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într-o însuflețitoare și entuziastă unanimitate,

dînd glas sentimentelor de înaltă dragoste

și stimă, voinței întregului popor
r
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
L-ft REALES PE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
IN FUNCȚIA SUPREMĂ DE PREȘEDINTE
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Discursul solemn al președintelui
Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe președinte al Marii
Adunări Naționale,
Stimate tovarășe și stimați tovarăși
deputați,

JNlAMlNTIIL PREȘEWNTELOI REPUBLICII
„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermitate
pentru apărarea independenței, suveranității și integrității țării,
pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, pentru edificarea
socialismului și comunismului în Republica Socialistă România!
Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să fac totul
pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației socialiste,
pentru afirmarea în viața societății a normelor eticii și echității
socialiste!

Jur să promovez neabătut politica externă de prietenie
și alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile
hunii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei
egalități in drepturi, de solidaritate cu forțele revoluționare,
progresiste de pretutindeni, de pace și prietenie între popoare!
Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și
devotament pentru strălucirea și măreția națiunii noastre socialiste,
a Republicii Socialiste România!“

De la înalta tribună a primei sesiuni a noii
legislaturi a Marii Adunări Naționale, adresez
cele mai vii și călduroase mulțumiri clasei
muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate. întregului nostru popor, pentru încrederea
acordată Partidului Comunist Român, Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste prin votul
de la 9 martie. (Aplauze puternice, îndelun
gate).
Am început prin a adresa primele cuvinte
minunatului nostru popor, pentru că el repre
zintă forța, chezășii} victoriei., șpgțalișmului. țx.
independenței "naționale? 'victoriei comunismu
lui în România. (Aplauze puternice). Lui, po
porului, trebuie să-i închinăm întotdeauna
întreaga noastră activitate. (Aplauze puter
nice).
Doresc, de asemenea, să. exprim cele mai
alese și călduroase mulțumiri Comitetului Cen
tral al partidului, Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, Marii
Adunări Naționale pentru realegerea mea ca
președinte al Republicii Socialiste România.
(Aplauze puternice).
Alegînd deputății Marii Adunări Naționale
și ai consiliilor populare, întregul nostru po
por și-a exprimat deplina adeziune la politica
internă și externă a partidului, precum și hotă
rîrea neabătută de înfăptuire \a Programului
de făurire a societății socialiste multilateral
dezvoltate, de ridicare a patriei noastre pe noi
culmi de civilizație, voința fermă de a acționa
pentru întărirea continuă a forței economice, a
independenței și suveranității României, pen
tru colaborare, destindere, independență și
pace în întreaga lume. (Aplauze puternice. în
delungate).
în cincinalul pe care îl încheiem în acest an
am obținut realizări remarcabile în dezvol
tarea economico-socială a patriei, în ridicarea,
nivelului de trai material și spiritual al po
porului, în progresul general al societății noasțre socialiste.
Activitatea noii legislaturi a Marii Adunări
Naționale coincide cu noua etapă de dezvoltare
a României pe baza Programului partidului și
a hotărîrilor Congresului al XII-lea.
Trebuie să facem totul pentru realizarea unei
noi calități în toate domeniile de activitate, și
in primul rînd pentru o calitate nouă a mun
cii și vieții întregului nostru popor. (Vii și pu
ternice aplauze). în centrul activității partidu
lui și statului, a întregului popor trebuie să
stea dezvoltarea tot mai puternică a forțelor de
producție și perfecționarea continuă a relații
lor sociale, asigurînd astfel trecerea de la sta
diul de țară în curs de dezvoltare la acela de
țară mediu dezvoltată.
în conformitate cu hotărîrile Congresului al
XII-lea, este necesar să dezvoltăm mai puternic
baza de materii prime și energetică a țării, să
înfăptuim o nouă revoluție agrară prin perfec
ționarea organizării și creșterea puternică a
producției agricole. Realizarea Programului
partidului șj a hotărîrilor Congresului al
XII-lea impune dezvoltarea mai puternică a
științei, invățămîntului și culturii, afirmarea
celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane in
toate sectoarele vieții economico-sociale.
Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea
pentru înfăptuirea noului mecanism economic
și organizarea întregii activități pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii. în
acest cadru, trebuie să punem un accent deo
sebit pe creșterea eficienței activității econo
mice. asigurînd o înaltă productivitate a mun
cii, o rentabilitate superioară și sporirea pe

această bază a bogăției .nâționale. a venitului
național — condiția progresului neîntrerupt și
multilateral al societății noastre, a ridicării
continue a nivelului de trai material și spiri
tual al poporului.
O atenție deosebită vom acorda dezvoltării
relațiilor economice internaționale, extinderii
colaborării cu țările din C.A'.E.R., cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de dezvoltare,
precum și cu ’statele capitaliste dezvoltate,
participării active a României la diviziunea
internațională a muncii, la schimbul de valori
pe plan mondial. Se impune să facem totul
pentru extinderea și mai puternică a cooperă
rii în producție, pentru valorificarea superioa
ră a materiilor prime și muncii poporului nos
tru. pentru un comerț internațional echilibrat,
bazat pe egalitate ,și avantaj reciproc.
în. strînsă concordanță cu hotărîrile Con
gresului al“XII-lea, cu întreaga politică a parti
dului. vom face totul, odată cu dezvoltarea
forțelor de producție și creșterea avuției na
ționale, pentru ridicarea pe toate planurile a
nivelului de viață material și spiritual al oa
menilor muncii, al tuturor cetățenilor țării —
obiectiv esențial al edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în România.
(Aplauze puternice).
Noua etapă de dezvoltare a patriei noastre
socialiste impune perfecționarea continuă a
planificării ‘și conducerii societății, participarea
directă și tot mai activă a maselor populare la
conducerea tuturor sectoarelor de activitate.
Să facem astfel îneît democrația noastră so
cialistă să-și afirme cu putere superioritatea
și să demonstreze că-numai în condițiile so
cialismului poporul poate fi cu adevărat liber,
stăpîn pe destinele sale, își poate făuri in mod
conștient propriul său viitor. (Aplauze puter
nice. îndelungate).
Sarcini importante revin în următorii ani
Marii Adunări Naționale în perfecționarea ca
drului juridic al societății noastre. în așezarea
pe baze noi, democratice a relațiilor sociale, a
normelor de conviețuire între oameni. Trebuie
să facem astfel ca legile ce vor fi adoptate de
Marea Adunare Națională să constituie expre
sia voinței întregului nostru popor, asigurînd
ordinea, disciplina, deplina unitate de acțiune
a națiunii noastre în întreaga viață economicosocială. (Vii aplauze).
în scopul întăririi controlului și dezvoltării
democrației, este necesar să introducem regu
la ca anual guvernul să raporteze Marii Adu
nări Naționale despre activitatea sa in reali
zarea planului de dezvoltare economico-socia
lă. în înfăptuirea întregii politici interne și ex
terne a. țării. Totodată, comisiile Marii Adunări
Naționale vor trebui să intensifice controlul
asupra activității ministerelor și altor organis
me guvernamentale. Se impune să fie îmbu
nătățită activitatea Consiliului de Stat în des
fășurarea întregii activități între sesiunile
Marii Adunări Naționale, în asigurarea apli
cării ferme a legilor statului în toate dome
niile. în conducerea unitară a întregii activi
tăți economico-sociale, sarcini importante revin
guvernului, care trebuie să asigure înfăptuirea
neabătută a prevederilor planului de stat. în
tărirea răspunderii în buna gospodărire a țării,
în aplicarea neabătută a noului mecanism eco
nomic.
Este necesar să se acționeze cu toată hotă
rîrea împotriva manifestărilor de birocratism
și formalism, pentru buna organizare a mun
cii. întărirea controlului, punîndu-se un accent
deosebit pe îndrumarea concretă a activității
unităților economice, sociale la fața locului. Se
impun măsuri mai hotărîte in vederea unei mai
bune funcționări a consiliilor de conducere co
lectivă. a ministerelor și celorlalte organisme
centrale, odată cu creșterea răspunderii directe
a fiecăruia in realizarea sarcinilor încredințate
Așa cum am menționat in cuvântarea de la

marea adunare populară consacrată alegerilor,
vom acționa neabătut pentru perfecționarea
■ activității justiției și a organelor Ministerului
de Interne, in vederea aplicării cu strictețe în
viață a legilor, întăririi legalității socialiste, ve
ghind ca cei ce încalcă ordinea și normele de
conviețuire ale societății noastre să răspundă
în fața poporului și a organelor sale legâle și,
totodată, asigurînd deplina legalitate, astfel ca
nimeni să nu poată fi pedepsit pe nedrept.
Doresc și cu acest prilej să asigur Marea
Adunare Națională, întregul nostru popor că
vom acorda întreaga atenție întăririi capacității,
de apărare a țării, dotării și pregătirii cores
punzătoare a armatei noastre, precum și pre
gătirii gărzilor muncitorești, a detașamentelor
militare ale tineretului, a întregului popor, pen
tru apărarea cuceririlor revoluționare, a (inde
pendenței și suveranității patriei. (Vii și puter
nice aplauze).
Vom acționa neabătut pentru întărirea uni
tății de muncă și luptă a întregului popor în
cadrul Frontului Democrației și Unității Socia
liste.
Vom înfăptui și în continuare, neabătut, po
litica națională revoluționară marxist-leninistă
de deplină egalitate în drepturi între toți cetă
țenii patriei, fără deosebire de naționalitate.
în același timp, vom intensifica activitatea
de ridicare a nivelului de cunoștințe profesio
nale, tehnice și științifice ale maselor, de edu
care politico-culturală' a oamenilor muncii, de
formare a omului nou, constructor conștient
al socialismului și comunismului. (Aplauze pu
ternice).
Avem de înfăptuit un program de largă per
spectivă pentru viitorul patriei noastre socia
liste. Minunatul nostru popor, sub conducerea
partidului comunist, a demonstrat marea sa
forță creatoare, hotărîrea neabătută de a-și
făuri un viitor nou, liber. Realizarea noii etape
de dezvoltare a patriei cere eforturi susținute,
unirea tuturor forțelor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate. Sîntem pe deplin
conștienți că și în cincinalul viitor va trebui
să învingem multe greutăți in ascensiunea, pe
drumuri nestrăbătute, spre înaltele piscuri ale
civilizației comuniste. (Aplauze puternice). Nu
trebuie să uităm nici un moment că tot ce am
cucerit și înfăptuit in dezvoltarea socialistă a
României este rezultatul luptei revoluționarei
al muncii pline de avînt a maselor largi popu
lare, sub conducerea comuniștilor. Realizarea
Programului partidului, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea necesită spirit revoluționar,
luptă hotărîtă împotriva a tot ceea ce este vechi
și perimat, promovarea fermă și neabătută a
■ noului, devotament și răspundere fără limită
față de interesele patriei, ale poporului, ale
cauzei socialismului și comunismului. (Aplauze
puternice, prelungite).

Stimate
deputați,

tovarășe

și

stimați tovarăși

Noua legislatură a Marii Adunări Naționale
își începe activitatea în împrejurări internațio
nale deosebit de grave. Accentuarea încordării
internaționale, ca rezultat al politicii imperia
liste de forță și dictat, de reîmpărțire a sfere
lor de influență, pune în pericol cauza destinde
rii. păcii și independenței naționale a popoa‘ relor.
Este adevărat, în Confruntarea dintre cele
două tendințe fundamentale din viața interna
țională. forțele progresiste, antiimperialiste
au obținut și obțin succese importante în lupta
împotriva vechii politici imperialiste de domi
nație și dictat. De aceea. în ciuda încordării
actuale, privim cu încredere viitorul de pace și
independență al popoarelor. (Aplaude puter
nice). Tocmai de aceea este necesar ca, în ac-
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Alegerea Președintelui
28 martie 1980 — zi de rezonanță
Istorică, in care Marea Adunare Na
țională, întrunită in prima sesiune a
celei de-a VIII-a legislaturi, l-a ales
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, pre
ședintele Frontului Democrației și
Unității Socialiste, in funcția supre
mă de președinte al Republicii So
cialiste România. Este pentru a treia
oară cinci reprezentanții tării in
marele forum al puterii de stat și-au
dat votul unanim pentru Învestitura
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca
președinte al Republicii, exprimînd

astfel voința fermă a tuturor cetățe
nilor patriei, femei și bărbați, tineri
și virstnici. muncitori, țărani si inte
lectuali. romani, maghiari, germani
și de alte naționalități, ca scumpa
noastră patrie. Republica Socialistă
România, să fie condusă pe mai de
parte de omul care întruchipează cele
mai înalte virtuți ale poporului ro
man. omul de numele căruia este le
gată cea mai bogată și mai fertilă
epocă din întreaga istorie a României.
Tn această primăvară aniversară,
cind s-au implinit 15 ani de cind .to
varășul Nicolae Ceaușescu se află la

conducerea partidului și a destinelor
țării. întregul popor este mai unit ca
oricind. ferm hotărit să transpună în
viață Directivele celui de-al XII-lea
Congres al partidului, de a face totul
pentru triumful idealurilor noastre
nobile de independentă, progres și
bună înțelegere cu toate popoarele
lumii. Sint idealuri care, de un de
ceniu și jumătate, și-au gaeft în
personalitatea excepțională a to
varășului Nicolae Ceaucsesșrf cel mai
fidel exponent, pilda.’ sa de înțelep
ciune. dinamism j=lf. eroism revoluțio
nar constituind, o puternică forță

mobilizatoare pentru toți oamenii
muncii .din patria noastră.
In sala Marii Adunări Naționale
s.i'nt prezenți. alături de deputății
aleși la 9 martie, numeroși invitați
— hnembri ai C.C. al P.C.R. și ai auvef-nului, conducători de instituții
Centrale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor muncii, per
sonalități ale vieții noastre culturale,
artistice și științifice, ziariști români
și corespondenți ai presei străine.
Sint de fată șefi- ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.
■ La sosirea in rotonda Marii

Adunări Naționale, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este întîmpinat cu dragos
te. stimă și prețuire. întreaga asis
tență, în picioare, aplaudă indeiung
pe secretarul general al partidului.
Împreună cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu. in lojile oficiale iau loc
tovarășul Ilie Verdet. tovarășa Elena
Ceaușescu. tovarășii Emil Bobu. Cor
nel Burtică. Virgil Cazacu. Lina Ciob'anu. Ion Coman, Nicolae Constan
tin. Constantin Dăscălescu. Ion Dincă.
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas,
Cornelia Filipaș. Alexandrina Găinu
șe. Petre Lupu. Paul Niculescu.

Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion
Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe
Rădulescu. Leonte Răutu, Aneta
Spornic, Virgil Troliu. Ștefan Voitec.

Ora 17. Are loc solemnitatea
alegerii președintelui Republicii So
cialiste România.

Luind cuvintul la acest moment sărbătoresc, tovarășul ȘTEFAN
VOITEC, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Democrației șî
Unității Socialiste, a spus :
„Stimate tovarășe și stimați to
varăși,
Cu sentimente de aleasă stimă și
adine respect. îmi revine deosebita

onoare de a prezenta aleșilor națiu
nii române in organul suprem al pu-

(Continuare in pag. a II-a)
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ALEGEREA PREȘEDINTELUI REPUBLICII $1 SOLEMNITATEA INVESTITOR
(Urmare din pag. I)
terii de stat propunerea unanimă a
Comitetului Central al gloriosului
nostru partid și a Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. de a fi reales in func
ția supremă de președinte al Repu
blicii Socialiste România strălucitul
conducător al partidului și patriei
noastre socialiste, omul care se
identifică cu conștiința poporului, eu
tăria și eroismul legendar al celor
mai, bravi conducători ai săi, ce! care
întruchipează înaltele virțuti ale po
porului nostru, secretarul general al
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze
puternice, prelungite).
în aceste clipe, istoria ne cheamă
solemn să desemnăm in continuare,
în fruntea României, pe ctitorul de
țară nouă, mereu înfloritoare, pe
eminentul om politic care incă din
fragedă tinerețe s-a dăruit, cu abne
gație și pasiune revoluționară, luptei
pline de sacrificii pentru idealurile
scumpe ale clasei muncitoare, alo po
porului, pentru demnitatea, libertatea
și independența țării, pentru triumful
marilor idealuri ale socialismului și
comunismului, legindu-și pentru tot
deauna numele de marile infăptuiri
din anii revoluției și construcției so
cialiste in România. Sint 15 ani de
cind tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ales in funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român, copduce
cu cutezanță revoluționară, înțelep
ciune politică și dăruire patriotică,
destinele ponorului, ale tării, uriașa
operă de edificare a orinduirii socia
liste pe pămintul României.
întregul nostru popor vede în acti
vitatea secretarului general al parti
dului un inalt exemplu de slujire cu
credință a intereselor naționale, de
clarviziune politică și spirit științific
in conducere și exprimă primului
bărbat al țării sentimentele de adincă
prețuire și deosebită recunoștință
peirtru tot ceea ce a realizat și reali
zează in fruntea partidului și a sta
tului nostru, în vederea asigurării
progresului, prosperității și libertății
patriei, a creșterii bunăstării națiunii
și afirmării personalității umane, a
intăririi independenței și suveranită
ții României.
Pornind de la aceste adevăruri
scumpe întregului nostru popor.
Partidul Comunist Român și Frontul
Democrației și Unității (Socialiste pro
pun realegerea tovarășului Nicolae.
Ceaușescu ca președinte al Republicii
Socialiste România, avind nestrămu
tata încredere că aceasta- constituie
garanția sigură a înfăptuirii neabă
tute a mărețelor hotăriri ale Con
gresului al Xll-lea al partidului, care
prefigurează un viitor tot mai lumi
nos națiunii noastre socialiste, că
munca, hărnicia, cinstea, dreptatea și
libertatea vor fi pretutindeni pre
zente in această țară cu o reală democrație, câ nimic nu va opri îna
intarea fermă a României socialiste
spre culmile progresului și civiliza-

