesiune s-a dat o înaltă apreciere 
activității consiliului, care contribuie 
la creșterea în continuare a coeziunii 
țărilor frățești, adîncirea și ridicarea 
eficientei colaborării lor reciproce, 
întărirea influenței socialismului 
asupra dezvoltării mondiale, afirma
rea in relațiile economice internațio
nale a principiilor colaborării egale 
în drepturi și reciproc avantajoase.

Sesiunea a adoptat Declarația cu 
privire* la cea de-a 30-a aniversare 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Sesiunea a ascultat rapoartele pre
zentate de: N. K. Baibakov, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S., președintele Co
mitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planificare 
— cu privire la elaborarea progra
melor speciale de colaborare pe ter
men lung ; T. Wrzaszczyk, președin-

Economic
tele Comisiei Planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P.P., re
prezentantul R.P.P. în acest comitet 
— cu-privire la realizarea acțiunilor 
incluse în programele speciale și 
stadiul coordonării planurilor econo
mice pe anii 1981—1985 ; K. F. Katu- 
șev, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele Co- 
mitetulpi Executiv al C.A.E.R. — cu 
privire la sarcinile realizate în do
meniul perfecționării organizării co
laborării multilaterale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și activitatea 
consiliului, propunerile secretarului 
C.A.E.R., N. V. Faddeev — cu pri
vire la ordinea de zi a ședinței a 
XXXIV-a a Sesiunii C.A.E.R.

Au fost adoptate programele spe
ciale de colaborare pe termen lung 
privind satisfacerea necesarului ra
țional al țărilor membre ale 
C.A.E.R. de mărfuri Industriale de 
larg consum și dezvoltarea legături
lor de transport, precum și măsuri 
de asigurare cu mașini și utilaje a 
realizării obiectivelor prevăzute în 
programele menționate.

Programul de colaborare în pro
ducția mărfurilor de larg consum 
orientează spre ridicarea calității 
acestora, înnoirea și lărgirea continuă 
a sortimentelor în conformitate cu 
cererile creseînde ale populației, spre 
unirea în aceste scopuri a eforturilor 
pentru introducerea de procese teh
nologice și tehnică nouă, care să per
mită sporirea însemnată a producti
vității muncii și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

în programpl de colaborare în do
meniul transporturilor se preconizea
ză dezvoltarea de legături eficiente 
de transport între țările membre ale 
C.A.E.R., de noduri feroviare de gra
niță și porturi, creșterea substanțială 
a transporturilor de mărfuri pe cale 
fluvială și auto, lărgirea transportu
rilor de rhărfuri în conteinere și alte 
genuri avansate de transport, meca
nizarea lucrărilor de încărcare-des- 
cărcare.

Sesiunea a examinat stadiul reali
zării celor cinci programe speciale de 
colaborare pe termen lung și al coor
donării planurilor economice pe anii 
1981—1985.

în anul care a trecut după Sesiu
nea a XXXII-a au fost încheiate de 
către tarile interesate 22 de convenții 
privind realizarea programelor. Prin
tre acestea sînt convențiile de anver
gură privind colaborarea în dezvol
tarea energeticii și construcțiilor de 
mașini. Se preconizează cooperarea 
în producția utilajelor pentru centra
le nuclearo-electrice, care să asigure 
sporirea cu peste o treime a poten
țialului electroenergetic actual al ta
rilor europene membre ale C.A.E.R. 
și al Republicii Cuba, construirea în 
U.R.S.S. a Centralei nuclearo-elec
trice Hmelnițk și a liniei electrice de 
750 kilovolți Cne Hmelnițk-Rzeszov 
(R.P.P.) pentru transportul energiei 
electrice în R.P.U., R.P.P. și R.S.C.

Convențiile privind lărgirea pro
ducției în U.R.S.S. a produselor chi
mice energointensive (amoniac, me
tanol, polietilenă) în schimbul produc
țiilor de mic tonaj și mai puțin ener- 
go-intensive (pesticide, coloranți și 
alte materiale pentru industria ușoa
ră) realizate în alte țări membre ale 
C.A.E.R. și construirea cu eforturi 
comune a fabricii pentru producerea 
de drojdii furajere din parafine vor 
contribui la dezvoltarea industriei 
chimice și microbiologice.

Convențiile privind colaborarea în 
domeniul transporturilor feroviare 
prevăd reconstrucția și reechiparea 
tehnică a celor mai importante ma
gistrale internaționale. construirea 
a două treceri de frontieră fero
viare din Uniunea Sovietică în Un
garia și Cehoslovacia, dezvoltarea 
în continuare a sistemului unic de 
conteinere. Au fost semnate con
vențiile privind colaborarea în dez
voltarea complexă și " reconstrucția 

Ședința Comitetului
La 29 iunie 1979, la Moscova a 

avut loc ședința a 91-a a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care au parti
cipat reprezentanții țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Paul Niculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R.

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul activității 

de planificare
La 28 iunie 1979 a avut loc la Mos- 

cova ședința a 20-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare, ia care 
au participat reprezentanții țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stal al 
Planificării.

Comitetul C.A.E.R. a adoptat mă
suri pentru îndeplinirea hotărîrilor

Reciproc
drumurilor auto pe direcția Mos
cova — Varșovia — Berlin și Mos
cova — București — Sofia. O serie 
de convenții definesc colaborarea 
țărilor interesate în domeniul aviației 
civile, îndeosebi privind dezvoltarea 
aeroporturilor internaționale și ex
ploatarea în comun a unor linii 
aeriene internaționale.

Sesiunea a trasat ca sarcină acce
lerarea pregătirii tuturor celorlalte 
convenții referitoare la înfăptuirea, 
programelor speciale și a corelării 
lor cu coordonarea planurilor eco
nomice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe 1981—1985.

Sesiunea a subliniat necesitatea > 
concentrării atenției asupra colabo
rării privind introducerea cit mai 
rapidă în producție, în primul rînd 
în construcțiile de mașini, a realiză
rilor progresului tehnico-științific și, 
îndeosebi, a noilor tehnologii, dez
voltării cooperării în producția de 
mașini și utilaje.

Sesiunea a apreciat pozitiv primii 
pași în realizarea direcțiilor per
fecționării în continuare a organi
zării colaborării multilaterale a ță
rilor membre ale C.A.E.R. și acti
vității consiliului, adoptate la șe
dința precedentă. S-a subliniat ne
cesitatea continuării active a lucră
rilor în acest domeniu. Sesiunea, 
pornind de la experiența acumu
lată, a convenit și introdus pe bază 
de unanimitate în Statutul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
precizări îndreptate spre îmbună
tățirea in continuare a activității 
consiliului, ridicarea operativității 
în funcționarea acestuia.

Sesiunea a adoptat hotărîrea de a 
extinde asupra R.S.V. prevederile 
principiale ale „Programului com
plex" referitoare la măsurile spe
ciale privind accelerarea dezvol
tării economiei, așa cum s-a pro
cedat cu R.P.M. și Republica Cuba, 
în scopul sprijinirii eforturilor eroi
cului popor vietnamez în construcția 
socialistă.

în legătură cu solicitarea Guver
nului Republicii Democrate Populare 
Yemen, sesiunea a adoptat hotărîrea 
ca partea yemenită să participe la 
lucrările C.A.E.R. în calitate de ob
servator.

Țările membre ale C.A.E.R. din 
nou au exprimat intenția de a dez
volta pe bază bi și multilaterală co
laborarea reciproc-avantajoasă, egală 
în drepturi, cu toate statele socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare 
și cu alte țări ale lumii.

Sesiunea afirmă hotărîrea Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
a țărilor membre ale consiliului de 
a încheia un acord cu Comunitatea 
Economică Eurooeană și cu țările 
membre ale C.E.E., pe baza egalită- . 
ții în drepturi a părților, în intere
sul colaborării general-europene.

La sesiune a fost subliniată marea 
importantă a politicii de pace a ță
rilor membre ale C.A.E.R., a iniția
tivelor lor îndreptate spre dezvolta
rea în continuare a colaborării eco
nomice internaționale, încetarea 
cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării, în primul rind a celei 
nucleare. Participanții la sesiune au 
evidențiat contribuția remarcabilă a 
P.C.U.S., a Uniunii Sovietice la în
cheierea Tratatului intre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind limitarea armamente
lor strategice ofensive, la cauza pă
cii și destinderii.

Participanții la sesiune au expri- 
mat convingerea unanimă că cola
borarea reciprocă, prietenia și co
eziunea țărilor membre ale C.A.E.R. 
se vor întări și se vor dezvolta in 
viitorii ani, pentru binele popoarelor 
lor, al securității și păcii pe pămînt.

Ședința a XXXIII-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc a, decurs într-o atmosferă de 
deplină înțelegere reciprocă și co
laborare tovărășească.

Executiv al C.A.E.R.
A prezidat R. Rohlicek, vicepre

ședinte al Guvernului R.S. ■ Cehoslo
vace, care a preluat funcția de pre
ședinte al Comitetului Executiv.

Comitetul Executiv a adoptat mă
suri corespunzătoare pentru realiza
rea hotărîrilor sesiunii Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, adop
tate la ședința a XXXIII-a.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat în spiritul prieteniei și 
înțelegerii reciproce.

sesiunii a XXXIII-a a consiliului, re
feritoare, îndeosebi, la pregătirea 
acțiunilor incluse in programele spe
ciale pe termen lung, precum ș 
finalizarea coordonării planii, 
economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe 1981—1985.

Ședința comitetului, la care au 
fost examinate și alte probleme ale 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul activității de 
planificare, s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, de lucru.

• „ATELIERUL SO
LAR". Școala- politehnică fe
derală din Lausanne (Elveția) a 
deschis la 23 iunie — marcată 
ca „zi europeană a energiei so
lare" — un „atelier solar" ce 
oferă vizitatorilor posibilitatea 
de a se informa asupra posibi
lităților utilizării energiei so
lare la încălzirea clădirilor. în 
acest cadru a fost organizată o 
expoziție de inițiere cu privire 
la principiile energiei solare și 
la aplicațiile ei practice. Meto
dele de economisire a energiei, 
ca și căutările de noi surse e- 
nergetice constituie, pe de altă 
parte, teme ale unor " expuneri 
ce se organizează tot în cadrul 
„atelierului solar".

• METODĂ ORIGI
NALĂ DE EPURARE A 
APELOR REZIDUALE. 
Centrala sovietică științifico- 
industrială a industriei hir- 
tiei și celulozei a pus la 
punct o metodă originală de 
epurare a apelor reziduale din 
întreprinderile de celuloză. Par
ticularitatea acestei metode 
constă în faptul că in apele re
ziduale se Introduce o anumită 
cantitate de acid sulfuric, în 
paralel realizîndu-se electro- 
coagularea impurităților din apă 
prin trecerea unui curent elec
tric. Cu ajutorul acestei tehno
logii se obține neutralizarea 
impurităților, în proporție de 

aproape 99 la sută, apa putînd 
să fie reutilizată în scopuri in
dustriale.

• ANIVERSARE COS
MICĂ. în urmă cu zece ani, 
la 20 iulie, astronautul american 
Neil Armstrong a pus pentru 
prima dată piciorul pe lună. 
Pentru comemorarea acestui im
portant eveniment în explorarea 
Cosmosului, în Statele Unite se 
fac numeroase pregătiri. în fața 
Palatului Națiunilor din New 
York a fost instalat un modul 
lunar, tipul de vehicul cosmic 
destinat aducerii omului pe su
prafața Lunii. Martorii momen
tului respectiv au afirmat în glu
mă că amplasarea — cu aju

torul unei imense macarale — 
a modulului pe Pămint apare 
mult mai dificilă decît aseleni
zarea propriu-zisă.

• SUPRAVEGHEREA 
CONDUCTELOR. Pentru 
a putea supraveghea îndeaproa
pe starea conductelor, specia
liștii francezi au conceput un 
cilindru pe roti care se poate 
deplasa în interiorul unei rețele 
de conducte, pe o distantă de 80 
de km. Aparatul comandat de 
la distanță este prevăzut cu un 

sistem de detectare magnetică 
ce-i permite să depisteze even
tualele defecte ale conductelor, 
îndeosebi subțierea pereților din 
metal ale acestora. Cu ajutorul 
magnetofonului și a unui dis
pozitiv electronic cu care este 
dotat, el poate să*inspecteze tu
burile centimetru cu centimetru, 
să înregistreze și să transmită 
informațiile culese.