(iei, creșterea continuă a prestigiului
său in rinduriie popoarelor lumii.
Comitetul Central al Partidului
Comunist Român și Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste propun realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
funcția de președinte al țării, avind
în vedere patriotismul său înflăcărat,
devotamentul nemărginit cu care iși
slujește poporul, al cărui strălucit fiu
este, neobosita sa activitate pentru
unitatea întregului popor in jurul
Partidului Comunist Român, clarvi
ziunea și consecvența revoluționară
cu care promovează politica de ega
litate deplină in drepturi a tuturor
cetățenilor patriei noastre socialiste,
fără deosebire de naționalitate, de ri
dicare necontenită a bunăstării mate
riale și spirituale a națiunii întregi.
Prin propunerea de realegere a
tovarășului Nicolae Ueaușescu, inflăcărat exponent al conștiinței noas
tre naționale, in suprema funcție de
președinte al Republicii Socialiste
România, Partidul Comunist Român
și Frontul Democrației și Unității
Socialiste au în vedere faptul că con
ducătorul partidului
și
statului
asigură o magistrală îmbinare a sar
cinilor naționale cu cele internațio
nale, a patriotismului cu solidaritatea
internațională.
Realegerea ca președinte ai Repu
blicii a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
personalitate proeminentă a vieții
internaționale contemporane, con
semnează, spre mindria întregii noas
tre națiuni, prestigiul imens de care
se bucură pe toate meridianele lumii
primul om politic al României.
(Aplauze puternice, prelungite, urale).
Stimate tovarășe si stimați tova
răși.
Votul de investitură pe care il
vom da astăzi celui mai iubit fiu al
națiunii noastre socialiste este însuși
voiul tării, al tuturor cetățenilor săi,
fără deosebire de naționalitate, con
stituie expresia cea mai elocventă a
respectului și atașamentului fată de
politica internă și externă a Partidu
lui Comunist Român, față de secre
tarul său general. militant dirz și
neobosit pentru binele patriei, pen
tru construirea societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintarea
spre comunism, expresia voinței în
tregului popor de a-I avea și in con
tinuare Ia conducerea destinelor
României
pe tovarășul
Nicolae
Ceaușescu". (Aplauze puternice, pre
lungite. urale).
Propunerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu să fie reales in inalta
funcție de președinte al Republicii
este votată în unanimitate de Marea
Adunare Națională.
in aplauzele și uralele celor prezenți la solemnitate, forul suprem al
puterii de stat proclamă ca președin
te al Republicii Socialiste România
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.
întreaga.asistență, in picioare, aclamă
îndelung, ovalionindu-1 pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. I". „Ceaușescu

„Stima noastră si mînSi poporul
dria, ___ „___ — România
________ !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
invitat la tribuna forului legislativ
suprem al țării pentru desfășurarea
solemnității învestiturii in inalta
funcție de președinte al Republicii
Socialiste România și ’de comandant
suprem al Forțelor- Armate.
Adresindu-se președintelui Republicii. tovarășul Nicolae Giosan, președințele Marii Adunări Naționale, a
spus :
„în aceste momente solemne ale
învestiturii dumneavoastră in inalta
funcție dc Președinte al Republicii
Socialiste România si comandant su
prem al Forțelor Armate. în numele
Marii Adunări Naționale, vă rog să
primiți simbolurile demnității și
prestigiului, ale puterii de stat, ale
autorității suverane a poporului ro
mân. ale voinței sale dc a se dezvol
ta liber si independent pe calea so
cialismului și comunismului".
Sub cupola Palatului Marii Adu
nări Naționale se derulează momente
de intensă vibrație patriotică, pe care
camerele de televiziune, aparatele de
filmat și fotografiat le fixează pen-

tru eternitate, momente in care pe
upierii și pieptul președintelui Re
publicii Socialiste România este pe
trecută eșarfa tricoloră, in centrul
căreia este încrustată in fir au
rit stema tării. Tovarășului Nicolae
Ceaușescu ii este inminat apoi insemnul prezidențial și de comandant su
prem al Forțelor Armate ale țării. în
sală răsună puternice și îndelungi
aplauze, urale și ovații.
Urmează'un alt moment istoric, cu
profunde semnificații pentru prezen
tul și viitorul patriei : tovarășul

Nicolae Ceaușescu. cu mina pe Con
stituție, rostește jurămintul. pe care
il consfințește apoi prin semnătură,
întreaga asistență, in picioare, ovațio
nează cu vie însuflețire pe primul
bărbat al țării, se scandează cuvinte
cu valoare de simbol pentru existen
ța contemporană a patriei : „Stima
noastră și mindria, Ceaușescu —
România !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“.
Răsună acordurile solemne ale
Imnului de Stat al Republicii Socia
liste România.

în numele Marii Adunări Naționale, tovarășul NICOLAE GIOSAN
rostește cuvintul omagial :
încercat revoluționar, patriot înflăcă
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
rat, militant dc frunte al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
Președinte al Republicii Socialiste
nale, promotor neobosit al unei lumi
România,
noi. mai drepte și mai bune, luptător
Ca o aleasă prețuire a contribuției
pentru
libertatea și independența po
esențiale, de o valoare inestimabilă,
poarelor.
Ia mărețele împliniri socialiste în
Realegerea dumneavoastră, mult
scrise in istoria nouă, revoluționară
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
a patriei, și ca o garanție sigură a
în
inalta funcție de președinte al
mersului ascendent al României pe
României socialiste conferă întregu
drumul glorios al construcției socia
lui popor, fără deosebire de naționa
liste, exprimind voința unanimă, sen
litate, certitudinea înfăptuirii gran
timentele dc adincă cinstire si nă
diosului și mobilizatorului program
zuințele cele mai fierbinți ale între
gului popor. Marea Adunare Națio
menit să ridice țara pe noi culmi de
nală v-a investit, in aceste momente
progres și civilizație socialistă și comunistă, program al cărui arhitect
solemne, pentru a. treia oară, in inalta
funcție de președinte al Republicii
inspiVât '<£&(<( 1 jiartitluî, avindu-Vă în
Socialiste România.
frunte pe dumneavoastră, militantul
revoluționar, comunistul de omenie și
Trăim din nou clipe înălțătoare, de
conducătorul politic, principial și
vibrantă sărbătoare patriotică, in
exigent, înconjurat cu dragoste, sti
care (ara iși exprimă cu mindrie și
mă și devotament de întreaga noastră
satisfacție bucuria dc a avea in
națiune.
frunte pc cel mai strălucit fiu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, omul de a
Dîndu-și votul unanim pentru re
cărui gindire cutezătoare și fapte
alegerea dumneavoastră ca președin
revoluționare se leagă organic marile
te al țării — a spus in continuare
infăptuiri in lupta pentru libertate
vorbitorul — deputății Marii Adunări
și democrație, pentru progres și bună
Naționale și-au îndeplinit in acest
stare, pentru independență și suvera
moment solemn mandatul de onoare
nitate națională, pentru ridicarea
ce Ie-a fost încredințat de întregul
României pe noi trepte dc civilizație
nostru popor, expresie a unității sale
socialistă.
de nezdruncinat in jurul partidului și
Actul solemn al realegerii dumnea
al celui mai iubit fiu al patriei.
voastră in această înaltă funcție iși
în aceste clipe de vibrant patriogăsește înțelesurile profunde în ma
rile realizări ale României socialiste,
marcate puternic de perioada celor
15 ani de istorie nouă, revoluționară,
care poartă efigia persor alității dumneavoastră/ proeminente, a gindirii și
forței creatoare cu care ați acționat
și acționați in fruntea partidului și
statului, pentru înfăptuirea idealuri
lor nobile de progres și prosperitate
ale poporului român, pentru pace și
colaborare internațională.
După ce s-a referit la contribuția
Președintele Republicii Socialiste
inestimabilă — teoretică și practică —
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
împreună
cu
tovarășa
Elena
elaborarea și înfăptuirea politicii in
Ceaușescu, a primit, după ședința de
terne și externe a partidului și sta
investitură. călduroase, felicitări din
tului, vorbitorul a spus :
partea tovarășilor Ilie Verdeț, Ștefan Voitec. Gheorghe Rădulescu, Emil
Folosim și acest înălțător moment
Bobu. Cornel Burtică. Virgil Cazacu,
istoric pentru a aduce un călduros
Lina Ciobanu. Ion Coman. Nicolae
omagiu personalității secretarului ge
Constantin. Constantin Dăscălescu,
neral al partidului nostru comunist,
președintele
Republicii
Socialiste
Ion Dincă, Janos Fazekas. Ludovic
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Fazekas, Cornelia Filipaș, Alexandri-

tism, .vă încredințăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom
face totul pentru aplicarea politicii
partidului dc a așeza la temelia în
tregii noastre vieți sociale principiile
legalității, ale eticii și echității so
cialiste, răspunzind îndemnului dum
neavoastră încărcat de umanism ca in
societatea noastră socialistă să trium
fe întotdeauna adevărul și dreptatea,
ca fiecare fiu al patriei să-și desăvirșească multilateral personalitatea,
ideal care vă este deosebit de scump
și pentru care militați cu recunoscută
pasiune revoluționară.
Ne angajăm din nou în fata dum
neavoastră că vom munci cu toată
dăruirea pentru realizarea marilor
obiective ale Programului partidului
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism, pentru a
asigura creșterea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale a întregu
lui popor, înflorirea multilaterală a
României, participarea ei activă la
soluționarea problemelor internațio
nale care preocupă omenirea.
Aducindu-vă un respectuos oma
giu pentru tot ceea ce ați făcut și
faceți spre binele poporului român,
cu încrederea nețărmurită in viitorul
luminos al tării noastre, mă simt
profund onorat să vă adresez. în nu•mele Marii Adunări Naționale, mult
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cele mai alese felicitări pentru reale
gerea dumneavoastră în inalta func
ție de președinte al Republicii Socia
liste România. (Aplauze puternice,
prelungite).
Vă urăm, tovarășe președinte al
Republicii Socialiste România, multă
sănătate și fericire, viată îndelungată
și bogată în mari infăptuiri. pentru
binele si fericirea poporului român,
pentru ridicarea scumpei noastre pa
trii pe noi culmi de civilizație și pro
gres. pentru triumful cauzei socialis
mului și comunismului, pentru apă
rarea păcii si viitorului întregii ome
niri. (Aplauze puternice, prelungite,
urale și ovații pentru președintele
Nicolae Ceaușescu).

Trăiască patria noastră socialistă,
liberă si independentă. Republica
Socialistă România ! Trăiască intru
muiți ani tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Spcialiste România 1 (Aplauze si
urale puternice, prelungite. Asistența
în picioare scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.
într-o atmosferă dc puternic entu
ziasm, in care deputății și invitații
dau glas simțămintclor lor de prețuire
și respect față de intîiul bărbat al
României socialiste, este invitat să
ia cuvintul tovarășul hHCOLAE

CEAUȘESCU.
Cuvintarea Președintelui Republi
cii — transmisă in direct de posturile
noastre de radio și televiziune — a
fost urmărită cu vie emoție si satiș.facție, cu deosebit interes și caldă
aprobare, cu profundă mindrie pa
triotică. fiind subliniată, in mai
multe rinduri. cu indelungi și însu
flețite aplauze.
Astfel se inscrie încă o pagină glo
rioasă în Cartea de aur a patriei, pe
frontispiciul căreia se află figurja
luminoasă a tovarășului Nicoliie
Ceaușescu. omul cutezător care a ri
dicat mindria» națională pe . cuinii
neatinse Dină acum. Această nouă
învestitură a tovarășului Nicolae
Ceaușescu in inalta funcție de pre
ședinte al României este un semn de
durată și continuitate a aspirațiilor
noastre milenare, o expresie străluci
tă a simtămintelor de dragoste sta
tornicite intre popor, partid și secre
tarul său general.
Proclamind in fruntea Republicii
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. na
țiunea noastră socialistă a făcut încă
o dată dovada voinței sale de
nezdruncinat de a da viată obiecti
velor stabilite de cel de-al Xll-lea
Congres al partidului, de a forma,
unită in cuget și simțiri, un zid în
suflețit in jurul maretui său bărbat
de stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care ne conduce cu mină sigură și
înțelepciune spre piscurile de lumină
și belșug ale comunismului.

Calde felicitări adresate
Președintelui Republicii
na Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheorghe
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Leonte Rautu, Aneta Spornic, Virgil
Trofin.
Au adus, de asemenea, omagiul lor
membrii supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretarii C.C. al P.C.R.. membri ai
Comitetului Central al partidului și
Consiliului de Stat deputății Marii
Adunări Naționale.

Cei pi'ezenți au ridicat o cupă de
șampanie in onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. urindu-i arji
multi, in deplină ^.nătate si putere
de muncă, succese tot mai mari in
activitatea de inalta răspundere ce
o desfășoară in fruntea partidului și
statului, pentru progresul și prospe
ritatea neîntreruptă a patriei noas
tre socialiste, pentru fericirea po
porului român, pentru triumful cau
zei socialismului și păcii in .lume.

LUCRĂRILE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Alegerea președintelui Republicii
Socialiste România si ceremonia în
vestiturii au fost precedate de con
stituirea Marii Adunări Naționale, iu
cea de-a VIII-a legislatură.
La începutul ședinței, tovarășul
Silviu Cufticeanu. secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat, a pre
cizat că, în baza Regulamentului de
funcționare a Marii Adunări Națio
nale, lucrările primei sesiuni vor fi
prezidate, pină la alegerea Biroului
M.A.N., de cel mai virstnic dintre
deputati.
Lucrările ședinței de constituire a
Marii Adunări Naționale au fost con
duse de tovarășul Ștefan Voitec. pre
ședintele de vîrstă in actuala legisla
tură.
Declarînd deschise lucrările sesiu
nii. tovarășul Ștefan Voitec a spus:
„Sint profund emoționat de cinstea
deosebită ce-mi revine de a prezida
lucrările primei sesiuni a celei de-a
VIII-a legislaturi a Marii Adunări
Naționale, eveniment politic de mare
însemnătate în viata României socia
liste. prin hotăririle chemate a le adopta. prin inaugurarea unei noi eta
pe de muncă rodnică a națiunii-si a
aleșilor ei.
Deschiderea lucrărilor noii legisla
turi a Marii Adunări Naționale
coincide fericit cu împlinirea a 15 ani
de cind in fruntea Partidului Comu
nist Român, in fruntea României so
cialiste a fost ales cel mai strălucit
fiu al națiunii noastre, de azi si dintotdeauna.
tovarășul
Nicolae
Ceausescu. Această perioadă, cea mai
bogată și înălțătoare din istoria po
porului român, este chezășia insăsi a
dezvoltării grandioase in continuare,
a socialismului in România si a înain
tării spre comunism.
Animați de cele mai calde senti
mente de stimă și Dretuire. de adine
respect, omagiem cu leaiț’mă min
drie comunistă si patriotică contri
buția decisivă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu la opera de construi
re a socialismului in tara noastră.