• „BANCĂ BOTA
NICĂ". Mai-multe institute 
de cercetări pe profil biologic 

din Ungaria lucrează în prezent 
la crearea primei bănci de gene 
botanice din această țară. Acțiu
nea, inițiată de Ministerul Agri
culturii, are ca scop conservarea 
florei specifice diferitelor re
giuni ale țării. De asemenea, ea 
va fi de mare utilitate în ame
liorarea soiurilor.

• 20 000 PE FUJIIA- 
MA. Recent, aproape 20 000 de 
persoane au luat cu asalt intr-o 
singură zi cunoscutul vîrf mon
tan al Japoniei, Fujiiama. Pen
tru ce o asemenea impresionan
tă desfășurare de forțe ? Ne
obișnuita expediție, la care au 

participat în majoritate elevi și 
studenți, a fost inițiată pentru 
îndepărtarea, rapidă a imensei 
cantități de resturi acumulată 
pe pantele muntelui ca urmare 
a marelui aflux turistic din ul
timii ani. Masiva acțiune „Cu- 
rățați Fujiiama" a avut, tot
odată, și caracterul unui gest 
simbolic, urmărind să atragă 
atenția asupra necesității unui 
comportament civilizat al lui 
„homo turisticus" față de fru
musețile naturii.

• ACCIDENT TRAGIC.
Philippe Cousteau, fiul renumi
tului oceanograf francez Jac
ques Yves Cousteau, cunoscut 

și telespectatorilor din țara 
noastră din filmul serial despre 
expediția în apele Antarcticei, a 
pierit într-un tragic accident. 
Hidroavionul „Calipso", pe care-1 
pilota, s-a scufundat în fluviul 
Tojo, în apropiere de Lisabona. 
Blocat în interiorul aparatului, 
Philippe Cousteau s-a înecat ; 
celelalte 7 persoane aflate la 
bord au scăpat cu viață. Pasio
nat, ca și tatăl său, de proble
mele naturii, tînărul Cousteau a 
turnat mai multe filme docu
mentare, între care unul încri- 
minind poluarea cu mercur a 
rîurilor, și a colaborat la scrie
rea unei cărți despre viața re
chinilor.
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„in cadrul negocierilor de dezarmare - 
prioritate absolută dezarmării nucleare" 
Intervenția șefului delegației române în cadrul dezbaterilor 

din Comitetul pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 29 (Agerpres). — Comi

tetul pentru dezarmare de la Geneva 
a început examinarea punctului 
privind acordarea de garanții statelor 
neposesoare de arme nucleare față 
de utilizarea împotriva lor a arme
lor nucleare. La baza discuțiilor se 
află două proiecte de convenții inter
naționale propuse la ultima sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. de 
către U.R.S.S. și, respectiv, Pakistan, 
precum și unele propuneri și suges
tii făcute de alte state, inclusiv de 
România.

Luind cuvîntul în cadrul ședinței 
de joi a comitetului, șeful delegației 
române, ambasadorul Constantin 
Ene, a prezentat considerentele de 
bază ale țării noastre în legătură cu 
elaborarea unei convenții internațio
nale privind acordarea de garanții 
de securitate statelor neposesoare de 
arme nucleare. Din punctul de ve
dere al României, a arătat el, ade
vărata si cea mai sigură garanție a 
securității tuturor statelor — fie că 
dispun, fie că nu dispun de arme 
nucleare — față de folosirea împo
triva lor a unor asemenea arme, ca 
și a securității internaționale, în an
samblul ei, constă în dezarmarea nu
cleară, în eliminarea totală a arme
lor nucleare din arsenalele militare. 
România susține, de aceea, cu con
secvență. ca în cadrul oricăror ne
gocieri de dezarmare să se acorde 
prioritate absolută dezarmării nu
cleare. Aderind la Tratatul de nepro- 
liferare a armelor nucleare, țara 
noastră a considerat întotdeauna că 
ideea de bază a acestui tratat rezidă 
atit în interzicerea proliferării arme
lor nucleare pentru țările care nu po
sedă această armă, cit și in obliga
ția statelor care dispun de ea să se 
angajeze de o manieră fermă pe calea 
dezarmării nucleare. Pînă la lichi
darea totală a acestei arme este însă 
o chestiune de echitate internațională 
ca statele, care prin tratat au consim
țit să renunțe la asemenea arme 
să obțină garanții sigure din partea 
statelor posesoare, că niciodată și în 
nici o împrejurare ele nu vor de
veni victima folosirii sau amenințării 
cu folosirea armelor nucleare îm
potriva lor.

Această problemă, care nu și-a gă
sit rezolvarea în cadrul tratatului de 
neproliferare a reprezentat o lacună 
a acestui tratat încă de la încheie
rea lui.

Reamintind că, de-a lungul anilor, 
România a militat activ pentru re

a»

Evoluția situației din Nicaragua
Parlamentul nicaraguan. convo

cat in sesiune extraordinară pentru a 
găsi o „soluție constituțională" crizei 
— cum s-a anunțat inițial — nu a 
reușit să-și desfășoare lucrările. în- 
trucit deputății partidului conserva
tor de opoziție (cu oriențare social- 
deflnocrată), care au 40 la sută din 
numărul locurilor în parlament, au 
refuzat să participe la lucrări. Aceștia 
au cerut ca singurul punct al dezba
terilor să fie înlocuirea generalului 
Somoza, în timp ce ordinea de zi 
propusă de partidul liberal somo- 
zist prevedea doar o discuție pe mar
ginea... bugetului. 

medierea acestei situații — avansînd 
propuneri concrete, sub forma unui 
proiect de protocol adițional la tra
tatul de neproliferare care să stabi
lească obligația juridică a statelor 
nucleare de a nu folosi sau amenința 
cu folosirea armei nucleare împo
triva statelor nucleare — șeful de
legației române a arătat că țara 
noastră a salutat propunerea Uniu
nii Sovietice de încheiere a unei 
convenții internaționale in materie, 
ca fiind de natură să reia, de o ma
nieră concretă, problema garanțiilor 
de securitate pentru statele nenu
cleare.

Referindu-se la o propunere făcută 
în comitet, ca un viitor instrument 
internațional în chestiunea garan
țiilor de securitate să se extindă nu
mai asupra acelor state nenucleare 
care nu fac parte din alianțe mili
tare, reprezentantul țării noastre a 
arătat că, dimpotrivă, de un astfel 
de instrument trebuie să beneficieze 
toate statele nenucleare pe teritoriul 
cărora nu sînt amplasate arme nu
cleare, indiferent dacă acestea sînt 
sau nu parte la alianțe militare. în 
concepția României, securitatea și 
pacea nu pot fi asigurate prin divi
zarea lumii în blocuri și alianțe mi
litare — care nu constituie un factor 
de stabilitate și pace — ei prin des
ființarea acestora și edificarea unui 
sistem de securitate bazat pe prin
cipiile colaborării între state și în
făptuirea unei dezarmări reale. In
strumentul . internațional preconizat 
va trebui să contribuie la consolida
rea unui asemenea sistem.

Declarînd că delegația țării noastre 
este gata să ia parte la negocierea 
unui acord internațional care să răs
pundă criteriilor de mai sus, repre
zentantul român a pus în evidență 
premisele politice favorabile pentru 
angajarea unor asemenea negocieri, 
ca urmare a semnării la Viena a 
acordurilor SALT II. România — a 
arătat el — a salutat rezultatele con
vorbirilor de la Viena ca un eveni
ment pozitiv al vieții internaționale, 
un pas in direcția creării condițiilor 
favorabile pentru trecerea la redu
cerea cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării, exprimîndu-și speranța 
că încheierea acordurilor SALT II, va 
fi de natură să dea un impuls trece
rii la adoptarea de măsuri concrete 
pe calea dezarmării, proces care re
clamă participarea efectivă — în ca
drul Comitetului pentru dezarmare — 
a tuturor statelor.

între timp, unitățile sandiniștilor 
s-au retras din capitală, lăsînd în 
Managua doar trăgători de elită care 
să descurajeze înaintarea Gărzii Na
ționale somoziste. Această retragere 
este considerată de observatori ca 
un pas tactic, menit să evite pierde
rile de vieți din pricina bombarda
mentelor masive și, pe de altă parte, 
să creeze ulterior o linie de încer
cuire a capitalei cu ajutorul întăriri
lor așteptate din alte zone ale țării.

Jamahiria Arabă Libiana Popu
lară Socialistă a recunoscut Gu
vernul provizoriu de reconstrucție 
națională din Nicaragua.

„Președintele Nicolae Ceausescu 
aduce o contribuție inestimabila 

la cauza picii"
Președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, 

dă o înaltă apreciere aportului esențial 
al președintelui României la dezvoltarea relațiilor 

româno-elene, a colaborării în Balcani, 
în Europa și în lume

ATENA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos. l-a primit pe ambasadorul 
României, Ion Brad, care, în calitate 
de decan al Corpului Diplomatic din 
Atena, i-a prezentat omagii și feli
citări cu prilejul celei de-a 80-a ani
versări a zilei sale de naștere.

De asemenea, ambasadorul român 
a înminat președintelui Constantin 
Tsatsos primul exemplar din cartea 
sa „Filosofia socială a vechilor greci", 
apărută in limba română la editura 
„Univers".

Mulțumind pentrx' felicitări și pen
tru acest distins semn de atenție, 
președintele Republicii Elene a dat 
o înaltă apreciere dezvoltării relații
lor de prietenie dintre România și 
Grecia, subliniind aportul esențial al 
președintelui Nicolae Ceaușescu Ia

Se extinde cooperarea economică 
și culturală intre România și Maroc

RABAT 29 (Agerpres). — La Ra
bat au avut loc consultări pe linia 
ministerelor de externe ale României 
și Marocului. Din partea română, la 
consultări a participat Cornel Pacos
te, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea marocană — 
Abderrahman Baddou, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
și Cooperării.

In cadrul convorbirilor a fost evi
dențiat cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și rolul determinant in 
această privință al întîlnirilor dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

ORIENTUL MIJLOCIU
EL ARISH. — La încheierea lucră

rilor Comitetului militar egipteano- 
israelian, reunit în localitatea El 
Arish, din Sinai, a fost semnat do
cumentul cu privire la cea de-a doua 
etapă a retragerii Israelului din Si
nai și reinstaurarea suveranității 
Egiptului asupra acestei zone ocupa
te în urma conflictului arabo-israe- 
lian din 1967 — informează agenția 
M.E.N.

în baza documentului semnat, 
R.A. Egipt va recupera, la 25 itdie 
a.c., cimpurile petrolifere Abou Re- 
dis, Abou Zeneima și Raas Sedr din 
Sinai, minele de magneziu din zona 
Om Bagama, alte localități din aceas
tă regiune. Operațiunile celei de a 
doua etape a retragerii Israelului din 
Sinai vor începe la 22 iulie, urmind 
ca ele să fie încheiate la 25 iulie.
. TUNIS. — La Tunis au luat sfirșit 
lucrările sesiunii extraordinare a Con
siliului Ministerial al Ligii Arabe. 

amplificarea și statornicirea bunei 
colaborări româno-elene in toate do
meniile de activitate. Prin persona
litatea sa politică proeminentă — a 
spus președintele Tsatsos — prin po
litica sa consecventă de pace și de 
prietenie cu toate țările din Balcani, 
președintele României aduce o contri
buție inestimabilă la cauza păcii și 
bunei colaborări nu numai in regiu
nea noastră, ci și în Europa și în în
treaga lume.

în încheiere, președintele Repu
blicii Elene a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj personal de stimă și prietenie, 
cele mai bune urări în nobila sa ac
tivitate pusă în slujba progresului și 
prosperității României, a cooperării 
și păcii internaționale.