care corespunde celei mai bogate pe
rioade in înfăptuiri din întreaga is
torie a României, aportul său inesti
mabil la înflorirea patriei și ridica
rea bunăstării întregului pophr. la în
tărirea independenței și suveranității
naționale, la cauza păcii și libertății
popoarelor, a creșterii prestigiului
României in întreaga lume.
Noua legislatură a Marii Adunări
Naționale găsește întregul popor an
gajat plenar intr-o muncă creatoare,
animată de patos revoluționar, de
avint patriotic, pentru îndeplinirea
prevederilor ultimului an al actualu
lui cincinal, pentru transpunerea in
realitate a măre,ului Program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, a' istoricelor hotăriri ale celui de-al Xll-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
Alegerile din 9 martie, prin vi
branta campanie electorală, de am
ploare deosebită, plină de răspundere
civică, prin dezbaterile publice ample
și dialogul viu, larg cuprinzător, din
tre alegători și candidați, ce le-au
precedat, prin prezentarea aproape
unanimă la urne a cetățenilor și prin
votul masiv pe care întreaga națiune
l-a acordat Programului partidului,
platformei electorale a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, au
fost, spre mindria intregii națiuni,
cele mai însuflețite și mai semnifica
tive alegeri din istoria politică a
României. Ele au înfățișat, adine
grăitor, atașamentul nețărmurit al
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității. al tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate,
față de politica internă și externă a
partidului și statului nostru, voința
lor fermă de a înfăptui hotăririle
programatice ale Congresului al
Xll-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Masele au subliniat, pretutin
deni. rolul esențial, hotăritor ce re
vine tovarășului Nicolae Ceaușescu
in elaborarea și infăptuirea progra

mului de Înflorire multilaterală a
patriei, prodigioasa, vasta și ințeieapta sa activitate, desfășurată pe
plan intern și internațional. Măreața
victorie obținută in alegeri de Frontul
Democrației și Unității Socialiste a
dat expresie vibrantă coeziunii și
unității de granit a întregului popor,
a tuturor fiilor țării, romani, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți. in jurul Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Alegerile din care au rezultat
Marea Adunare Națională de azi a
României socialiste și consiliile popu
lare poartă pecetea democrației in
acțiune, a democrației autentice, so
cialiste.
Se cuvin relevate depunerea de
mai multe candidaturi' — două sau
trei — pentru același loc de depulat.
în majoritatea covirșitoare a circum
scripțiilor electorale și participarea
intensă in alegeri, împreună cu cele
lalte forțe politice și sociale, compo
nente ale Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a noilor organi
zații ale democrației și unității so
cialiste. din rinduriie cărora s-au
ales in Marea Adunare Națională și
in consiliile populare numeroși deputați care nu sint membri de partid.
Se cuvin relevate participarea lar
gă. activă, in alegeri, a muncitorilor,
țăranilor, intelectualității, a femeilor
și tineretului, numărul sporit de can
didaturi și de deputat! aleși din rin
duriie femeilor și ale tinerei genera
ții in organul sunrem și in organele
locale ale puterii de stat — toate
acestea fiind expresia vie a demo
crației socialiste in plină desfășura
re
Noi, deputății Marii Adunări Națio
nale. răspunzind mandatului, încre
dințat de popor, să acționăm cu de
votament, cu intreaga pricepere spre

a da viată și tărie legămintului so
lemn pe care l-am făcut in fața ce
lor ce ne-au trimis aici, sub această
cupolă, aici unde s-au împlinit cele
mai de seamă evenimente din istoria
modernă și cea socialistă a Româ
niei, angajamentului solemn de
a face totul și consecvent pentru în
deplinirea sarcinilor patriotice și re
voluționare ce ne revin in a doua
parte a etapei de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Să ne aducem intreaga contribuție
la fericirea minunatului nostru popor,
la înfăptuirea socialismului și co
munismului. la apărarea independen
tei, libertății și suveranității patriei
eterne, la slujirea cauzei vitale a
păcii și cooperării în lume — sub
conducerea celui mai de seamă fiu
al poporului — tovarășul Nicolae
Ceaușescu".
La propunerea tovarășului Ștefan
Voitec. Marea Adunare Națională a
ales, in conformitate cu articolul 6
din Regulament, pe deputății Alexan
drina Găinușe și Gheorghe Mihoc
pentru a-1 asista pe președintele de
vîrstă în exercitarea activității sale.
Marea Adunare Națională a ales
dintre deputați pe cei 19 membri ai
Comisiei de validare, pentru verifi
carea legalității alegerii deputatilor.
Lucrările primei 'ședințe au fost
suspendate pentru a da posibilitatea
Comisiei de validare să-și desfășoare
activitatea.
După-amiază. la reluarea ședinței,
deputatul Ion Sirbu, ales președinte
al Comisiei de validare, a prezentat
raportul acestei comisii.
în unanimitate. Marea Adunare
Națională a validat mandatele celor
369 deputați aleși la 9 martie 1980.
în aplauzele puternice ale celor
prezenti. președintele de vîrstă.
deputatul Ștefan Voitec, a declarat
constituită Marea Adunare Națională
a Republicii Socialiste România in
cea de-a VIII-a legislatură a sa.
A urmat depunerea jurămîntului

de credință și devotament fată de
Republica Socialistă România.
într-o atmosferă solemnă, de pro
fundă semnificație patriotică și res
ponsabilitate civică, deputății ascultă
textul jurămintului de credință și de
votament, citit de președintele de
vîrstă al actualei legislaturi a M.A.N.
Apoi, incepind cu loja prezidențială,
fiecare dintre deputății aleși la 9
martie in forul legislativ suprem al
țârii au jurat, angajindu-se astfel să
slujească, din toate puterile lor, cau
za poporului, a socialismului, să des
fășoare o activitate temeinică, sus
ținută în vederea traducerii in via
tă a obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xll-lea al Partidului Co
munist Român, să facă totul pen
tru infăptuirea programului de dez
voltare multilaterală a României so
cialiste.
în continuare s-a trecut la ale
gerea Biroului Marii Adunări Națio
nale.
Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
și Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste,
deputatul Tamara Dobrin a propus
să fie ales ca președinte al Marii
Adunări Naționale pentru cea de-a
VIII-a legislatură deputatul Nicolae
Giosan. Au fost prcfpuși ca vicepre
ședinți ai M.A.N. deputății Cecilia
Stan. Virgil Teodorescu. Emilia Sonea și Iosif Szasz.
Biroul Marii Adunări Naționale a
fost ales in unanimitate in compo
nenta propusă
Luind cuvintul, președintele Ma
rii Adunări Naționale a spus :
_ „Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prime, cele mai vii si sincere senti
mente de mulțumire si de profundă
recunoștință Comitetului Central al
Partidului Cotnwnist Român, Consi
liului National al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, perso
nal mult stimatului nostru conducă
tor. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. dumneavoastră, stimați tovarăși
deputati. pentru Încrederea si cinstea
acordată prin alegerea noastră in
Biroul Marii Adunări Naționale.
Cu aceșt prilej, permiteti-ne să
asigurăm partidul, pe dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, pe toți cetățenii Româ
niei socialiste că Biroul Marii Adu
nări Naționale. împreună cu aleșii
poporului in cea de-a opta legislatură
in organul suprem al puterii de stat,
vom munci cu dărujre și inalt spirit
de răspundere pentru infăptuirea is
toricelor hotăriri ale celui de-al
Xll-lea Congres al partidului, a pro
gramului cu care Frontul Democrat
ției și Unității Socialiste s-a prezen
tat in fata națiunii, pentru înflorirea
și propășirea patriei, pentru bună
starea și fericirea întregului popor.
Cu sprijinul dumneavoastră, sti
mați tovarăși deputați. urmind per
manent luminosul exemplu de dă
ruire și pasiune revoluționară al iu
bitului nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. vom face totul
pentru ca Marea Adunare Națională
să-și exercite in cele mai bune con
diții și cit mai rodnic inaltele res
ponsabilități și atribuții ce-i revin,
sporind aportul nostru la creatoarea
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
Aducînd încă o dată respectuoase
mulțumiri pentru răspunderea ce
ne-a fost încredințată. Biroul Marii
Adunări Naționale exprimă, acum, la
începutul unei noi legislaturi, hotă-

rirea de a acționa eu perseverentă
și devotament pentru infăptuirea mă
rețului Program al partidului, pentru
prosperitatea, independenta si suve
ranitatea patriei, pentru pace și în
țelegere Intre popoare".
în continuare, lucrările sint condu
se de tovarășul Nicolae Giosan.
Marea Adunare Națională a adop
tat apoi, cu unanimitate de voturi,
următoarea ordine de zi pentru ac
tuala Sesiune:
1. Alegerea președintelui Republi
cii Socialiste România :
2. Alegerea Consiliului de Stat ;
3. Alegerea Consiliului dc Miniștri;
4. Alegerea Tribunalului Suprem ;
5. Alegerea procurorului general ;
6. Alegerea secretarilor Marii Adu
nări Naționale ;
7. Alegerea comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale.
Marea Adunare Națională a aprobat
în unanimitate propunerea ca pentru
toate punctele înscrise pe ordinea de
zi să fie folosit votul deschis.
în încheierea lucrărilor ședinței de
după-amiază, potrivit prevederilor
Constituției, tovarășul Ilie Verdet,
primul ministru al guvernului, a de
pus mandatul guvernului in func
țiune, acordat de Marea Adunare
Națională in cea de-a Vil-a legisla
tură.
Marea Adunare Națională a apro
bat depunerea mandatului Consiliului
de Miniștri.
Lucrările sesiunii Marii Adunări
Naționale se reiau simbătă dimi
neață.
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Momente solemne, destinate Cârtii de aur a Istoriei patriei, la ceremonia realegerii toyarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste România

DISCURSUL SOLEMN AL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

tuala situație internațională în
cordată, să se întărească unitatea,
solidaritatea și colaborarea acestor
forțe, a popoarelor care doresc să
trăiască libere și independente, să
fie stăpîne pe destinele lor, în sco
pul de a opri accentuarea încordării
internaționale și de a asigura con
tinuarea politicii de destindere, co
laborare, pace și dezvoltare inde
pendentă a tuturor națiunilor. Nu
există misiune mai nobilă, de mai
înaltă răspundere politică și uma
nistă, decît aceea de a face, totul
pentru asigurarea'păcii și indepen
denței popoarelor. (Vii și puternice
aplauze).
în conformitate cu Directivele
Congresului al XII-lea al partidu
lui, vom acționa neabătut pentru
întărirea relațiilor cu toate țările
socialiste, a solidarității active in
lupta pentru triumful cauzei socia
lismului, independenței și păcii. în
acest cadru — așa cum am subli
niat și la Congresul al XII-lea al
partidului — vom pune un accent
deosebit pe relațiile cu vecinii noș
tri,' deoarece1 aceasta are o impor
tanță deosebită pentru construcția
socialistă, pentru întreaga dezvol
tare a patriei noastre, a țărilor
noastre socialiste, a păcii și colabo
rării. (Vii și puternice aplauze).
în același timp, vom extinde re
lațiile cu țările în curs de dezvol
tare — ca o latură a luptei împo
triva politicii imperialiste și colo
nialiste, pentru lichidarea subdez
voltării și pentru o nouă ordine in
ternațională. Vom dezvolta, de ase
menea, în continuare relațiile cu
statele capitaliste dezvoltate, cu
toate țările lumii, fără deosebire
de orînduire socială. La baza tutu
ror relațiilor internaționale vom
așeza permanent principiile depli
nei egalități în drepturi, ale res
pectului independenței, suveranită
ții și neamestecului în treburile in
terne, ale întrajutorării reciproc
avantajoase, precum și renunțarea

la forță sau la amenințarea cu
forța, respectarea dreptului fiecă
rui popor de a fi deplin stăpîn pe
destinele sale. (Aplauze puternice).
Mai mult ca oricînd, în actualele
împrejurări internaționale se im
pune să întărim colaborarea cu
toate statele participante la Confe
rința de la Helsinki, în vederea
pregătirii temeinice a reuniunii de
la Madrid din toamna acestui an,
pentru a da un nou impuls înfăp
tuirii securității, colaborării, des
tinderii și păcii. în Europa și în în
treaga lumeț Pe prim plan trebuie
să se pună realizarea dezangajării
militare, a dezarmării — condiția
sine qua non a securității și.păcii;
Vom acționa neabătut pentru
extinderea colaborării în Balcani,
ca parte inseparabilă a securității
și păcii în Europa și în întreaga
lume.
Tinind seama de importanța reu
niunii de la Madrid din acest an,
considerăm necesar ca Marea Adu
nare Națională să îșj intensifice
contactele cu parlamentele din
celelalte țări pentru pregătirea te
meinică a acestei reuniuni. în acest
sens se impune intensificarea acti
vității comisiei speciale a' Marii
Adunări Naționale consacrată secu
rității, colaborării, independenței
naționale și păcii în Europa.
O atenție deosebită va trebui să
acordăm în următorii ani luptei
pentru dezarmare, și în primul rînd
pentru dezarmare nucleară.
Pentru țările europene, problema
dezarmării are o însemnătate deo
sebită, ținînd seama că pe acest
continent sînt concentrate cele mai
puternice forțe militare, armamen
te, inclusiv armamentul nuclear.
Pentru noi, popoarele europene,
problema amplasării de noi rache
te nucleare distrugătoare este pu
o chestiune teoretică, ci o proble
mă vitală, de viață, pentru că aces
te rachete vor lovi toate țările eu
ropene, și de o parte, și de alta. Iată
de ce trebuie să spunem un NU
hotărît amplasării de noi rachete

în Europa, să facem totul pentru
anularea sau, cel puțin, aminarea
aplicării hotărîrilor N.A.T.O. și
pentru începerea tratativelor, renunțîndu-se definitiv la dezvolta
rea arsenalului de rachete în Eu
ropa. Aceasta este o problemă de
viață pentru toate statele Europei;
(Aplauze).
Se poate spune că deceniul 80
este hotărîtor pentru reali^rea
dezarmării, pentru trecerea de la
politica înarmărilor la o politică
reală, de dezarmare,,, care ,să. asi
gure un echililx'u/.cprespunzgipr al
forțelor, însă prin reducerea sub
stanțială a înarmărilor, și în pri
mul rînd a înarmării nucleare. Sînt
cunoscute propunerile României în
ăcest sens. Considerăm că ele sînt
de foarte mare actualitate și va
trebui să acționăm neabătut pen
tru promovarea acestei politici. Ți
nind seama de importanța prbblemelor dezarmării, consider, de ase
menea. necesar să se constituie o
comisie specială a Marii Adunări
Naționale care să acționeze, în co
laborare cu reprezentanții parla
mentelor din alte țări, în direcția
realizării acestui deziderat vital
al întregii omeniri. Să facem totul
pentru ca minunatele cuceriri ale
științei, ale cunoașterii, ale geniu
lui uman să servească bunăstarea,
fericirea, independenta popoarelor;
trebuie să se înțeleagă faptul că
primul drept al omului este acela
de a trăi în pace și liniște. Dacă
vorbim de drepturile omului, să
facem astfel încît să se renunțe la
armamentul nuclear de distrugere
a omillui, la armele de distrugere
în masă. Să se respecte drepturile
omului la viață, drepturile po
poarelor la independență și pace.
(Aplauze puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“). Pentru a
preîntîmpina eventualele critici,
vreau să menționez că noi înțele
gem faptul că drepturile omului
sînt foarte largi. Există, astfel, drep
tul la muncă, dreptul de a nu fi
asuprit și exploatat, precum și alte

multe drepturi. Dar se pune între
barea : dacă va acționa armamen
tul nuclear, cine se va mai ocupa
de realizarea acestor drepturi ? ! De
aceea trebuie să pornim de la drep
tul fundamental al omului — acela
de a trăi liber, de a trăi' în pace.
Numai astfel fiecare națiune, fie
care popor, fiecare societate își vor
putea rezolva problemele așa cum
consideră că e mai' bine, numai
astfel se vor putea asigura dezvol
tarea socială și materială, o viață
demnă și liberă a popoarelor, prie
tenia și egalitatea Țîrttre tbă.te,', Ra
țiunile. (Aplauze puternice, înde
lungate).
Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România va întări conlu
crarea și solidaritatea cu tarile în
curs de dezvoltare, pentru pregă
tirea temeinică a sesiunii speciale
a Organizației Națiunilor Unite,
dih toamna acestui an, consacrată
noii ordini economice internaționa
le. Vom acționa neabătut pentru
intensificarea colaborării multila
terale cu țările în curs de dezvol
tare, în scopul dezvoltării lor de
sine stătătoare, prin forțe proprii,
pe calea progresului și civilizației.
Complexitatea realității mondiale
contemporane cere participarea, pe
baza deplinei egalități în drepturi,
a tuturor statelor la soluționarea
problemelor
internaționale.
în
acest cadru, considerăm că este
de datoria țărilor, mici și mijlocii
să participe mai activ la viața in
ternațională. Totodată, acordăm o
mare însemnătate mișcării țărilor
nealiniate in asigurarea continuării
politicii de destindere, independen
tă și pace.
Un rol important revine Organi
zației Națiunilor Unite, altor or
ganisme internaționale, în demo
cratizarea relațiilor dintre state, în
participarea la soluționarea proble
melor a tuturor țărilor, în rezol
varea pe calea tratativelor pașnice
â tuturor problemelor litigioase
dintre state. •

în acest sens, considerăm nece
sar să se realizeze un acord in
ternațional cu privire la soluțio
narea, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, a tuturor diferende
lor ce se ivesc între state, cu obli
gația tuturor membrilor Organiza
ției Națiunilor Unite de a nu re
curge în nici o împrejurare la
forță, de a se adresa Națiunilor
Unite cînd se ivesc conflicte sau
divergențe și de a căuta soluții
numai și numai pe calea tratative
lor.
Viața demonstrează cu putere că.
masele populare, popoarele, au ro
lul determinant în înfăptuirea unei
noi politici internaționale. De aceea,
se impune să intensificăm colabo
rarea și solidaritatea internaționa
lă cu toate forțele progresiste și
anti imperialiste, cu toate popoarele
lumii care se pronunță pentru des
tindere, independență națională și
pace. Avem ferma convingere că
stă in puterea popoarelor Ca, âcționind unite, să oprească accen
tuarea încordării internaționale, să
asigure soluționarea pe calea tra
tativelor politice a problemelor li
tigioase, să înfăptuiască politica de
destindere, pace și colaborare în
întreaga lume. (Vii și puternice
aplauze).
De la înalta tribună a Marii
Adunări Naționale asigurăm prie
tenii noștri de pretutindeni, toate
statele și popoarele lumii că
România socialistă nu va precupeți
nici un efort pentru a contribui la
destindere, Ia respectul indepen
denței naționale și realizarea idea
lurilor de pace ale întregii ome
niri, la înfăptuirea unei lumi mai
drepte și mai bune, în care fiecare
națiune să se simtă deplin egală
și liberă. (Vii aplauze).