și regele Hassan al Il-lea al Maro
cului, al înțelegerilor și hotărîrilor 
adoptate cu aceste ocazii.

Au fost examinate noi căi și posi
bilități pentru extinderea și diversi
ficarea cooperării economice dintre 
cele două țări, de amplificare a 
schimburilor comerciale, a relațiilor 
culturale și a colaborării în domenii
le învățămîntului și științei.

în timpul vizitei, Cornel Pacoste a 
fost primit de primul ministru Maati 
Bouabid, de ministrul afacerilor ex
terne și cooperării, M’hamed Boucet- 
ta. și de ministrul educației națio
nale, Azzedine Laraki,

După cum transmite agenția tunisia
nă T.A.P., consiliul a aprobat activi
tatea desfășurată de Comitetul în
sărcinat eu transferarea sediului Li
gii Arabe de la Cairo la Tunis, a 
adoptat o rezoluție privind prelungi
rea cu șase luni a mandatului For
ței Arabe de Descurajare (F.A.D.) 
din Liban.

în c-adrul ședinței de închidere a 
lucrărilor, Chedli Kibli (Tunisia) a 
depus jurămintui in calitatea sa de 
secretar general al Ligii Arabe.

BEIRUT. — Bombardamente deo
sebit de violente au fost efectuate in 
tot cursul nopții de joi spre vineri 
de artileria israeliană și, cea a mili
țiilor conservatoare secesioniste liba
neze asupra a zeci de localități din 
sudul Libanului și a unor tabere ale 
refugiaților palestinieni. în rîndu
rile populației civile și ale locuitori
lor taberelor s-au înregistrat victi
me.

Lucrările Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — în
trunit în ședință plenară la Varșovia, 
Seimul R.P. Polone a aprobat acti
vitatea guvernului pe 1978. După cum 
informează agenția P.A.P., în cursul 
dezbaterilor s-a arătat, între altele, 
că în procesul de întărire a echili
brului economic, un fenomen pozitiv 
l-a constituit în 1978 ameliorarea ba
lanței schimburilor externe, inclusiv 
diminuarea pasivului în comerțul cu 
țările capitaliste. A avut ldc o creș
tere continuă, deși insuficientă, a ex
portului — adaugă agenția, precizind 
că rezultate bune au fost obținute de 
Polonia în schimburile cu țările 
C.A.E.R. în același timp, schimbu
rile de mărfuri cu țările capitaliste 
s-au desfășurat în condiții complexe. 
Polonia lovindii-se de piedici din ce 
în ce mai mari generate de protec- 
ționismul în curs de extindere, ceea 
ce s-a reflectat vizibil in neîndepli- 
nirea planului de export spre țările 
capitaliste. Agenția citată adaugă că, 
independent de greutățile cu carac
ter obiectiv, deputății au apreciat că 
există încă mari posibilități pentru 
sporirea producției de export prin 
adaptarea mai deplină a ofertei la 
cerințele pieței mondiale, că trebuie 
luate măsuri mai eficiente și in 
scopul ridicării calității producției.

Sesiunea 
Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 29 (Agerpres). — La Berlin 
a luat sfirșit sesiunea Camerei Popu
lare a R.D. Germane, la care au par
ticipat Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat, alți conducători 
de partid și de stat. Deputății au 
aprobat executarea bugetului pe 1978. 
Deputății Giinter Mittag și Werner 
Seifert au fost aleși membri ai Con
siliului de Stat, iar Wolfgang Mitzin- 
ger a primit sarcina de ministru al 
energiei și cărbunelui. Camera Popu
lară a hotărît să aducă o modificare 
la legea electorală, în sensul că depu
tății din capitala R.D. Germane, Ber
lin, vor fi aleși direct în Camera 
Populară a R.D.G. Pînă acum, depu
tății capitalei R.D.G. erau aleși in 
organul legislativ suprem prin inter
mediul Adunării orășenești a depu- 
tațilof.

Cresc rîndurile 
P. C. din Japonia

TOKIO. — După cum informează 
i ziarul „Akahata", în orașul Atami 
ls-a desfășurat conferința națională a 
președinților comitetelor prefecturale 
ți raionale ale Partidului Comunist 
cin Japonia, consacrată sarcinilor cu 
caracter organizatoric și creșterii rîn- 
dițrilor și influenței P.C. din Japonia. 
Cit acest prilej s-a relevat că in ul
tima lună in rîndurile partidului au 

.intrat 19 000 de membri, iar numă
rul cititorilor ziarului „Akahata" a 
crescut cu 25 000.

Tovarășul Erich Honecker a primit 
pe ministrul afacerilor externe al României

BERLIN 29 (Agerpres). — La 29 
iunie, tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, 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 efec
tuează o vizită oficială de prietenie 
în R. D. Germană.

Cu acest prilej, din parted tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a fost adresat un cald 
mesaj de prietenie și cele mai bune 
urări tovarășului Erich Honecker.

Mulțumind pentru mesaj, tqvarășul 
Erich Honecker a transmis un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
sănătate și succes tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In cursul convorbirii s-a realizat 
o informare cu privire la mersul 
construcției socialismului în cele două 
țări și s-a efectuat un schimb de pă
reri cu privire Ia unele probleme 
ale situației internaționale actuale. 
A fost reafirmată hotărirea celor 
două părți de a acționa în conti- 
nuare pentru întărirea prieteniei și 
solidarității dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
pentru lărgirea și accelerarea dez
voltării colaborării dintre România 
și R. D. Germană pe multiple pla
nuri. in spiritul hotărîrilor și înțele
gerilor convenite cu prilejul în
tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Erich Honecker, ceea 
ce corespunde intereselor celor două

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT DE LA TOKIO

Măsuri vizînd economisirea enei .rei 
și reducerea importurilor de petrol
TOKIO 29 — Trimisul special 

Agerpres. F. Țuiu, transmite : Vineri 
s-au încheiat lucrările celei de-a V-a 
reuniuni la nivel inalt a principalelor 
șapte state industrializate occidentale 
(S.U.A., Japonia, R.F.G., Franța, Ma
rea Britanie, Canada, Italia), la care 
a luat parte și președintele comisiei 
C.E.E. După două zile de negocieri 
dificile, determinate și de hotărirea 
țărilor O.P.E.C. de a majora prețul 
petrolului, „cei șapte" au ajuns la o 
formulă de compromis care prevede 
acțiuni concrete de economisire a 
energiei și reducere a importului de 
petrol pentru a face față ratelor ri
dicate de creștere a prețului țițeiului, 
în declarația adoptată de participanți 
se arată că în intervalul scurs de la 
reuniunea precedentă — ținută la Bonn 
— au apărut noi pericole economice 
cauzate de inflația care s-a intensifi
cat și def creșterea prețului petrolu
lui. ceea’ce a afectat atit țările dez
voltate, cit și pe cele în curs de 
dezvoltare, îndeosebi pe cele nepro
ducătoare de petrol. Țările C.E.E. atl 
hotărit să-și restrîngă consumul da 
petrol pe anul 1979 la 500 milioane 
tone și să mențină importurile anuale 
de petrol, în intervalul 1980—1985. la 
un nivel nu mai mare decit cel din 
1978. La rindul lor, S.U.A.. Japonia 
și Canada își vor ajusta importurile 
in 1980.

Declarația afirmă câ „cei șapte"

țări, cauzei generale a socialismului 
și păcii. *

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate.

★
în aceeași zi, tovarășul Ștefan An

drei a fost primit de tovarășul Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

In cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de informații în legătură cu 
principalele preocupări actuale ale ce
lor două țări și au fost convenite căile 
de a se acționa in continuare pen
tru întărirea conlucrării dintre cele 
două țări și. in mod deosebit, pentru 
creșterea schimburilor comerciale, a 
colaborării și cooperării economice, 
pentru aprofundarea colaborării teh- 
nico-știlnțifice în vedereâ transpu
nerii integrale în viață a înțelegerilor 
convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie.

La întrevederi au fost prezenți 
Oskar Fischer, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, precum 
si Gheorghe Tache, ambasadorul 
României în R. D. Germană, și Sieg
fried Bock, ambasadorul R. D. Ger
mane in România.

★
în aceeași zi. au continuat, convor

birile dintre tovarășii Ștefan Andrei 
și Oskar Fischer.

s-au angajat să majoreze cit se poa
te de mult producția și consumul de 
cărbune fără a dăuna mediului in- 
conjurător. Pe de altă parte — afir
mă declarația — fără lărgirea capa
cităților pentru producerea de ener
gie nucleară vor fi foarte greu de 
menținut, in deceniile următoare, un 
ritm susținut de dezvoltare economi
că și o rată mai mare de folosire a 
forței de muncă.

Pentru a se pune la punct noi teh
nologii in domeniul energetic, 'care 
sînt cheia soluționării crizei de ener
gie, vor fi folosite mari resurse gu
vernamentale și particulare și se va 
crea un organism internațiopal pen
tru tehnologiile energetice.

Participanții „deploră hotăririle 
luate de recenta conferință O.P.E.C." 
și afirmă că creșterile prețurilor pe
trolului hotărîte deja „vor avea con
secințe economice și sociale foarte 
serioase".

în ce privește raporturile dintre 
țările dezvoltate și țările in curs de 
dezvoltare, declarația arată câ „rela
țiile constructive Nord-Sud sînt esen
țiale pentru o economie mondială să
nătoasă".

Reacții după hotărirea
O.P.E.C.

■
Ca consecvență și fermitate în slujba cauzei păcii și progresului: 

PERMANENTE ALt POLHICH EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTE, LIBERE Șl INDEPENDENTE

Rol activ, prezență dinamică, prestigioasă

„Pornind de la realitățile și cerin
țele vieții mondiale, România promo
vează susținut o politică de largă 
colaborare internațională, de parti
cipare activă la lupta popoarelor, a 
forțelor înaintate de pretutindeni 
pentru afirmarea nobilelor țeluri ale 
înțelegerii și destinderii, securității 
și păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Actul istoric de la 23 August 1944 

— strălucită manifestare a voinței 
poporului român de a fi liber și stă- 
pin pe destinele sale — a marcat o 
cotitură radicală și în poziția inter
națională a României.

Se știe că, deși cucerirea indepen- 
„■.mței de stat și crearea statului na- 

>ox *nal unitar român au creat premise 
■cX «dabile afirmării României în mod 

'eran in concertul națiunilor lumii, 
borul român n-a beneficiat din plin 

de roadele acestor mărețe cuceriri. 
Politica claselor dominante din 

vechea Românie de nesocotire a u- 
nor interese fundamentale ale po
porului și-a găsit expresie în tîrgui- 
rea in repetate rînduri a indepen
denței și suveranității naționale, a 
dus la o tot mai accentuată aser
vire economică a țării față de mo
nopolurile internaționale și la o în- 
feudare politică față de puterile 
străine.

în contrast cu această situație in
ternațională a României din perioada 
antebelică, cum se înfățișează țara 
noastră la cea de a 35-a aniversare 
ai eliberării de sub jugul fascist ? 
Sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui, care în tot cursul existenței sale 
a ținut sus steagul independentei na
ționale, al intereselor întregului 
popor. România este astăzi un stat 
socialist, independent și suveran, 
al cărui popor iși exercită ple- • 
nar dreptul sacru de a fi stăpin 
in casa sa, pe avuțiile sale naționale, 
pe destinele sale. Punînd definitiv 
capăt izolării din trecut, ’aservirii 

' economice și politice. România și-a 
asigurat ample și trainice legături 
internaționale, a devenit o prezență 
vie în concertul popoarelor lumii, un

si constructivă pe arena mondială

factor activ in eforturile generale 
pentru asigurarea păcii și progresu
lui omenirii ; ea este astăzi o țară 
respectată, stimată ; pozițiile ei po
litice apreciate, cuvintul ascultat cu 
interes și atenție. Nu există proble
mă majoră, dezbatere internațională 
arzătoare in care țara noastră să 
nu-și fi adus o contribuție pozitivă, 
de substanță, în vederea găsirii unor 
soluții in concordanță cu interesul po
poarelor, al .păcii. Nu există cauză 
dreaptă care să nu se bucure de 
sprijinul și solidaritatea țării noas
tre. Cu deplin temei, ea este consi
derată un prieten și aliat prețuit, de 
nădejde, un partener căutat atit in 
relațiile economice, cit și în conlu
crarea politică pentru promovarea 
telurilor păcii și progresului.