Stimate tovarășe și stimați
tovarăși deputați,
în încheiere, aș dori să exprim
convingerea că toți deputății Marii
Adunări Națonale vor acționa cu

cea mai înaltă răspundere pentru
a-și îndeplini misiunea încredința
tă, pentru a răspunde prin fapte
încrederii acordate de masele popu
lare, că vor pune toată energia,
competența și elanul revoluționar
în slujba înfăptuirii neabătute a
Programului partidului, a politicii
interne și externe a României so
cialiste. (Aplauze puternice).
în ce mă privește, doresc să
asigur Marea Adunare Națională,
partidul, întregul nostru popor că
nu voi precupeți nimic pentru în
deplinirea cu succes a hotărîrilor
Congresului al XII-lea, pentru
triumful socialismului și comunis
mului în România, pentru întărirea
independenței și suveranității pa
triei, pentru politica de colaborare
și prietenie cu țările socialiste, cu
țările în curs de dezvoltare, cu
toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire-socială. Vă. asigur pe
dumneavoastră, partidul și intregul
popor că nu există nimic mai de
preț pentru mine decit interesele
poporului, cauza socialismului și
comunismului, a prieteniei și păcii
intre popoarele lumii. Și îmi voi
consacra toate forțele, viața —
dacă va fi necesar — acestor idea
luri, libertății, socialismului, păcii 1
(Aplauze puternice, îndelungate).
Avem un minunat'' trecut de
luptă. în acest an sărbătorim 2050
de ani de la formarea primului stat
dac centralizat. Poporul nostru s-a
format și dezvoltat în luptă, înfruntînd multe greutăți. Niciodată
însă nu s-a plecat, niciodată n-a
renunțat la ceea ce este al său ;
el și-a păstrqt glia, și-a păstrat
felul său de a fi. moștenit din moși
strămoși. Avem datoria sacră de a
face să dăinuiască veșnic acest, fel
de a fi al.poporului nostru — ome
nia. mîndria și sentimentul demni
tății naționale, dragostea de pace,
prietenia cu toate popoarele, hotărirea de a fi egal cu toate celelalte
națiuni. Să facem totul ca aceste
sentimente și virtuți, aceste carac
teristici formate de-a lungul seco

lelor să se dezvolte in trăsături tot
mai puternice ale națiunii noastre!
Aceasta ne dă tărie, ne dă încre
derea în viitorul veșnic al poporu
lui nostru ! (Aplauze puternice, în
delungate ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“)
De Ia înalta tribună a Marii Adunări Naționale, adresez, (încă
o dată, întregului nostru popor che
marea înflăcărată de a întări tot
mai puternic unitatea în cadrul
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român — forța' po
litica conducătoare a sticieiății
noastre — asigurînd ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație.
Vă adresez dumneavoastră, to
varăși deputați, urarea de succes
în întreaga activitate închinată pa
triei, partidului, poporului, socialis
mului și păcii. (Vii și puternice
aplauze).
închei cu urarea cea mai | căl
duroasă adresată poporului nostru
■de a obține tot ceea ce își dorește,
de a înfăptui neabătut societatea
socialistă multilateral dezvoltată și
comunismul în România. îi urez
realizarea dorințelor de indepen
dență, bunăstare, fericire și sănă
tate ! (Aplauze și urale puternice).
Trăiască -unitatea de nezdrunci
nat a întregului nostru popor în
cadrul Frontului Democrației și
Unității Socialiste !
Trăiască patria noastră liberă și
independentă — Republica Socia
listă România !
Trăiască veșnic poporul român !
(Aplauze și urale prelungite ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
România, stima noastră și mîn
dria !“, „Ceaușescu și poporul !“
într-o atmosferă de înălțător entu
ziasm, toți cei prezenți în sală se
ridică în picioare și ovaționează
puternic pentru secretarul general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu).
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„Am rostit împreună cu președintele țării,
cuvînt cu cuvînt, jurămîntul solemn"
MOMENTUL REALEGERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN ÎNALTA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII
-PRIMIT DE ÎNTREGUL NOSTRU POPOR
CU PROFUNDĂ SATISFACȚIE Șl MÎNDRIE PATRIOTICĂ

cut și face pentru popor. 11 asigurăm
pe iubitul conducător de hotărîrea
noastră fermă de a acționa cu în
treaga energie pentru realizarea,
umăr la umăr, de către toti locuito
rii acestor meleaguri — români, ger
mani, maghiari — a tuturor sarci
nilor Înscrise In Programul partidu
lui".
„Stima și recunoștința noastră ne
țărmurită le adresăm omului care a
trezit în conștiința milioanelor de fe
mei din tara noastră energia inepui
zabilă a faptelor creatoare — ne spu

leri, 28 martie 1980, toți fiii acestui pămint românesc ne-am aflat,
intr-un gind, într-o singură voință, sub cupola palatului Marii Adunări
Naționale, investind, într-o desăvîrșită unanimitate, in suprema funcție de
președinte ai Republicii pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Votul deputaților
pe care noi i-am ales - cei mai buni dintre cei mai buni, la începutul
.acestui martie bogat in înfăptuiri - este actul nostru de voință, actul
nostru de acțiune revoluționară izvorîtă din gindul și fapta comunistă a
ctitorului ultimilor 15 ani de strălucită istorie a țării.
Milioane și milioane de oameni ai muncii aflați in fața aparatelor de
radio și televiziune au ascultat, cu profundă emoție, solemnele cuvinte ale
jurămintului de slujire cu credință a patriei, rostite de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Și le-au repetat - într-un cuget, intr-o simțire cu cel mai iubit
fiu al națiunii. A fost un moment de puternică vibrație sufletească, patrio
tică, pentru toți cetățenii României socialiste - români, maghiari, germani
și de alte naționalități - o oră de înaltă istorie contemporană românească
exprimînd în fața lumii întregi, prin cel mai autorizat glas al țării, idealul
nostru înflăcărat de libertate,, de demnitate civică, hotărirea noastră
neabătută de a înfăptui mărețul program ai partidului.
Sub impulsul puternic al momentului istoric de ieri, la care s-au simțit
părtași direct, nenumârați muncitori, țărani, intelectuali de pe întregul
cuprins al țării au ținut să exprime, prin intermediul reporterilor și cores
pondenților „Scînteii", sentimentele lor de stimă și aleasă prețuire față de
omul care și-a făcut din slujirea țării scopul suprem al pilduitoarei
sale vieți.

„Am încredințat in continuare des
tinele românești, conducerea măreței
opere de edificare socialistă primu
lui muncitor al tării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — ne spune mun
citorul specialist Ion Petrescu, de la
întreprinderea „Timpuri Noi" din
Capitală. Președintele țării este omul
care prin fermitatea sa revoluționa
ră. prin gindul său cutezător, prin
patriotismul său fierbinte întruchi
pează tot ee are mai nobil, mai di
namic. mai creator clasa noastră
muncitoare. întregul nostru popor. îl
avem astfel in frunte pe marele cti
tor de țară liberă, suverană, mîndrâ
de istoricele ei cuceriri in răstimpul
atit de scurt, dar atit de dens în
înfăptuiri, al ultimului deceniu și ju
mătate. Tovarășul Ceaușescu este
simbolul înalt al omeniei comuniste,
al democrației noastre socialiste, care
a făcut din fiecare dintre noi un
participant conștient și entuziast la
conducerea întregii activități econo
mice și sociale. Votul muncitoresc pe.
care i l-am dat primului cetățean al
tării în alegerile de la 9 martie va fi
transformat în fapte pe schelele și
mai înalte ale noii etape istorice des
chise de hotăririle Congresului al
XH-Iea al paBrifta^j.
tra hotarire
găsit
expresie in cuvintul Iui rostit către
națiune, prin jurămîntul solemn care
a făcut să vibreze întreaga conștiință
românească".
„Marelui gospodar al tării îi dorim
din toată inima sănătate, aceeași insuflețitoare putere. de muncă, pildui
toare și pentru noi. țăranii coopera
tori din Bărăganul plin de lanuri bo
gate — ne-a încredințat gindul său
Marcel Dobra, președintele coopera
tivei agricole de producție din Gir-'
bovi. județul Ilfov. Am trăit momen
te de adincă emoție și mindrie cu
prilejul realegerii tovarășului Nicolae
Ceaușescu în fruntea treburilor tării.
Urmărind la televizor votul unanim
al învestiturii in suprema funcție,
ne-am amintit că tovarășul Nicolae
Ceaușescu a venit în satul nostru la
puțină vreme după ce fusese ales
președinte în martie 1975. Tocmai
începuserăm secerișul orzului si.
acolo pe cimp. președintele tării
a tinut sfat gospodăresc cu noi, ho-

tărind împreună drumul de viitor al
cooperativei. Au trecut cinci ani de
atunci și drumul străbătut este
plin de înfăptuiri care au schim
bat din temelii fața satului, fe
lul nostru de trai, modul nostru de
a gîndi, de a întihipina viitorul. De
aceea, nu vom precupeți nici un efort
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de mare răspundere încredin
țate agriculturii de partid, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Am aruncatacum sub brazdă sămința unor re
colte bogate".
„înaltele aspirații de progres ale
țării sint oglindite cu o limpezime
de cristal in geniul creator al to
varășului Nicolae Ceaușescu — ne
declară Teodor Șuteu, directorul Com
binatului chimic Făgăraș. De-abia
s-a terminat- transmisiunea directă de
la ceremonia realegerii ca președinte
al Republicii și comandant suprem ai
Forțelor noastre armate a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și, iată, mîndria
de a fi participat la această clipă is
torică mă trimite cu gindul la semni
ficațiile celor 15 ani de cind la cirma
destinelor țării se află ■ tovarășul
Ceaușescu. Cu nimic nu poate fi
comparată această epocă de împliniri
fără precedent. Un -suflu permanent
înnoitor pătrunde în casa.'cea măre.a țării și, alături de întregul popor,
mă simt fericit să iau parte activă la
traducerea în viață a politicii parti-.
dului, a mărețelor obiective elabo
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu".
Redăm, în continuare, gindul pe
care ni l-a încredințat tovarășul
loan Hihn, primarul comunei Slimnic, județul Sibiu : „Vestea realegerii
tovarășului Nicolae Ceaușescu — pe
care am aflaț-o prin intermediul ra
dioului pe cind mă aflam la semă
nat, în mijlocul mecanizatorilor și
țăranilor cooperatori — ne-a umplut
inimile de bucurie si satisfacție. Sint
multe, foarte multe fapte care pro
bează nu numai puterea mereu crescîndă a tării, dar și forța unității, în
frățirii în muncă si idealuri a tuturor
oamenilor muncii, afirmarea cu vi
goare a democratismului nostru so
cialist, la care tovarășul Nicolae
Ceaușescu are o contribuție esenția
lă. Odată cu profunda recunoștință
și calda prețuire pentru tot ce a tă

ieri, la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală

Marele vot pentru prezent,
marele vot pentru istorie
PREȘEDINTELE
CEAUȘESCU. Sună fru
mos și simplu, pentru noi
și pentru toată lumea, aceste două' cuvinte. Înalt
și firesc răsună in sufle
tul ' poporului român ar
moniile acestui nume în
scris pe frontispiciul celei
mal fertile epoci din is
toria patriei. De cind, noi
și întreaga lume, rostim
.Președintele Ceaușescu",
numele și locul tării noas
tre și-au dobândit ștrălu;cire.'. și t faimă pe .plang, la.Pămint. „Președintele .
Ceaușescu" — un nume
care vorbește despre o
țară — România — cu ți
nui dintre cele mai înalte
ritmuri de creștere, des
pre o tară a celei mai
trainice unități naționale,
despre o tară care iubind
libertatea și-a construit
cea mai solidă temelie a
independentei sale, un
nume care vorbește lumii
despre cele mai înțelepte,
mai neobosite acțiuni și
initiative pentru statorni
cirea păcii si înțelegerii
dintre țările și vapoarele
planetei.
Sub cupola talii în
care Iși onorează man
datul
aleșii
poporului
in cel mai înalt forum
legislativ al tării, prin

voința națiunii întregi.
România a investit din
nou ca președinte al tării
pe cel mai îndrăgit, pe
cel mai devdtat si cuteză
tor fiu al poporului, pe
secretarul
general
al
partidului — tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Greu
de definit această clipă.
Solemnă — ar fi cuvintul.

i

maistru la mina Paroșeni,
Vasile Nemeș : „Pentru
mine este o zi extraordi
nară. Mă aflu aici ca tri
mis al minerilor din Va
lea Jiului și, in numele
lor, am votat pentru re
alegerea, ca președinte,
a
tovarășului Nicolae
Ceaușescu. De ce-l vor
minerii ? Pentru că, ve-

MUREȘ

Nimic
să nu sustragă
pe specialiști
de Ia activitatea
practică din cimp
Și in județul Mureș primăvara a
sosit mal târziu decit in alți ani, su
prafețele semănate cu sfeclă de zahăr
și cu alte culturi din prima epocă
fiind mai mult simbolice : 800 hecta
re, din 13 000 ha planificate în
acest an.
De circa două-trei zile însă, pri
măvara s-a instalat și în Cimpia
Transilvaniei. Ca urmare, cîmpul
este plin de oameni și mașini agri
cole, lucrînd de zor la pregătirea te
renului. și la semănat. Ne-am oprit
ieri in Consiliul unic agroindustrial
Band, unul din marii cultivatori de
sfeclă de zahăr — 915 ha. însoțiți de
specialiști, am efectuat un raid prin
unitățile din raza consiliului. Prima

Un președinte de C.A.P.
(Săcele, Brașov). Bâlint
Andrei : „Sint emoțio
nat și sint mindru că
am înfăptuit ceea ce
voiau toti alegătorii, în
tregul popor care ne-a
încredințat mandatele de
deputați, realegerea ca
președinte al României
a
tovarășului
Nicolae-

ÎNSEMNĂRI DIN SALA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
—ț

d

„iui-ișw «-------------- :—_----------------- .....

Dar e mult mai mult
decit solemnitatea. Emo
ția pentru gestul maximei
responsabilități fată de
destinele tării a întipărit
pe chipul celor aleși de
popor lumina-, mândriei
patriotice, conștiința actu
lui de istorie. căldura
sentimentului de dragoste
fată de omul care, asa
cum a făcut-o in întreaga
sa viață de luptă, iși va
îndeplini cu supremă dă
ruire jurămîntul de cre
dință fată de poporul
român.
La puține , clipe după
marele vot, am discutat
cu cițiva dintre deputății
noii legislaturi a Marii
Adunări Naționale. Nn
miner din Valea Jiului,

-----------------nind de atitea ori intre ei,
a făcut ca Valea Jiului să
devină
intr-adevăr un
ținut al unei vieți civili
zate pentru mineri, ca
pentru toți oamenii aces
tei țări".
O țărancă din Transil
vania, din Șeușa (comuna
Clugud, județul Alba),
Ana Hațegan : „Eu gân
desc că: președintele nos
tru ii așa de minunat că
ninie ca el n-ar fi adus
in țarii noastră atâta lu
mină și mulțumire pen
tru oameni, in ultimii 15
ani, România a devenit
mamă bună pentru toți,
făcindu-i pe toti; să se în
destuleze din roadele hăr
niciei lor, ale unei dez
voltări cum n-a mai fost".

--

-----------------------

Ceaușescu. Din toată inima
l-am reales. pentru că. in fruntea partidului și. a statului, a
înfăptuit o străveche nă
zuință : a ridicat toată
tara la o adevărată egali
tate intre oameni, fără
deosebire de naționalitate:
egalitatea condițiilor de
muncă și de viață".
Un scriitor, Mircea Radu
lacoban : „De puține ori,
într-o viață de om. ai pri
lejul șă trăiești istoria la
o asemenea intensitate și
cu o atit de formidabilă
încărcătură de emoție,
bucurie, respect, prețuire
— totul convertindu-se in
sentimentul copleșitor al
apartenenței depline șl
responsabile la un neam.

Mihai CARANFIL

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

}

necesar ca ritmai însâmîntârilor să fie intensificat !

constatare : tn toate unitățile —
Band, Oroi, Mâdăraș. Finațe și Grebeniș — pămintul este pregătit și
fertilizat în vederea incorporării se
minței. „Priviți — ne spune tovarășul
Mircea Radu, directorul S.M.A. — pă
mintul arată ca un strat de gradină.
Și este firesc, de vreme ce dispunem,
în fiecare unitate, de minimum 5
utilaje de discuit. 3 combinatoare. 3
mașini de erbicidat. Vrem ca in acest
an să realizăm aproape 10 000 kg
sfeclă de zahăr la hectar.
La C.A.P. Bând, la capătul unei
tarlale de circa 20 hectare, mecani
zatorii Szabo Daniel, Nagy
Iosif,
Borbely Francisc și Nagy Iszlai erau
gata de start. Tovarășul Valentin Catarig. ingjnerul-șef al consiliului, ne
prezintă programul zilei, cu preciza
rea : „Cu toată întîrzierea cauzată de
starea vremii, vrem să ne încadrăm
în timpul optim, să realizăm lucrări
de bună calitate. în ultimele douătrei zile însorite am „bătut" fiecare
palmă de teren, am identificat 70 ha
zvintate, suprafață pe care, cu forțe
le existente, o vom insămînța azi,
pină la ora 20. Cu ritmul zilnic pla
nificat, de 190 hectare, apreciem că
in 5—6 zile vom termina semănatul
sfeclei de zahăr pe întreaga su
prafață".
Ora 8,30. La sediul C.A.P. Band,
ne interesăm unde sint cadrele de
conducere și specialiștii unității.
„Președintele cooperativei, Nagy Ale
xandru, și contabilul șef. Teodor
Bumbac, au fosl chemați la direcția
agricolă pentru aprobarea statelor de
funcțiuni" — ne spune Trozner Iosif,
secretarul unității.
Ora 11,30 — la direcția agricolă ju
dețeană. Aici, in sala de ședințe, o
altă... surpriză. Vreo 10 tovarăși de
la trustul I.A.S. se aflau într-o...
„operativă" de două ore. Motivul ?
„Au sosit noile norme metodologice
și tehnice pe 1980 pentru aprovizio
narea, desfacerea și contractele către
fondul pieței și fondul de stat. Le
prelucrăm, e urgent I" — precizează
Szep Adalbert, șeful biroului agricol.
Un lucru trebuie bine înțeles : acum
nimic nu poate fi mai urgent pentru
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specialiști decit desfășurarea în cele
mai bune condiții și încheierea
Intr-un termen cît mai scurt a semă
natului culturilor din prima etapă.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii”

TIMIȘ

Decalaje
nejustificate
între consilii
agroindustriale
vecine
După o săptămînă cu ploi, în ju
dețul Timiș cerul s-a înseninat și
soarele și-a făcut din nou apariția,
încă de joi după-amiază, în multa
unități, specialiștii, împreună cu me
canizatorii, au făcut încercări pentru
reluarea lucrărilor de pregătire a te
renului și semănat. „De azi, 28 mar
tie — ne spunea inginerul Ștefan
Sălăjan, directorul direcției agricola
județene, activitatea îr> cimp a fost
reluată aproape în tot județul. Com
parativ cu alte zone ale țării, Îs noi
s-a semănat mai mult — peste 33 00G
hectare — la unele culturi, printre
care cele de mazăre, in pentru ulei,
legume, cartofi timpurii și altele, această lucrare fiind încheiată. To
tuși, comparativ cu prevederile pro
gramului stabilit pentru culturile din
■prima epocă, există rămineri în
urmă la însămințări. La indicația bi
roului
comitetului
județean
de
partid, toți specialiștii direcției noas
tre și-au mutat acum activitatea în
cimp. ajutind efectiv mecanizatorii,
fermierii și conducerile unităților agricole în luarea celor mai bune mă
suri pentru recuperarea întirzierilor,
în condițiile cînd o seamă de lucrări
se suprapun.
Intr-adevăr, în unitățile din con

siliile agroindustriale Jamu Mare,
Cenei, Ceacova, Topolovăt. Boldur,
Lovrin și altele s-a lucrat ieri cu
toate forțele la Insămînțarea sfeclei
de- zahăr și a florii-soarelui. în
cursul serii au anunțat încheierea
semănatului sfeclei de zahăr toate
unitățile din consiliile agroindustria
le Jamu Mare, precum și coopera
tivele agricole din Chevereșu Mare,
Uliuc, Chișoda. Giulvăz. Peciu Nou,
Bărădeaz, Hodoni, Bilda și altele. De
altfel, din cele 15 700 hectare prevă
zute a se semăna !n județ cu sfeclă
de zahăr s-au realizat peste 8 500
hectare. însemnate suprafețe au fost
tnsămînțate și cu floarea-soarelui. In
consiliile unice agroindustriale Jamu
Mare, Tormac, Recaș, Cenei. Sacoșu
Turcesc s-au insămîntat între 150
pinȘ la 400 hectare.
Rezultatele puteau fi însă și mai
mari dacă peste tot s-ar fi acționat

energic și cu spirit de răspundere.
Or, sînt numeroase situațiile cind in
unități vecine, beneficiind de condi
ții asemănătoare, suprafețele insămînțate sînt diferite. Bunăoară, in
timp ce in consiliul agroindustrial
Timișoara s-au semănat 28e hectare
cu sfeclă de zahăr, in cel vecin, Săcălaz, s-au insămintat numai 68 hec
tare. Sau un alt exemplu : in con
siliul agroindustrial Cenei, suprafa
ța semănată cu floarea-soarelui a ajuns la 150 hectare, in timp ce in
unitățile din consiliul învecinat, Cărpiniș, nu s-a semănat nici un hec
tar. Nicăieri nu au lipsit erbicidele, sămința sau forța mecanică Ceea
ce a lipsit Insă in consiliile agroin
dustriale rămase în urmă față de cele
vecine este tocmai spiritul datoriei,
al responsabilității, de care trebuie
să dea dovadă cadrele de conducere
și specialiștii.

Semănatul sfeclei de zahăr la cooperativa agricolă Bărădeaz, județul Timiș.
Inginerul llie Pepa, președintele cooperativei, împreună cu șeful secției
de mecanizare verifică lucrăiile executate de mecanizatori
Foto : E. Robitsek

Este bine, de aceea, că organele
de partid și agricole județene au
luat ieri măsuri pentru întărirea con
trolului in zonele unde realizările
sint sub posibilități, generalizarea lu
crului in două schimburi la pregă
tirea terenului și întrajutorarea in
cadrul consiliilor agroindustriale În
vecinate. in vederea lichidării cit mai
grabnice a decalajelor care le .des
part la însămințări.

Cezar IOANA
corespondentul

„Scînteii"

SATU MARE

Hărnicia este
la loc de cinste
în multe locuri
După fronturile de ploi care au
durat aproape o săptămînă. semă
natul a putut fi reluat în bună par
te, in cursul ultimelor două zile, și în
mai multe unități agricole din ju
dețul Sa tu Mare. Din situația „la zi“
din 28 martie reiese că în această
campanie au fost semănate pe an
samblul județului peste 11 000
de
hectare — circa 30 la sută din supra
fața planificată cu culturi din prima
epocă, apreciindu-se că în următoa
rele 7 zile, dacă timpul va fi favo
rabil, voi putea fi însămânțate alte
20 000 de hectare. în acest scop, sub
directa conducere, la fata locului, a
organelor și organizațiilor de partid,
ir, unitățile unde există terenuri cit
dt cit prielnice semănatului, această
lucrare se desfășoară cu maximum
de intensitate, prin mobilizarea ma
sivă a forțelor umane și mecanice.
Este de relevat în acest sens exem
plu] cooperativei agricole din Sanislău. De dimineața și pină seara, aici
cîmpul roiește de hărnicia mecaniza
torilor și țăranilor cooperatori. în
cursul zilei de ieri, vineri 28 martie,
bunăoară, ,s-a încheiat plantarea car
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Dionisie ȘINCAN

PE SUPRAFEȚE TOT MAI MARI

CU FIECARE ZI, PĂMÎNTUL SE ZVÎNTĂ

Bte

nească domină și aici, pe. țărmul de
lumină al Dunării, purtind semnă
tura tovarășului Nicolae Ceaușescu
— ne-a declarat Constantin Firu, șef
de echipă la Șantierul naval Drobeta-Turnu Severin. Lucrul mtinilor
noastre, ale clasei muncitoare, că
lătorește în lume, se bucură de faimă
și întărește și mai mult cuvintul de
profundă înțelepciune, clarviziune și
competentă care răsună puternic in
dulcele grai românesc pe plan inter
national. Am auzit acum din nou
acest cuvînt în sala Marii Adunări
Naționale : cuvintul vibrant al pre
ședintelui tării, în care ne recunoaș
tem năzuințele și hotărîrea de a înăl
ța România in rîndul statelor dez
voltate ale lumii".
„Tovarășului Nicolae Ceaușescu «ii
datorăm noi, tinerii, largul cimp de
afirmare, de exprimare liberă, multi
laterală a personalității noastre —
afirmă Molnar Edith, studentă la In
stitutul agronomic din Cluj-Napoca.
Ca studentă de naționalitate maghia
ră, știu că îi datorăm foarte mult
pentru crearea admirabilului climat
de muncă înfrățită în care trăim, și
învățăm. Vorbim cu toții aceeași limbă
a muncii, participăm cu toții, din
tot sufletul, la marea operă de fău
rire a socialismului. De aceea, odată
cu întregul tineret al patriei, țin și
eu să-mi aduc, din toată inima, oma
giul de dragostei și recunoștință pre
ședintelui României socialiste".
„Realegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii și comandant
suprem al Forțelor Armate — iși ex
prima gindurile căpitanul Cornel Duță
— reprezintă pentru întreaga națiune,
pentru întreaga oștire garanția sigu
ră a independenței și suveranității
poporului român, liber și stăpin pe
Foto : S. Cristian propriul său destin, a întăririi pe mai
departe a capacității de apărare a
patriei, a cuceririlor revoluționare
ale poporului român. Ne angajăm să
ne pregătim exemplar, astfel incit toți
ca unul să fim gata oricind să răs
pundem ordinelor și chemărilor celui
ce ne este strateg și exemplu înălță
tor, secretarul general al partidului,
președintele Republicii, comandantul
nostru suprem, tovarășul Nicolae
Ceaușescu".
La putină vreme după ce a ur
și-o țară, și-un partid de
mărit transmisia in direct din sala
care și noi. cei de astăzi,
Marii Adunări Naționale, Stela Dra
și urmașii urmașilor noș
gau, cercetătoare la Institutul de
tri avem de ce fi mândri.
chimie macromoleculară „Petru Poni“
In 1975, ca și astăzi, in
din Iași, a declarat corespondentu
momentul de emoție fier
lui nostru : „Îmi reamintesc cu abinte al realegerii pre
cest prilej vizita tovarășului Nicolae
ședintelui tării, in persoa
Ceaușescu la institutul nostru.. în
na iubitului nostru condu
ianuarie 1973. Prețioasele indicații de
cător, tovarășul- Nicolae
atunci, care priveau integrarea și
Ceaușescu. mi-am simțit
mai strînsă a cercetării științifice cu
ochii umezi: înțelegeam că
producția la scara întregii țări, re
astăzi, la noi, scriitorul
prezentau premise de mare cutezan
n-are numai menirea de a
ță și eficiență. Drumul străbătut de
înregistra mersul istoriei,
atunci este de o extraordinară ferci și datoria de .onoare a
/ tilitate, datorită omului: Câre a des
. participării nemijlocite la
chis științei . românești noi perspec
acte dintre cele mai im
tive creatoare, chemînd-o să contri
portante. menite să rămibuie din plin la înfăptuirea măre
nă înscrise in cronica nea
țelor obiective înscrise în Programul
mului. Astăzi. 28 martie
partidului, la înălțarea patriei pe noi
am fost, încă o dată,
culmi de civilizație și progres".
nespus de mindru că sint
român".
...Sint doar citeva din gindurile șl
sentimentele de adine respect, de
Pentru încă o etapă de
fierbinte dragoste și recunoștință cu
profunde și mărețe trans
formări socialiste din pre
care milioanele de oameni ai mun
zentul ei. pentru istorie.
cii îl înconjoară pe tovarășul
România a ales in fruntea
Nicolae Ceaușescu, acum, cu prile
sa, cu căldură, cu mindrie,
jul realegerii sale ca președinte al
cu dragoste pe cel ce-a
Republicii. Ele exprimă totodată
inăltat-o in propria-i dem
voința, angajamentul întregului nos
nitate : Președintele
tru popor de a îndeplini exemplar
Ceaușescu. Din sala care
Programul partidului, avind perma
l-a, reales se ridică peste
nent în față exemplul de dăruire co
țară lumina unei noi primunistă al președintelui țării,
■ măverii

ne muncitoarea Victorita Radu de la
Întreprinderea de confecții-Focșani.
In votul unanim al deputatilor Ma
rii Adunări Naționale sint concentra
te și marile responsabilități politice
și sociale încredințate femeilor din
România socialistă de partid, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Alături
de întregul popor, și noi. cei de pe
legendarele meleaguri vrîncene. sîntem mjndri de a avea in frunlea tă
rii pe cel mai iubit fiu al ei“.
„Ctitorii, de mare prestigiu ale
ultimilor 15 ani de istorie româ-

tofilor timpurii pe suprafața plani
ficată de 200 hectare. De asemenea,
s-au însămânțat pină la această dată
50 hectare cu morcovi și pătrunjel
din terenurile destinate legumiculturii și continuă amenajarea paturilor
calde. Cum sint mobilizate forțele
mecanice și umane la grăbirea se
mănatului ? Râspunzind la această
întrebare, secretarul comitetului de
partid 'din cooperativă, tovarășul Iosif
Kovacs, ne-a spus: „Deși nu ne pu
tem declara pe deplin mulțumiți cu
înaintarea lucrărilor, îngreunate mult
de ploi, trebuie să remarc că în
această campanie mecanizatorii si
cooperatorii — puternic mobilizați
de chemările însuflețâtoare adresate
lucrătorilor ogoarelor de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — muncesc cu un
sporit spirit de răspundere, folosesc
din plin timpul de muncă la semă
nat, care la noi are durata zilei-lumină". Intr-adevăr, faptele confirmă
— după cum ne-am convins la fata
locului — afirmațiile secretarului de
partid. încă la ora 7 dimineața se
aflau in cimp, la plantarea cartofilor
pe ultimele suprafețe, numeroși me
canizatori și cooperatori.
La C.A.P. Livada, eforturile sînt
concentrate în bună parte la semă
natul orzoaicei. Specialist^ unității
sînt mereu cu ochii pe tarlale, ve
ghind 13 efectuarea la un nivel ca
litativ Superior a acestei lucrări.
Așa sa explică faptul că aici au fost
însămințate cu orzoaică aproape 150
hectare din cele 200 hectare planifi
cate în unitate.
Printre ploi s-a reușit, de aseme
nea, să fie însămințate pînă în pre
zent peste 3 000 hectare cu ovăz din
cele 6100 hectare planificate, avan
sate fiind cooperativele agricole Viile,
Satu Mare, Livada, Homoroade, Ardud etc. în numeroase unități se
seamănă și sfeclă de zahăr. Dar rit
mul de lucru trebuie
intensificat
deoarece suprafața semănată pînă în
prezent cu sfeclă de zahăr se ridică
doar la 350 de hectare.

Octav GRUMEZA
corespondentul
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Domnului DAVID DACKO
Președinte fondator al Uniunii Democrate Centrafricane,
Președintele. Republicii Centrafricane
BANGUI
Alegerea dumneavoastră in calitate de președinte al Uniunii Democrate
Centrafricane imi oferă prilejul plăcut de a vă adresa cordiale felicitări și
cele mai bune urări de succes in îndeplinirea funcției de inaltă răspundere
care v-a fost încredințată.
Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că între Partidul
Comunist Român și Uniunea Democrată Centrafricană se vor statornici
raporturi prietenești de colaborare, întemeiate pe respectul și stima reciprocă,
pe dreptul fiecărui partid de a-și elabora liber politica internă și externă,
care să contribuie activ la dezvoltarea și diversificarea conlucrării dintre
țările și popoarele noastre, servind astfel interesele popoarelor român și
centrafrican, cauza libertății și independenței naționale, păcii și colaborării
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Elene, ambasadorul acestei
țări la București, Michel Cottakis, a
oferit vineri o recepție.
Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
Cornel Burtică, viceprim-ministru al
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Suzana Gâdea, președin
tele Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, reprezentanți ai unor
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, generali și
ofițeri superiori, ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.

riile sociale, ale întăririi unității și
coeziunii întregului popor. Au fost,
totodată, evidențiați factorii omoge
nizării crescînde a societății noastre
Si formării poporului unic muncitor
în procesul edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintării țării spre comunism.
★

La sala Dalles a Universității cultural-științifice din Capitală a avut
loc vineri o seară culturală japo
neză. Cu acest prilej au fost decer
nate premii celor mai buni cunos
cători de limbă japoneză, cursanți ai
Universității cultural-științifice Bucu
rești și studenți ai Universității
București.
în acest cadru au rostit alocuțiuni
acad. Remus Răduleț, rectorul Uni
versității cultural-științifice. Dumitru
Chițoran, prorector al Universității
București, și Soemu Horie, secretar
al Ambasadei Japoniei la București.
A luat parte Yuzuru Murakami,
ambasadorul Japoniei la București.
în încheiere a fost prezentat un
film artistic japonez.

★

La Academia de științe sociale și
politice a avut loc, vineri, dezbate
rea științifică cu tema „Caracteristici
fundamentale și tendințe in schim
barea structurii sociale a Republicii
Socialiste România in deceniul al
•IX-lea“.
Au participat membri ai acade
miei. cercetători științifici, cadre
didactice, activiști de partid si de
stat.
în lumina documentelor programa
tice ale Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român au fost
dezbătute sarcinile ce revin cercetă
rii sociale și politice în analiza ști
ințifică prospectivă a principalelor
caracteristici și direcții ale evoluției
structurii sociale a tării noastre, ale
apropierii dintre clasele și catego-

La Iași a avut loc vineri vernisajul
unei expoziții organizate de Filiala
din Cluj-Napoca a Uniunii artiștilor
plastici.
Constituindu-se intr-un veritabil
act de cultură, expoziția cuprinde un
număr de peste 200 de lucrări de
pictură, sculptură, grafică și artă de
corativă, reprezentind o selecție rigu
roasă din creația recentă a -plasticienilor clujeni aparținind tuturor
generațiilor.
(Agerpres)