între politica externă a României 
și cea internă este o unitate dialec
tică indisolubilă. Angajat intr-un 
vast efort constructiv pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea spre comunism, 
poporul român este vital interesat în 
statornicirea unor condiții internațio
nale de destindere, securitate și coo
perare — climat menit să-i asigure 
posibilitatea realizării mărețelor sale 
programe de înflorire a patriei.

Politica externă a României are 
un caracter profund patriotic, deoa
rece răspunde în cel mai înalt grad 
aspirațiilor fundamentale ale po
porului român, este pătrunsă de spi
ritul grijii permanente pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare ale na
țiunii noastre socialiste, a indepen
denței, suveranității și demnității na
ționale. Ea are însă, totodată, un 
caracter consecvent internaționalist, 
deoarece împletește organic îndato

ririle și răspunderile naționale cu cele 
internaționale, corespunde intereselor 
clasei muncitoare de pretutindeni, 
slujește socialismului — cauză de 
nedespărțit de cauza păcii — nă
zuințelor de libertate, • independență', 
democrație și progres ale tuturor po
poarelor.

Pornind de la analiza temeinică, 
materialist-dialectică, a fenomenelor 
și proceselor vieții contemporane, a 
realităților actuale și a tendin
țelor dezvoltării social-istorice, po
litica externa a României are un 
caracter profund științific — ceea ce 
ii permite să stabilească in mod rea
list și judicios direcțiile și obiectivele 
fundamentale de acțiune pe tărim 
internațional.

Principialitatea politicii externe 
românești iși găsește expresie în po
zițiile ferme pe care se situează, 
străine de factori conjuncturali. în 
concordanta neabătută intre vorbe și 
fapte, în așezarea statornică a prin
cipiilor noi ale dreptului și eticii in
ternaționale Ia temelia relațiilor ei 
externe și in lupta pentru înrădăci
narea trainică a acestora în viața in
ternațională.

în acest spirit, România se pronun
ță și acționează consecvent pentru 
abolirea definitivă a vechii politici 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, de dominație,, forță și dictat, 
pentru instaurarea unor relații inter
naționale noi. democratice, între toa
te statele lumii, întemeiate pe depli
na egalitate in drepturi, pe respec
tul personalității fiecăruia, pe justi
ție și echitate. Astfel, tara noastră 
militează pentru o politică interna
țională nouă. îndreptată neabătut 
spre obiectivele păcii, securității, în
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țelegerii și colaborării între state și 
popoare.

în slujba acestor țeluri, politica 
externă a României manifestă m 
permanentă dinamism, spirit de ini
țiativă, aduce necontenit in cadrul 
dialogului internațional idei și pro
puneri proprii, originale, profund 
constructive.

Corespunzător orientărilor stabilite 
de congresele-'f’.C.R., de Programul 
partidului, România promovează 
consecvent o politică externă de largă 
deschidere, dezvoltă neintrerupt re
lații de prietenie și colaborare cu 
toate țările socteliste, cu statele in 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
toate țările lumii. Expresia justeței 
și eficacității acestei orientări o con
stituie: însăși dinamica relațiilor 
internaționale ale României, care 
arată că numărul statelor cu care în
treține relații diplomatice a crescut 
de 12 ori față de momentul eliberării 
și că in răstimpul ce a trecut de la 
Congresul al IX-lea s-a dublat.

România a semnat cu zeci de state 
tratate de prietenie, declarații so
lemne și alte documente de co
laborare. Țara noastră desfășoară 
o intensă activitate în cadrul 
O.N.U. și a organismelor sale : este 
membru, al „Grupului celor 77“ și 
participă la activitatea statelor nea
liniate ; de asemenea, este membru 

CA REZULTAT AL POLITICII SALE DE PACE
Șl COLABORARE, ROMÂNIA ÎNTREȚINE

ÎN PREZENT :
— RELAȚII DIPLOMATICE Șl CONSULARE cu 131 de state, față 

de 11 la 23 August 1944, 25 la 30 decembrie 1947, 67 in 1965 (anul Con
gresului al IX-lea al P.C.R.).

— RELAȚII DE SCHIMB Șl COOPERARE ECONOMICA — cu peste 
140 de state.

— RELAȚII CULTURALE — cu peste 125 de state.
• România face parte din 80 DE ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE 

GUVERNAMENTALE și participă la activitatea a peste 600 de ORGANI
ZAȚII NEGUVERNAMENTALE.

• Din anul* 1965 și pină în prezent, secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat circa 
120 DE VIZITE DE PRIETENIE IN PESTE 80 DE ȚĂRI ALE LUMII; a 
avut intilniri și convorbiri, la București sau în alte capitale, cu șefi de 
stat și guvern din circa 100 de țâri ale lumii.

•' Cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt care au avut loc la București 
sau in alte capitale au fost semnate Tratata de prietenie și cooperare, 
Declarații solemne. Declarații și comunicate comune, Declarații privind 
adincirea prieteniei și dezvoltarea colaborării reciproce, precum și acor
duri, convenții și înțelegeri.

a 80 de organizații internaționale 
guvernamentale și a, peste 600 de 
organizații neguvernamentale, fiind, 
totodată, parte la mii de acorduri bi
laterale și la sute de acorduri cu 
caracter multilateral.

Este o realitate evidentă că pe
rioadă cea mai activă și mai fer
tilă pe plan internațional, ca și pe 
plan intern, din întreaga istorie a 
României este aceea inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., peri
oadă indisolubil legată de intensa și 
neobosita activitate multilaterală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
profunda și clarvăzătoarea lui gin- 
dire social-polilică. Este bine cunos
cută contribuția sa personală, inesti
mabilă, atit la elaborarea cit și Ia 
înfăptuirea politicii externe a Româ
niei. Secretarul general al țțprti- 
dului, președintele republicii, esțe cu
noscut și recunoscut astăzi pe toate 
meridianele globului ca o personali
tate proeminentă a vieții internațio
nale, ca promotor vajnic al aspira
țiilor de pace, libertate, independen
tă, progres ale tuturor popoarelor 
lumii, fiind edificatoare in această 
privință aprecierile la adresa sa a 
atitor șefi de state si guverne, oa
meni politici, de știință și cultură, 
înaltele distincții ce i s-au conferit, 
traducerea operelor sale în nenumă
rate țări de pe glob.