LUCRĂRILE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Raportul Comisiei de validare
Exercitindu-și atribuțiile ce-i revin
în conformitate cu prevederile Re
gulamentului de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale, Comisia de
validare a procedat la verificarea do
cumentelor pe baza cărora au fost
declarați aleși deputății în organul
suprem legislativ al țării, la alege
rile din ziua de 9 martie a.c.
Au fost analizate, pentru fiecare
deputat in parte, procesele verbale
ale comisiilor electorale de circum
scripție, ale comisiilor electorale ale
secțiilor de votare, precum și cele
lalte documente ce se află in do
sarele de alegeri înaintate Marii Adunări Naționale de către Comisia
Electorală Centrală.
în urma acestor verificări. Comi
sia de validare a constatat că au
fost respectate cu strictețe toate pre
vederile constituționale și ale Legii
electorale privind alegerea deputaților în Marea Adunare Națională, că
nu s-a înregistrat nici o contestație
împotriva vreunuia dintre deputății
declarați aleși.
Toți deputății aleși în organul su
prem legislativ al țării au fost can
didați ai Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, formă superioară de
unire și coordonare a eforturilor în
tregii națiuni, de manifestare a voinței și hotăririi poporului de a înfăp
tui programul construcției socialiste
și comuniste, cel mai larg și repre
zentativ organism al democrației
noastre, în cadrul căruia se reali
zează unitatea maselor populare în
jurul partidului — forța politică con
ducătoare a întregii societăți — care,
înmănunchind organizațiile de masă
și obștești, toate clasele și păturile
sociale Ce alcătuiesc orinduirea noas
tră. dă expresie unității de interese
și aspirații ale întregului popor, ra
porturilor de colaborare, frăție și so
lidaritate dintre toți oamenii înuncii, fără deosebire de naționalitate.
_ Din numărul total al alegătorilor
s-au prezentat la vot 15 629 098, re
prezentind 99,99 la sută. din care
15 398 443, adică 98,52 la sută, jiu votat
pentru candidații Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Această
strălucită victorie constituie o nouă
și grăitoare expresie a adeziunii de
pline a întregului popor la hotăririle
Congresului al XII-lea, la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, a unității și coeziunii națiunii

noastre socialiste în jurul partidului,
al secretarului, său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a hotăririi ei
neclintite de a-și consacra în conti
nuare toate forțele înaintării conti
nue a României pe calea socialismu
lui și comunismului.
In acest context, dobîndește forță
de simbol faptul că în circumscripția
electorală nr. 1 „23 August" din Ca
pitală toți alegătorii înscriși pe lis
tele electorale s-au prezentat în fața
urnelor, dîndu-și votul unanim pen
tru secretarul general al partidului,
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Votul lor reprezintă o vie și puternică
dovadă a sentimentelor de adîncă
dragoste, recunoștință și prețuire, de
înflăcărată încredere, pe care le nu
trește întregul popor față de omul
care conduce de 15 ani, cu clarviziu
ne și înțelepciune, dăruire, omenie,
pasiune și cutezanță revoluționară,
partidul și statul nosțru, care aduce
o contribuție inestimabilă la obți
nerea marilor succese în dezvoltarea
economico-socială a țării, la creșterea
prestigiului României, sociăliste în
lume.
Rezultatele alegerilor de la 9 mar
tie ilustrează, totodată, adeziunea de
plină a întregii națiuni la hotăririle
istorice ale Congresului al XII-lea
al Partidului Comunist Român, care
au constituit, in același timp, progra
mul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste prezentat lâ alegeri,
precum și hotărîrea de nestrămutat
a tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră de a acționa fără preget,
cu devotament și elan revoluționar,
pentru realizarea obiectivelor mărețe
ale edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintării
României spre comunism.
Semnificativ este faptul că în 41
la sută din circumscripțiile pentru
Marea Adunare Națională au fost
propuși cite doi candidați, iar în 10.6
la sută, cite trei candidați. Este demn
de menționat că, pentru prima oară,
intr-un număr de 14 circumscripții
electorale pentru Marea Adunare
Națională s-au depus candidaturi
mixte : bărbați și femei.
Pentru cea de-a VIII-a legislatură
au fost aleși deputati în Marea Adu
nare Națională din rîndurile celor
mai buni cetățeni, care reprezintă

Știri sportive

K/ața economico-socială a localităților patriei

FOTBAL:
„TURNEUL l .E.I .A.” 1980
După cum s-a anunțat, faza finală
a tradiționalei competiții de fotbal
pentru echipe de juniori „Turneul
U.E.F.A." se va desfășura anul aces
ta intre 16—25 mai in R. D. Germa
nă. Pină in prezent sint cunoscute 11
din cele 16 echipe participante, gru
pele avind următoarea componență :
grupa A : Spania, Italia, Norvegia,
Ungaria sau Grecia ; grupa B: Olan
da, Franța, R. D. Germană, Bulga
ria sau Cehoslovacia ; grupa C : Fin
landa. ..... Polonia,;" țR. F. Germania,
România sau Turcia ; grupa D : Ir
landa de Nord. Anglia, Iugoslavia
sau U.R.S.S., Portugalia sau Malta.

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCiNTEI!"
LA COMBINATUL PETROCHIMIC’'TELEAJEN

BOTOȘANI

Instalația de cracare catalitică
a intrat în probe tehnologice finale

A fost înmînată cheia apartamentului 16000

Un nou eveniment petrecut ieri
pe platforma industrială Teleajen :
instalația de cracare catalitică a in
trat in probe tehnologice finale. în
legătură cu aceasta, directorul uni
tății, inginerul Petre Vilcu, ne-a
făcut următoarele precizări : „Noul
obiectiv are o capacitate de prelu
crare anuală de 1 000 000 tone ma
terii prime secundare provenite din
instalațiile rafinăriei. Prin valori
ficarea superioară a țițeiului se
obțin . benzine cu cifre octanice ri-

Fotografie trimisă ieri de co
respondentul „Scînteii" pentru
județul Prahova

dicate și materii prime pentru chi
mizare și alte produse de mare
valoare. Atit proiectarea, cit și
tehnologia de fabricație aparțin
Institutului de cercetări, inginerie
tehnologică,
proiectări rafinării
Ploiești. Instalația este dotată
aproape în întregime cu utilaje ro
mânești, de înaltă tehnicitate, fa
bricate la unitățile de profil din
țară — I.U.C. Ploiești, „Grivița
Roșie" și „23 August" din Bucu
rești, I.U.C. Făgăraș și altele. În
tregul flux de producție este com
plet automatizat. Trebuie subliniat
faptul că proiectantul, constructo
rul și beneficiarul au depus in ul
timele luni eforturi cu totul deo
sebite pentru a recupera restanțele
din anul trecut. Comportarea bună
a utilajelor in timpul probelor
creează posibilitatea intrării apro
piate in producție a acestui impor
tant obiectiv industrial, cu care se
încheie prima etapă de dezvoltare
a combinatului nostru". (Constantin
Căpraru).

„Primăvara ’80“
la Arad
Ieri, intr-o primă zi cu mult soa
re. s-a inaugurat. sub genericul
„Primăvara ’80", o amplă acțiune
gospodărească la care vor participa,
practic, toți locuitorii Aradului,
pentru a-și face orașul mai fru
mos. Acțiunea din acest an a debu
tat printr-o adunare cetățenească,
în cadrul căreia edilii, deputății și
cetățenii atl dezbătut principalele
obiective ale gospodăririi și înfru
musețării municipiului in acest an.
In cadrul acțiunii „Primăvara *80“
se vor executa, prin muncă voluntar-patriotică, lucrări in valoare de
338 milioane lei. (Mircca Dorgoșan).

LA FURNALUL NR. 5 DE LA GALAȚI —
CEL MAI MARE DIN ȚARĂ ‘

Producție record
Combinatul siderurgic Galați.
Furnalul nr. 5, cel mai mare din
țară aflat în funcțiune. Aici a fost
înregistrată, in această lună, cea
mai mare producție din existența
sa, cu mult peste parametrii pro-’
iectați.
— Succesul a fost posibil prin
tr-o mai bună organizare a activi
tății de exploatare a acestui uriaș
agregat — ne spune Ștefan Banu,
inginer-șef al uzinei furnale-aglomerare. Am izbutit să coborîm con
sumul specific de cocs cu cinci kg
pe tona de fontă sub cel planificat.

• UTILIZAREA MAI
EFICACE A ÎNGRĂȘĂ
MINTELOR ÎN AGRICUL
TURĂ. în ultimii ani, cantita
tea de îngrășăminte chimice fo
losită pe ogoarele din R.P. Un
gară s-a triplat, ceea ce a
determinat și o sporire a pro
ducției de cereale și legume la
hectar. Problema care si-o pun
în prezent specialiștii și orga
nele de resort din Ungaria este
aceea a utilizării mai rationale
și mai eficace a diferitelor fe
luri de fertilizatori. în acest
scop. Ministerul Agriculturii și
Alimentației a creat mai multe
centre pentru efectuarea perio
dică a examenelor pedologice
în toate regiunile tării, astfel
incit să se poată determina pro

De asemenea, am acționat pentru
mărirea randamentului termic al
furnalului, pentru folosirea sa in
tensivă. Doresc să remarc contri
buția întregului colectiv și, îndeo
sebi, a inginerului Oancea Buzea,
a furnaliștilor Dumitru Grădinaru,
Ion Culică și Vasile Atitienei, a
maiștrilor Gheorghe Arhip, Ion
Cimpoca și Gheorghe Tenie. Pină
la sfîrșitul lunii martie, producția
obținută peste plan la furnalul 5
de la Galați va depăși 9 000 tone
fontă. (Dan Plăeșu).

prietățile solului, în funcție de
acestea fiind stabilite tipurile și
cantitățile de îngrășăminte chi
mice necesare.

• „CROSUL INIMII".
Alătur! de fumat, hipertensiu
nea arterială și consumul exce
siv de grăsimi animale, seden
tarismul este unul din factorii
cu efect nociv asupra funcțio
nării aparatului cardiovascular.
Pentru a contribui la diminua
rea procentului înalt al cazu
rilor de infarct. Federația fran
ceză de cardiologie promovează,
începind din 1977. așa-numitele
„crosuri ale inimii". Este vorba
de practicarea unei activități fi
zice dozate și' cotidiene, in afara oricărui spirit de compe
tiție. De mare folos pentru să
nătatea omului, mersul pe jos

toate categoriile de oameni ai muncii
și care, prin activitatea lor, au ..do
vedit inițiativă și spirit gospodăresc,
capacitatea de a-și consacra forțele
înfăptuirii politicii partidului și sta
tului nostru, înfloririi patinei, pro
movării largi în întreaga viață socia
lă a principiilor eticii și echității so
cialiste, cultivării respectului neabă
tut pentru legile țării și hotăririle
partidului și statului.
Din totalul de 369 deputați. 130 lu
crează nemijlocit în producție, 95 iși
desfășoară activitatea în industrie,
construcții și transporturi, 35 mun
cesc în întreprinderi agricole de stat,
întreprinderi pentru
mecanizarea
agriculturii, cooperative agricole de
producție.
Un număr de 54 deputați sint cadre
de cercetare, inginerie tehnologică,
proiectare, învățămint, știință și cul
tură, iar 31 sint ofițeri, juriști, eco
nomiști, medici, precum și reprezen
tanți ai cultelor.
Dintre deputății aleși, 154 dețin
funcții de conducere în organele cen
trale și locale de partid, de stat sau
în organizațiile de masă și obștești.
Numărul de 122 femei alese in Ma
rea “Adunare Națională reflectă eres*
terea contribuției și a rolului femeii
în viața politică, economică și socială
a țării.
Din totalul deputaților. 332 sint ro-“
mâni, 29 maghiari, 6 germani.' 2 de
alte naționalități — corespunzător
structurii naționale a populației —
ceea ce exprimă preocuparea consec
ventă a partidului nostru
pentru
transpunerea in viată a principiilor
sale revoluționare în problema națio
nală, pentru a asigura în fapt con
dițiile participării active a tuturor
cetățenilor patriei, fără deosebire de
naționalitate. în deplină egalitate, la
viata social-politică. la conducerea
societății.
în urma analizelor efectuate. Co
misia de validare, constatind că au
fost aleși, cu respectarea prevederi
lor Constituției și ale Legii electo
rale, toți cei 369 deputați, inclusiv
cei 19 membri ai săi. pentru care ve
rificarea legalității alegerii a fost fă
cută de cătrș președintele de vîrstă,
propune validarea mandatelor tutu
ror deputaților. declarați aleși în Ma
rea Adunare Națională la alegerile
din 9 martie 1980.

A 12-A EDIȚIE
A CAMPIONATELOR
BALCANICE DE SCHI

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII
SOCIALISTE CEHOSLOVACE, BOHUSLAV CHNOUPEK,
VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ DE PRIETENIE
IN TARA NOASTRĂ
La invitația tovarășului Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste România, to
varășul Bohuslav Chnoupek, mi
nistrul afacerilor externe al Repu-

tV
PROGRAMUL 1
10,00 Limba română. Terminologia teh
nică. Cum vorbim, cum scriem 1
10,15 Telecinemateca.
12,05 Concert educativ : Integrala sim
foniilor de Beethoven. Simfonia
a Vil-a (partea a ll-a)
13,00 Mozaic
cultural-artistic-sportiv.
18,30 Martie 1980. Cronica evenimentelor
politice
18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19,40 Omagiul tării președintelui ales de
tară
20,00 Cintec de voie bună

Moment
festiv
la
serviciul
•fond locativ al Exploatării de
gospodărie comunală și locativă
a municipiului Botoșani. Erau pre
zenți constructori, proiectanti. re
prezentanți ai primăriei. Mihai Pascaiu. muncitor la întreprinderea
„Integrata" de țesături tip in, a pri
mit formele de repartizare a apar
tamentului nr. 8 din blocul 1 situat
pe strada Școlii, intr-un ansamblu
modern, sugestiv denumit „Primă
verii". Mulțumind, omul a întrebat:
— Dar de ce acest moment fes
tiv ?
— Apartamentul dumneavoastră
este cel cu numărul 16 000. Să-1 fo
losiți sănătos !
în legătură cu aceasta, tovarășa
Ileana Jalbă, primarul municipiu
lui, ne-a spus :

Competiția ciclistă internațională
pentru „Cupa F.R.C." a continuat vi
neri cu desfășurarea etapei a Vl-a :
Constanța — Mamaia — Kogălniceanu — Tirgșor — Constanța (93 km).
Victoria a revenit cehoslovacului Jiri
Skoda cu timpul de 2 h 14’ (medie
orară 41,640 km), urmat de Bernd
Drogan (ft.D. Germană), același timp.

— Aproape toate cele 16 000 de
apartamente s-au construit după
anul 1965, adică In perioada de
cind în fruntea partidului se află
tovarășul Nicolae -.Ceaușescu. pe
rioada cea mai fertilă din întreaga
Istorie a țârii. Cifrele vorbesc de la
sine. Dacă in anul 1965 s-au con
struit in Botoșani doar 211 aparta
mente, în acest an vom ajunge la
aproape 2 800. Vreau să - arăt, tot
odată, că pină la sfirșitul anului cu
rent toate blocurile‘de locuințe din
municipiul Botoșani-vor fi racorda
te la rețeaua de termoficare, ceea
ce înseamnă sporirea gradului de
confort și reducerea consumului de
combustibil convențional. (Silvestri
Ailenei).

ALȚ1 TREI BOXERI ROMÂNI
ÎN FINALELE TURNEULUI
DIN FRANȚA
PARIS 28 (Agerpres). — Campio
natele internaționale de box ale Fran
ței au programat in orașul Saintes
meciurile celei de-’a doua reuniuni a
semifinalelor. Rezultatele înregistrate
de boxerii români : semimuscă : Săli
Adem b.p. Alberti (Italia) ; cocoș :
Maghenia (Franța) b.p. Gh. Negoiță ;
seiniușoară : Tiberiu Cucu b. ab. rep.
II pe Silva (Portugalia) ; mijlocie :
Valentin Silaghi b.p. pe Moukori
(Franța) ; grea : Vasilievici (Iugo
slavia) b. neprezentare (accidentat)
pe T. Pirjol.

BORZEȘTI

Din prima zi, la parametrii prevăzuți
începind de ieri, marea familie
a instalațiilor de pe platforma
petrochimică Borzești a sporit cu
încă o capacitate de producție. Este
vorba de instalația pentru fabri
carea poliizobutilenei clorurate, sin
gura de acest fel din țară. Ingi
nerul Valentin Anastasiu, directorul
tehnic al combinatului, ne spunea
că noua capacitate de producție are
la bază o tehnologie originală,
elaborată de specialiști români, iar
utilajele de inaltă tehnicitate au

fost executate în întregime de în
treprinderile industriei construc
toare de mașini din țara noastră.
Lucrările "de construcție și montaj
au fost încredințate colectivului de
muncă de la Trustul industrial de
construcții din municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Datorită calității
ireproșabile a lucrărilor executate,
instalația și-a realizat ’ parametrii
prevăzuți in proiecte chiar din pri
ma zi de funcționare. (Gh. Baltă).

DOUA VICTORII
CONSECUTIVE ALE ECHIPEI
REPREZENTATIVE DE POLO
HAGA 28 (Agerpres). — A început
turneul internațional de polo pe apă
de la Maastricht (Olanda). Echipa
României a invins în primul meci cu
11—8 selecționata Cehoslovaciei și a
întrecut apoi cu 10—3 echipa Suediei.
Alte rezultate : Olanda — Cehoslova
cia 11—8 ; Canada — Grecia 7—6 ;
Olanda — Grecia 15—5 ; R. F. Ger
mania — Suedia 10—4.

CLUJ-NAPOCA

Primul „Salon al energies
La Casa de cultură a studenților
din Cluj-Napoca s-a desfășurat, sub
egida Consiliului național al ingi
nerilor și tehnicienilor, Comisiei
județene a inginerilor și tehnicie
nilor, Comisiei județene de creație
tehnico-științifică a tineretului și
Laboratorului pentru energie Cluj,
primul simpozion „Știința modernă
și energia". Au participat oameni de

știință, cadre didactice universitare,
cercetători și specialiști din produc
ție din mai multe centre ale tării.
In plen și pe secțiuni s-au prezen
tat peste 50 de comunicări. Cu oca
zia simpozionului s-a deschis și primul „Salon al energiei", în care sint
expuse realizările practice ale Cena
clului tinerilor energeticieni din
Cluj-Napoca. (Alexandru Mureșan).

x

• în sala sporturilor din Oradea a
început vineri un turneu internațio
nal de baschet pentru junioare. Re
zultate tehnice : România I — Româ
nia II 89—65 (40—33) ; Ungaria —
Bulgaria 69—65 (32—37).
• Aseară in campionatul național
de hochei pe gheață s-a disputat tra
diționalul derbi bucureștean dintre
echipele Steaua și Dinamo. Steaua a
obținut victoria cu scorul de 4—3
(0—1, 3—1, 1—1).

figurează, dealtfel, la loc de
frunte pe rețetele prescrise de
cardiologi.

• „STEAUA NORO
COASĂ". Cunoscuta actriță
italiană Sophia Loren pregă
tește în prezent un rol cu
totul inedit pentru întreaga
sa carieră. Tntr-adevăr, noul
său film, „Steaua norocoasă",
este turnat după volumul auto
biografic cu același nume, vo
lum care s-a bucurat de un de
osebit succes editorial. Pelicula
iși propune să reconstituie trei
etape decisive din viata actri
ței : la virsta de 10 ani (univer
sul copilăriei într-unul din car
tierele mizere ale orașului Neapole), la virsta de 17 ani (debu
tul ca model fotografic) și la 23
de ani (întilnirea cu lumea fil

mului). primele două etape avind firește interprete de virsta
respectivă. Presa, de specialitate
precizează că este pentru prima
oară cind o actrită in viată iși
interpretează pe ecran propriul
rol.

• ÎNAPOI LA... EVUL
MEDIU. In SUA- a £ost
creată de curind o „societate
pentru anacronism creator" ( ? 1)
care numără 20 000 de afiliați și
se ocupă, in principal, cu orga
nizarea' de... turniruri. Obligato
riu pentru parficipantii la aces
te competiții : să poarte armuri
de cavaleri, să fie dotati cu să
bii de lemn cintărind aproape

5 kg și să respecte toate regu
lile turnirurilor medievale. Dacă
odinioară însă participantii la
turniruri se bateau pe viață și
pe moarte pentru a o cuceri pe
„domnița inimii lor", „cavalerii"
moderni se înfruntă cu înver
șunare doar pentru a-și omorî
plictisul.

• EXPLOATAREA RE
SURSELOR GEOTERMI
CE. Producția de energie elec
trică prin exploatarea resurselor
geotermice se va dubla în acest
an in Filipine. în acest scop,
vor fi date in exploatare două
noi centrale cu o capacitate de

E
20,20 Teteenciclopedla • înainte de Is
torie. Elemente ale unor civiliza
ții necunoscute • Viata — evolua
țle și adaptare a Condorul — Icar
modem
20,50 Film serial : Dallas — Compania
petrolieră Ewlng. Episodul 31
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19.40 Omagiul țării președintelui ales de
țară
20,00 Document de civilizație — Costu
mul
20,20 Jaz
21,10 Film documentar : Fauna In aten
ția savanțllor (IV)
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Prognoza meteorologică pe luna aprilie
Caracterizare generală : Luna aprilie va fi puțin mai răcoroasă decît în mod normal. Din punct de
vedere pluviometric, în jumătatea de
nord a tării regimul precipitațiilor
va fi puțin deficitar, în timp ce in
celelalte regiuni precipitațiile vor de
păși pe alocuri valorile obișnuite.
Intervale caracteristice : 1—4 apri
lie : Vreme schimbătoare, cu cer
temporar noros. Vor cădea precipi
tații slabe, izolate. Vîntul va sufla
moderat, cu intensificări de scurtă
durată in estul țării, predominînd
din sectorul estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 3
și plus- 7 grade, local mai coborî te
in nordul țării, iar cele maxime în
tre 6 și 16 grade, izolat mai ridi
cate. Pe alocuri, ceată.
Intervalul 5—9 aprilie : Vremea se
va răci ușor începind din nordul ță
rii. Cerul va prezenta înnorări mai
accentuate in sudul și estul țării,
unde local vor cădea ploi slabe. In
rest, precipitații izolate, mai ales sub
formă de ploaie. Vint cu intensifi
cări pină la 50—60 km/oră in estul
tării, predominînd din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 4 și plus 5
grade, iar cele maxime între 5—15
grade. Pe alocuri, în nordul țării,
condițiile atmosferice vor fi favora
bile producerii brumei.
Intervalul 10—14 aprilie : Vremea
se va încălzi ușor. Cerul va fi tem
porar noros. Local vor cădea ploi
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între zero grade și 8
grade, mai coborite în nordul ță
rii. iar cele maxime între 8 și 18
grade, izolat mai ridicate.
Intervalul 15—19 aprilie : Vremea
va fi în general închisă. .Vor cădea
precipitații locale sub formă de
ploaie, iar în nordul țării precipita
țiile vor fi și sub formă de lapovită și ninsoare. Vintul va prezența
intensificări pină la 50—60 km/oră în
sudul și estul tării, precum si în zona
de munte. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 1 și plus 7
grade, izolat mai coborite în nordul
tării, iar cele maxime între 4 și 14
grade, local mai ridicate.

între 30 martie și 2 aprilie se vor
desfășura la Poiana Brașov întrece
rile celei de-a 12-a ediții a Campiona
telor balcanice de schi, la care și-au
anunțat participarea sportivi si spor
tive din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia
și România.

„CUPA FEDERAȚIEI
DE CICLISM”

blicii Socialiste Cehoslovace, va efectua, în următoarele zile, o vizită
oficială de prietenie în Republica
Socialistă România.

cinema
• Tentația : SCALA — 9,30; 11,30;
13,30; 15. 30; 17,45; 20.
• Zizania : PATRIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15. LUCEAFĂ
RUL _ 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,
BUCUREȘTI — 9,15; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Naufragiul î PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Peisaj orizontal : FESTIVAL —
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Sălbaticul î FEROVIAR —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Foc pe punte : CENTRAL
—
9.30; 11.30; 13,30; 15,30; 17,30: 19.30.
© întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu : CINEMA STUDIO — 1-0; 12,45;
16; 18,45. CAPITOL — 9.30: 12.30;
16; 19, MELODIA — 9; 12; 16; 19.
• Mizerabilii : FAVORIT —
9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, VIC
TORIA — 9; 11,10; 13,30. 15,45; 18;
20.15.
• Singur printre prieteni j
EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, MODERN — £;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Degețica — 9,15; 10.45;
12,15;
13.45, O viață închinată
fericirii
poporului — 15,30; 17,30;
19,30 :
DOINA.
q Fata de pe Iac : BUCEGI
—
16; 18; 20.
• Rug și flacără : FERENTARI —
15; 17,30; 20. VIITORUL — 15.30;
17,30; 19,30, TIMPURI NOI — 15;
17,15: 19,30.
• Mijlocaș Ia deschidere : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COTROCENI — 15; 17,15; 19.30.
© Sosea odată un călăreț : GRTVITA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15. AURORA — 9; 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20, FLAMURA — 9; 11;
13,15; 15.30; 17.45: 20.
o Artista,
dolarii și ardelenii :
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15:
15,30;
17,45; 20, MIORIȚA — 9;
11,15;
13.30; 15.45; 18: 20. FLOREASCA 9; 1.1; 13; 15.30: 17.45; 20.
© Colosul din Rhodos : BUZEȘTI
— 9.30; 12; 16,15; 19. FLACARA —
9; 11.30; 14; 16.30: 19.
© Studentul, computerul și carto
fii : PACEA - 15,30: 17.30; 1*9,30
• I se
spunea
„Buldozerul" :
LIRA — 10; 12; 15,30; 18: 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Sezonul de catifea : VOLGA —
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.15.
• Jocuri de noapte : POPULAR —
15.30; 17.30; 19,30.

220 megawați, plasind astfel Filipinele pe primele locuri în
lume in rîndul țărilor ce produc
energie prin exploatarea resur
selor geotermice. Aceste măsuri
fac parte din eforturile guver
nului filipinez de a micșora de
pendenta tării de folosirea pe
trolului pentru producerea energiei electrice.

• VULCAN CARE SE
TREZEȘTE. După 123 de ani
de inactivitate, vulcanul de pe
Muntele St. Helens, din statul
Washington (S.U.A.). dă semne
că se trezește. De cîteva zile, în
regiunea respectivă se produc
cutremure repetate, unele atingind chiar 4.4 grade pe scara
Richter, exact cum s-au petre
cut lucrurile și cu prilejui pre
cedentei erupții din 1857. Geo

logii încă n-au observat emana
ții de gaze și cenușă, ceea ce ar
putea însemna că erupția nu
este iminentă. S-au luat totuși
măsuri de evacuare a populației
din împrejurimi. Muntele St.
Helens, înalt de aproape 3 000
metri, este situat in zona de
nord-vest a țării, în apropierea
frontierei cu Canada, unde și alți
vulcani dau semne de activizare.

® CRESCĂTORIE DE
CROCODILI. O firmă din
orașul malayezian Georgetown
(statul Penang) a construit una
din cele mai mari ferme de
creștere a crocodililor. între
prinderea promite profituri uriașe. încă de pe acum, ferma
dispune de 800 de crocodili, iar
numărul lor se va multiplica, pe

Intervalul 20—24 aprilie : Vreme

in ameliorare. Cerul va fi variabil,
mai mult noros la începutul inter
valului, cind vor cădea ploi locale
mai ales in sudul tării. Vintul va
sufla in general slab. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus
2 și plus 6 grade, izolat mai cobori
te in nordul țării, iar cele maxime
între 10 și 20 de grade. Izolat in nor
dul si estul tării, condiții favorabile
producerii brumei.

Intervalul 25—30 aprilie : Vremea

se va încălzi. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea ploi care vor avea și caracter de aversă însoțite
de descărcări electrice și intensifi
cări ale vîntului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 12
grade, iar cele maxime intre 14 și
24 de grade, izolat mai ridicate in
sud-vestul țării.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30,
31 martie și 1 aprilie. In țară : Vre
mea va continua să se Încălzească in
toate regiunile țării. Cerul va fi varia
bil. Vor cădea ploi slabe izolate mai
ales în vestul șl nordul țării. Vint slab
pină la moderat cu unele intensificări
în zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între zero șl 10
grade, iar cele maxime intre 10 și 20
de grade, local mai ridicate în
sud.
Ceață slabă dimineața și seara. In
București : Vreme frumoasă șl relativ
caldă, cu cerul variabil. Vlnt slab. Tem
peratura în creștere. Minimele vor 11
cuprinse între 4 și 7 grade, maximele
Intre 12 și ÎS grade. Ceață slabă dimi
neața. (Margareta Struțu,
meteorolog
de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 28 MARTIE 1980
Extragerea 1 : 28 43 48 16 85 81
59 69 83.
Extragerea a II-a : 42 38 58 23 18
5 2 72 50.

• Bilet de întoarcere î
MUNCA
— 16; 18; 20.
• Popeye
marinarul —
14,30;
17,45, Clopote de toamna — 16;
19,30 : COSMOS.
• Prima mea vară : ARTA — 9;
11,16; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Camionul de cursă
lungă :
DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20.
• Cumpăna ; PROGRESUL — 16;
18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) :
Comedie de modă veche — 15,
Examenul — 20, (sala Atelier) :
Fanteziile lui Fariatiev — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu"
(sala mică a Palatului) :
CicluJ
„Panoramic XXW. Recital de so
nate — 18.
• Opera Română : Emani — 19.
© Teatrul
de operetă :
Stelele
Operetei — 10,30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** (sala Schitu Măgureanu):
Gin-Rununy — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Cum se numeau
cei patru Beatles — 15. Anecdote
provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul
razelor
gamma asupra anemonelor — 15.
Pluralul englezesc —- 20.
• Teatrul Foarte Mic : Lecția d©
engleză — 20.
• Teatrul de comedie (la ' Sala
Palatului) : Pețitoarea — 15,30;
19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala
Magheru) : Marea lumină albă — 15;
Idioata — 19,30, (sala
Studio) :
Sentimente și naftalină — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Totul în grădină —
19,30,
(sala Giulești) : Opinia publică —
19.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Clntecul păunului de aur — 18,30
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : De Ia Cără
buș la Savoy — 19,30, (sala Victo
ria) : Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Dul
cea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
• Ansamblul artistic
„Rapsodia
română" (sala Studio) :
Melodii
de neuitat —- 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Și cu
Daniela, zece ! — 17.
© Teatrul „Țăndărică" : Pescarul
și norocul — 9,30.
• Circul București : Atracțiile cir
cului bulgar — 16; 19.30.
• Studioul de teatru al LA.T.C. :
A treia țeapă — 19,30.

măsura creșterii comenzilor de
piei, care se anunță vertigi
noasă.

• AȘEZARE PRECOLUMBIANĂ. în provincia cu
baneză Granma au fost desco
perite urme ale unei așezări
umane din perioada precolumbiană. Suprafața totală a așeză
rii este de numai 150 metri pătrați. în apropiere s-a descoperit
un șanț săpat în stîncă:
servea indienilor aborigeni pen
tru aprovizionarea cu apă. Atenția arheologilor a fost atrasă
și de o mască'ceramică cu de
sene asemănătoare celor folosite
și în perioade mai tirzli, de in
dieni, în timpul ceremoniilor
rituale.

România în lume
© Contacte internaționale © Convorbiri .© Prezențe

„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU SE BUCURĂ

DE UN ÎNALT PRESTIGIU ÎN EUROPA Șl ÎN LUME"

Presa greacă relevă personalitatea șefului statului român,
politica clarvăzătoare și constructivă a României socialiste
ATENA 28 (Agerpres). — Presti
gioasa revistă elenă „POLITIKA
THEMATA", care apare la Atena, pu
blică un amplu articol dedicat vieții
și activității președintelui Republicii
Socialiste România, intitulat „Nicolae
Ceaușescu, 15 ani la cîrma României".
In articol se subliniază :
„Această perioadă a ultimilor 15
ani coincide cu cea mai intensă dez
voltare economică și socială a acestei
tari vecine din Balcani, care a reușit,
totodată, să aibă de spus un cuvint
prestigios in viata internațională și,
în același timp, un rol primordial in
înfăptuirea cooperării balcanice".
„în perioada de cind se află la
conducerea partidului — scrie revis
ta elenă — secretarul general al
P.C.R.. Nicolae Ceaușescu. a făcut
dovada unei atitudini deosebit de
ferme și combative, respingind, tot
odată. încercările care s-au făcut de
a prezenta ideologia revoluționară ca
o dogmă imuabilă... în gindirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, epoca
noastră, epocă a unei cunoașteri umane incomensurabile, impune efor
turi susținute pentru îmbogățirea
permanentă a concepției revoluțio
nare a proletariatului".
„Ceea ce însoțește prezența lui
Nicolae Ceaușescu la conducerea
Partidului Comunist Român, ca o
trăsătură deosebită, este viziunea sa
largă, unitară asupra problematicii
mondiale contemporane și consolidă
rii păcii și independentei popoarelor"
— se relevă. în continuare. în articol.

„Pozițiile teoretice și activitatea
practică a României de azi în pro
blemele raporturilor internaționale și
fundamentarea lor pe principii fer
me. constructive, care fac posibilă
prietenia și soluționarea diferendelor
dintre state — arată „Politika Themata" — se bucură de o amplă con
siderație pe plan mondial".
Revista ateniană subliniază, de ase
menea. că „o trăsătură permanentă
a politicii
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, larg recunoscută și apre
ciată, este activitatea pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a cola
borării multilaterale și a păcii, fără
arme atomice".
Ziarul „AVGHI" a publicat, la rindul său. un comentariu. în care se
arată : „Se împlinesc zilele acestea
cincisprezece ani de cind tovarășul
Nicolae Ceaușescu a preluat funcția
supremă în cadrul Partidului Comu
nist Român, legindu-și astfel numele
de dinamica dezvoltare socială și
economică a României.
Luptător antifascist, tînărul Nicolae
Ceaușescu s-a relevat repede în ca
drul mișcării comuniste, prin gindi
rea sa novatoare pe plan teoretic și
politic, devenind arhitectul căii ro
mânești spre socialism, la baza că
reia se situează independenta si cele
mai bune tradiții democratice, Con
ducătorul partidulpi și statului ro
mân se bucură astăzi, ca om poli
tic, de un inalt prestigiu in Europa
și în lume".

România

—

Sierra

raporturi de strînsă prietenie
FREETOWN 28 (Agerpres).' — Cu
prilejul împlinirii unui an de la
crearea Asociației de prietenie Sierra
Leone — România, la Freetown au
avut loc o adunare festivă și un
seminar.
Au participat membri ai guvernu
lui Sierrei Leone, ai conducerii
partidului Congresul întregului Po
por (A.P.C.), personalități ale vie
ții politice, economice, financiare, so
ciale. membri ai corpului diplomatic.
Cu acest prilej au' luat cuvîntul
Thainu Bangura, ministrul dezvoltă
rii rurale. Manso Nbompa Turay,
membru al Comitetului Executiv al
A.P.C., președintele Asociației de
prietenie Sierra Leone — România,
precum și ambasadorul țării noastre
la Freetown, Valeriu Georgescu. Au
fost evidențiate strinsele raporturi
de colaborare și prietenie dintre cele
două țări și popoare, la al căror curs
continuu ascendent au avut o con
tribuție esențială întilnirile și. con
vorbirile desfășurate intre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Siaka Stevens. Totodată, a fost
reliefat caracterul realist, profund
științific al politicii interne și ex
terne a României socialiste, elaborată
si promovată cu clarviziune și înțe
lepciune de președintele Nicolae
Ceaușescu, eminentă personalitate
internațională, care — după cum au
arătat vorbitorii — se bucură de un
profund respect și de o înaltă con
siderație pe continentul african și in
întreaga lume.
în încheierea manifestării au avut
loc un program de dansuri africane
și o gală de filme documentare ro
mânești.

aniversării

centralizat și independent

INTERNAȚIONALE

în diverse țări continuă manifes
tările organizate cu prilejul celei* de-a
2050-a aniversări a constituirii pri
mului stat dac centralizat și inde
pendent.
în Finlanda, filiala din orașul Kuo
pio a Asociației de prietenie Finlan
da — România a organizat o aduna
re, la care au participat Heikki Viitala. secretarul Consiliului municipal
Kuopio, alte persoane oficiale, un
numeros public. A fost evocată sem
nificația acestui eveniment.