Istoricele itinerare peste hotare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, mul
tiplele intilniri avute pe pămintul 
României cu șefi de state și de gu
verne, cu conducători de partide po
litice, parlamentari, reprezentanți ai 
vieții publice și cercurilor economi
ce, științifice și culturale din nenu
mărate țări, conceptele formulate în 
probleme majore ale lumii de azi 
— fie că este vorba de securitatea eu
ropeană, de dezarmare, de lichidarea 
focarelor de încordare, democratiza
rea relațiilor internaționale, sau de 
edificarea noii ordini economice și 
politice mondiale — acțiunea și de
mersurile întreprinse de România in 
concordantă cu aceste concepte, 
sublinierea permanentă a necesității 
unirii tuturor forțelor democratice, 
progresiste ale contemporaneității în 
lupta pentru salvgardarea păcii, pen
tru dezvoltarea liberă a tuturor po
poarelor pe calea progresului econo
mic s-au impus atenției generale ca 
importante contribuții la făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune, a 
înțelegerii și conlucrării rodnice intre 
toate popoarele.

Un puternic factor de vitalitate a 
politicii noastre externe 11 constituie 
girul, adeziunea nețărmurită pe Care 
și le manifestă față de ea întregul nos
tru popor. în același timp, pentru 
cetățenii patriei noasțre este un tiț-lu 
de mîndrie faptul că realizările in 
construcția socialistă și activitatea 
internațională se bucură de înaltă 
apreciere și simpatie, au un puter
nic ecou pe toate meridianele globu
lui, făcînd să crească necontenit pres
tigiul internațional al țării noastre.

Se poate afirma că niciodată in 
istoria sa România nu a avut, atit de 
mulți prieteni, niciodată legăturile ei 
internaționale nu au fost atit de 
largi și de trainice, numele ei rostit 
cu atîta considerație și respect ; nici
odată ideile și principiile pentru care 
militează nu s-au bucurat de o atit 
de largă adeziune — mărturie eloc
ventă a faptului că sînt in consens 
cu cursul istoriei, răspund cerințelor 
mersului înainte al societății, dau 
expresie idealurilor înaintate și as
pirațiilor tuturor popoarelor lumii —, 
creind astfel României un cadru in
ternațional de certitudini, condiții fa
vorabile dezvoltării sale pe calea 
progresului, afirmării sale libere pe 
arena mondială. Tocmai în aceasta 
își găsește expresie, una din cele mai 
mari cuceriri ale poporului român, 
pe drumul deschis de memorabilul 
23 August 1944.

Ion FINTÎNARU 

privind noua majorare 
a prețului petrolului

TOKIO. — Președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și-a exprimat convin
gerea că noua creștere a prețului 
petrolului, hotărită de țările O.P.E.C., 
va provoca in S.U.A. creșterea infla
ției cu 2 la sută, iar dezvoltarea eco
nomică se va reduce tot cu 2 la sută.

PARIS. — Sporirea prețului ’•» pe
trol și la alte surse de ener ' o .3 
face ca. anul acesta, ritmui '’■41 
de creștere a prețurilor să c pă
șească 10 la sută in Franța /— a 
anunțat primul ministru francez. 
Raymond Barre. Ș'

ROMA. — în urma majorării pre
țurilor la petrol, deficitul petrolier 
al Italiei va crește cu 35 Ia sută — 
s-a anunțat la Roma. Francesco Galii, 
unul din liderii „Confihdustriei", 
a relevat, că „majorarea prețurilor la 
petrol va provoca o accelerare im
portantă a ratei inflaționiste in 
Italia".

TOKIO, — Autoritățile nipone au 
făcut cunoscut că. in urma majorării 
prețurilor la petrol, bugetul din acest 
an se va încheia cu un deficit de 
7 miliarde dolari.

Agențiile de presă
transmit:

în cadrul ședinței C.C< (
U.C.I , desfășurată joi, tOvan'.il 
Dobroslav Ciulafici (din partea R.S. 
Muntenegru), Andrei Martinț. (R.S. 
Slovenia), Lazar Moisov (R.S. Ma
cedonia) și Hamdia Pozderaț (R.S. 
Bosnia-Herțegovina) au fost aleși 
membri ai Prezidiului C.C, al U.C.I. 
— anunță agenția Taniug. Totodată, 
au fost, eliberați din funcțiile respec
tive in Prezidiul C.C. al U.C.I. tova
rășii Vidoie Jarkovici, Lazar Koli- 
șevski și Țvietin Miatovici, care sint 
membri ai Prezidiului R.S.F.I.

Expoziția de mobilă ro
mânească deschisă la Kiev con- 
tinuă să se bucure de un deosebit 
succes, cunoscind o mare afluență de 
public. La 29 iunie expoziția a fost 
vizitată de I. D. Stepanenko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, M. I. Kaniveț, șef 
de secție la C.C. al P.C. din Ucraina, 
de miniștri. Oaspeții au exprimat 
calde aprecieri la adresa' realizărilor 
industriei românești de mobilă.

La Sanaa au lual îucrs- 
rile Comitetului militar comun al 
R.D.P. a Yemenului și R.A. Yemen. 
Intr-o declarație dată publicității se 
precizează că in cadrul dezbaterilor a 
fost subliniată necesitatea realizării 
unității Yemenului de nord și Ye
menului de sud, conform înțelegerii 
convenite de cei doi șefi de stat din 
martie a.c. din Kuweit.

O.nouă explozie nuclea
ră subterană. statele Unite au 
efectuat, joi, pe poligonul din de
șertul Nevada. o nouă experiență 
nucleară subterană — a șaptea 
din acest an — avind o magni
tudine cuprinsă între 20 și 150 kilo- 
tone in echivalent trinitrotoluen 
(T.N.T.).
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