BRUXELLES 28 (Agerpres). —
Asociația culturală Belgia-România.
Uniunea diplomatică, consulară și
economică și Ambasada română din
Bruxelles au organizat o seară fes
tivă consacrată centenarului stabili
rii relațiilor diplomatice româno-belgi.ene.
După intonarea imnurilor de stat
ale României și Belgiei, ambasadorul
Andre Chaval, președintele Uniunii
diplomatice, consulare si economice,
a evidențiat paralelismul și similitu
dinile din istoria celor două țări,
voința lor comună de a colabora, de
a promova securitatea și pacea in
Europa, în lume. Vorbitorul a subli
niat importanta întîlriirilor la nivel
înalt dintre președintele Nîcolao
Ceaușescu și regele Baudouin pentru
dezvoltarea relațiilor dintre cele două
țări, a relevat că Declarația solemnă
comună din 1972 conține o serie de
idei care au prefigurat multe dintre

principiile și înțelegerile cuprinse in
Actul final de la Helsinki.
în cuvintul său, președintele Aso
ciației culturale Belgia-România, mi
nistrul de stat Jos van Eynde. a re
liefat voința României de a-și apăra
independența națională și de a lichi
da urmările înapoierii economice
moștenite din trecut. înaltul patrio
tism al poporului român în lupta cu
dificultățile, contribuția sa valoroa
să la tezaurul culturii și civilizației
universale.
Evocirid personalitatea marcantă a
președintelui Nicolae Ceaușescu și
întilnirile personale pe care le-a-avut
cu secretarul general al P.C.R.. Jos
van Eynde a insistat asupra contri
buției diplomației românești pentru
menținerea și continuarea dialogu
lui, statornicirea unei atmosfere de
largă înțelegere și colaborare, pentru
oprirea tendințelor spre agravarea
situației internaționale.

tn spiritul colaborării prietenești româno-britanice
LONDRA 28 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor consacrate sărbă
toririi a 100 de ani de la stabilirea
relațiilor diplomatice româno-britanice. Centrul Marea Britanie — Eu
ropa de Est a organizat la Londra
o adunare festivă la care au parti
cipat personalități politice, membri
ai parlamentului, reprezentanți ai
Foreign Office, oameni de știință și
cultură, ziariști.
în alocuțiunile rostite cu acest
prilej de prof. Seaton Watson, is
toric britanic de mare prestigiu, și
Pretor Popa, ambasadorul României

la Londra, au fost evocate însem
nătatea stabilirii relațiilor diploma
tice. tradiționalele legături de prie
tenie dintre cele două țări, precum
și dezvoltarea continuă pe care o
cunoaște conlucrarea româno-britanică pe multiple planuri.
In acest cadru a fost subliniat ro
lul deosebit al vizitei de stat efec
tuate , în Marea Britanie de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, al convorbirilor și docu
mentelor șemnate cu acest prilej,
care au contribuit la dezvoltarea și
diversificarea relațiilor dintre cele
două țări.

Economia mondială traversează cea
mai profundă criză din a doua jumă
tate a veacului. Și mai îngrijorător
este faptul că pe cerul posomorit
se acumulează în continuare nori intunecoși. Experții O.C.D.E. (Organi
zația .pentru Colaborare și Dezvoltare
Economică, care grupează principalele
24 de țări industrializate din lumea
capitalistă) anticipează o slăbire și
mai pronunțată a pulsului economic
in 1980, curba producției, in unele
state membre, puțind cobori chiar
sub zero. Accentuarea recesiunii
economice ar da, firește, noi dimen
siuni șomajului, fără insă a reduce
— așa cum se întimpla intr-un tre
cut nu prea îndepărtat — ritmul
inflației, care, dimpotrivă, tinde să
crească și mai mult. De ce 1
Fenomenele și tendințele nega
tive din economia mondială sint tot
mai serios agravate de criza ener
getică, care a căpătat un caracter
acut după ce, în 1978, consumul de
petrol — devenit principala sursă de
energie — a depășit nivelul pro
ducției. Dezechilibrul dintre cerere
și ofertă pe piața petrolului pro
pulsează periodic prețul țițeiului, dar
de 'fiecare dată cind se produc re
ajustări de costuri, țările capita
liste dezvoltate încearcă să recupe
reze scumpirea energiei prin ma
jorarea prețurilor la propriile pro
duse. La rindul lor, producătorii de
hidrocarburi reacționează la inflația
din Occident prin noi sporuri de
prețuri la petrol, pentru a-și pro
teja valoarea reală a veniturilor din
exporturi. Spirala vertiginoasă
a
prețurilor, astfel întreținută, con
stituie una din principalele surse, ale
frecventelor tulburări de pe piețele
monetare ale lumii capitaliste, tul
burări care au devenit o puternică
frină în calea dezvoltării economiei
și comerțului mondial.
Desigur, actualele fenomene de
criză afectează toate statele lumii,
dar cel mai greu lovite sînt țările in
curs de dezvoltare (neexportatoa
re de petrol). Tocmai pe aces
te state 'apasă cel mai greu efec
tele crizei din economia mondială.
Statisticile O.N.U. arată că, în
anii ’70, numeroase țări în curs
de dezvoltare n-au cunoscut nici un
progres economic, iar cele mai să
race dintre ele au înregistrat chiar
un recul. În același interval de timp,
datoria externă a statelor „lumii a

treia" a sporit cu 200 miliarde de
dolari, ridicindu-se, în prezent, la
peste 300 de miliarde.
Drept urmare, o serie de țări in
curs de dezvoltare nu au alte posi
bilități de a face față situației cri
tice in care se află decît fie reducindu-și nivelul producției — și așa
destul de- scăzut — fie înglodîndu-se
și mai mult in datorii. externe. Cum
însă ambele căi ar duce la extin
derea sărăciei și mizeriei, perspec
tivele „lumii a treia" par destul de

Reuniunea reprezentanților parlamentelor
din țările nealiniate și neutre de pe continentul nostru

Raportul cu privire Ia activitatea guvernului
in ultimii doi ani

a statelor trebuie aplicate la scară
globală.
Reuniunea parlamentară de Ia Ber
na a fost organizată in cadrul pregă
tirilor pentru cea de-a patra Confe
rință interparlamentară privind coo
perarea și securitatea europeană,
care urmează să aibă loc la Bruxel
les in perioada 12—17 mai anul cu
rent. La reuniune au luat parte re
prezentanți ai parlamentelor din
Austria, Cipru, Elveția, Finlanda,
Liechtenstein, Suedia și Iugoslavia,
precum și o delegație a parlamentu
lui Spaniei — țara care va găzdui
viitoarea reuniune guvernamentală a
participanților la conferința generaleuropeană.

ITALIA

Consultări privind formarea
ROMA 28 (Agerpres). — După ce
partidele socialist și republican și-au
anunțat acordul de principiu cu pri
vire la formarea unui viitor cabi
net tripartit, alături de democratcreștini, premierul italian Francesco
Cossiga, însărcinat de șeful statului
cu constituirea guvernului, și-a con
tinuat consultările cu liderii politici.
Secretarii generali ai partidelor so
cialist-democratic și liberal — parti
de'ce au făcut parte din coaliția tri
partită demisionară — au confirmat,
in cursul convorbirilor avute cu Cos
siga, că intenționează să treacă in.
opoziție ; in rîndurile P.S.D.I. și
P.L.I. există temerea că formula avută in vedere — aceea de „solida
ritate națională" — ar viza perspec
tivele unei colaborări cu P.C.I. —
relevă agenția A.N.S.A.
în ce privește P.S.I., gruparea de
stingă a acestui partid, prin interme
diul vicesecretarului partidului, Clau
dio Signorile, a cerut „garanții

noului guvern

reale de deschidere a viitorului
guvern față de partidul comu
nist". P.S.I. — precizează A.N.S.A.
— iși va defini atitudinea în pro
blema guvernului in cursul apro
piatei plenare a Comitetului Cen
tral, dar ia reuniunea de joi, a
Direcțiunii socialiste, secretarul ge
neral al partidului, Bettino Craxi,
a definit guvernul in curs de for
mare (primul la care vor parti
cipa socialiștii după șase ani) ca „un
guvern de garanție", „deschis* orică
rei posibilități de înțelegere cu
stingă politică și sindicală".
Direcțiunea Partidului Republican,
întrunită in aceeași zi. a hotărît să
investească cu un mandat precis de
legația participantă la consultările cu
premierul desemnat : mandatul de a
acționa pentru „un acord programa
tic" care,să ailoă la bază — pe planul
politicii interne — principii riguroa
se de luptă impotriva inflației și aterorismului.

primului stat dac

LA PROMOVAREA ÎNȚELEGERII Șl CONLUCRĂRII

Seară festivă cu prilejul centenarului stabilirii relațiilor
diplomatice româno-belgiene

Ședința
« I comuna a Consiliului Federal si« Consiliului
republicilor și provinciilor din Iugoslavia

BERNA 28 (Agerpres). — Reuniu
nea de la Madrid a statelor partici
pante la Conferința pentru securita
te și cooperare in Europa trebuie să
fie organizată in toamna acestui an,
potrivit calendarului stabilit, cu atit
mai mult cu cit situația internațio
nală se caracterizează printr-o gravă
deteriorare — se arată în comunica
tul comun dat publicității la Berna,
la încheierea unei reuniuni a repre
zentanților parlamentelor din țările
nealiniate și neutre de pe continen
tul european. Documentul relevă, de
asemenea, că procesul de destindere
internațională este indivizibil și că
principiile incorporate in Actul final
de la Helsinki privind respectarea
suveranității și integrității • teritoriale

Leone :

Manifestări dedicate
APRECIERI PENTRU CONTRIBUȚIILE ROMÂNEȘTI

in favoarea continuării procesului
de destindere și cooperare in Europa

Ziarul „Bangladesh Observer" pu
blică in pagina editorială un amplu
articol consacrat aniversării, in care
sint trecute in revistă momente im
portante din istoria poporului român,
în mod deosebit, se menționează că,
in ciuda vicisitudinilor istoriei, poporul, român, animat' întotdeauna de
aspirația pentru libertate și o viață
mai bună, dind dovadă de un înalt
patriotism, a reușit să-și apere teri
toriul, ființa, unitatea și indepen
dența națională. Sint evidențiate, de
asemenea, marile transformări revo
luționare ce au avut loc, in ultimii
35 de ani, in societatea românească,
cu participarea întregului popor.

în prezența ministrului bunurilor
culturale, Egidio Ariosto, in Italia,
la Bari, a avut loc vernisajul expo
ziției internaționale de artă („Expoarte") din cadrul tirgului „Fiera internazionale del Levante". Țara
noastră este prezentă cu un pavilion
special, unde sint e.xpuse opere ale
artiștilor Mariana Petrașcu, Nicolae
Constantin, Ion Grigore și Gheorghe
Răducanu.

în orașul Givataim, din Israel, a
avut loc vernisajul expoziției „Româ
nia în imagini". La vernisaj au parti
cipat consilieri municipali, reprezen
tanți locali ai vieții culturale și poli
tice, . un numeros public.
(Agerpres)

DE PRESA

CONSILIUL U.N.C.T.A.D a adop
tat la Geneva o rezoluție recomanI dind integrarea in noua strategie a
dezvoltării, pentru viitorul Dece
niu al Națiunilor Unite pentru dezIvoltare, a problemelor economice și
sociale cu care sint confruntate po
poarele și teritoriile sub dominație
colonială sau sub ocupație străină.

„PROGRESS-8". In conformitate
cu programul de asigurare a funcI ți&nării in continuare a laboratoru
lui științific orbital „Saliut-6“, in
• Uniunea Sovietică a fost lansată
nava cosmică automată de transport
| „Progress-8“. Această navă urmează
I să transporte pină la laboratorul
,.Saliut-6“ diferite produse necesare
| funcționării lui.
|

DEVALORIZAREA „FRANCU, LUI VERDE". Reuniunea de două
zile a miniștrilor agriculturii ai țăI rilor Pieței comune s-a încheiat, la
Bruxelles, cu adoptarea unei singuI re hotăriri : devalorizarea cu 3,7 la
I sută a „francului verde", la cererea
guvernului francez. Negocierile asui pra prețurilor agricole .ale „celor
nouă" au fost insă aminate pentru
' 21 aprilie.

SENATUL S.U.A. a adoptat un
I proiect de lege privind instituirea
unui impozit pe profiturile realizate
I de companiile petroliere. In baza
| acestuia, se preconizează să se rea
lizeze, în următorii 10 ani. venituri
I de 227 miliarde dolari, urrilînd a fi
utilizate pentru subvenționarea și
* încurajarea folosirii energiei solare,
eoliene, hidroenergiei. la gazeifica-

O REUNIUNE ÎN PROBLEMELE
ENERGIEI A ÎNCEPUT LA BONN.
Participă experți din cele șapte
țări occidentale reprezent.ite anul
trecut la reuniunea la nivel inalt
de la Tokio. Pe ordinea de zi se
află înscrisă pregătirea agendei
de lucru a viitoarei intilniri la nivel
inalt a celor șapte țări (Canada,
Marea Britanie, Franța, Italia. Ja
ponia, R. F. Germania și Statele
Unite).
INUNDAȚII IN . TURCIA. Ca

★

Consiliul Federal și Consiliul re
publicilor și provinciilor — cele două
camere ale Adunării R.S.F.l. — au
aprobat raportul de activitate al
Consiliului Executiv Federal al Iu
goslaviei pe ultimii doi ani. conclu
ziile privind principalele direcții de
acțiune in vederea înfăptuirii hotăririlor celei de-a Vl-a Conferințe la
Pivei inalt a tarilor nealiniate de la
Havana. și au adoptat legea cu pri
vire la fondurile pentru înlăturarea
urmărilor cutremurului catastrofal
din Muntenegru. din aprilie 1979.

încheierea Congresului Uniunii Democrate Voltcze
OUAGADOUGOU 28 (Agerpres). —
La Ouagadougou s-au încheiat lucră
rile celui de-al VlI-lea Congres ai
Uniunii Democrate Volteze (U.D.V.),
principala formațiune politică din
Voltg Superioară.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de tovarășul Marin Rădoi, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Congresul a adoptat programul de
acțiupe, programul de dezvoltare

economică și statutul partidului, hotărind schimbarea denumirii in
„Partidul Democratic Voltez" (P.D.V.).
Totodată, participant» au ales noile
organe centrale: Biroul Politic Na
țional. compus din 101 membri, și
secretariatul general, format din 5
membri.
In funcția de secretar general a
fost ales Gerard Kango Ouedraogo,
președintele Adunării Naționale.

• O nouă rundă de negocieri în problema teritoriilor Cisior
dania și Gaza ® Declarația secretarului general al O.N.U.

rea și' lichefierea cărbunelui. Ia I
utilizarea gazoholului și carburanți-'
lor sintetici etc.

ACT DIVERSIONIST. Forțele armate sud-coreene au deschis focul,
la 27 martie, asupra unui post al
părții nord-poreene in zona demilitarizată, la sud de Kundong-ri. din
sectorul central. Partea sud-coreeană a comis această provocare după
ce a pus la cale o diversiune, por
nind de la un pretins incident de
infiltrare. Actele de acest fel —
subliniază agenția A.C.T.C. — urmăresc intensificarea confruntării și
crearea unei atmosfere de neîncre
dere intre partea de nord și cea
de sud. sporind in mod deliberat în
cordarea.

Premierul iugoslav a subliniat că
actuala situație internațională spo
rește rolul politicii și mișcării țărilor
nealiniate ca factor important al
relațiilor internaționale. O deosebită
însemnătate — a spus el — revine
pregătirilor in vederea viitoarei reu
niuni de la Madrid, pentru securitate
și cooperare in Europa, pentru a
cărei reușită Iugoslavia va depune in
continuare eforturi.
în încheiere, Giuranovici a arătat
că Iugoslavia dezvoltă relații cu
toate țările pe baza principiilor ega
lității in drepturi, neamestecului,
respectului și avantajului reciproc,
acordind întotdeauna o deosebită
atenție relațiilor cu țările vecine.
Dorim ca regiunea balcanică — a
spus el — să devină un exemplu de
colaborare intre țări și popoare.

ORIENTUL MIJLOCIU

e scurt
I

BELGRAD 28 (Agerpres). — Vese
lii! Giuranovici. președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, a prezentat în cadrul șe
dinței comune a Consiliului Federal
și Consiliului republicilor și provin
ciilor' un raport despre activitatea
guvernului din mai 1978 și pină la
sfirșitul anului 1979.
Vorbitorul a subliniat că în peri
oada analizată atenția principală a
Consiliului Executiv Federal și orga
nelor federale ale administrației a
fost îndreptată spre înfăptuirea poli
ticii de stabilizare economică și de
soluționare a tuturor problemelor
economice complexe, relevind, în
context, rolul crescind ce revine sis
temului autoconducerii.
Abordind unele probleme ale si
tuației internaționale, premierul iu
goslav a arătat că. pe lingă proble
mele internaționale nesoluționate și
crizele existente, au apărut noi fo
care de criză, care au înrăutățit in,
continuare situația pe plan mondial,
ceea ce atestă agravarea unor . con
tradicții fundamentale cu care este
confruntată lumea contemporană. El
și-a exprimat convingerea că actua
lele crize pot fi soluționate just si
trainic numai pe baza respectării
principiilor Cartei O.N.U.. ceea ce
înseamnă încetarea tuturor formelor
de amestec străin, precum și respec
tarea drepturilor suverane ale fie
cărei țări de a-și hotărî singură des
tinul.
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CAIRO 28 (Agerpres). — In orașul
egiptean Alexandria s-a desfășurat
cea de-a Xl-a rundă de negocieri
tripartite egipteano—israeliano—ame
ricane privind autonomia palestiniană
în teritoriile Cisiordania și Gaza. Dis
cuțiile nu s-au soldat cu rezultate
palpabile, relatează agenția M.E.N.
Nu a fost fixată niți o dată pentru
următoarea rundă de negocieri. Cele
două părți au convenit să pună la
punct un program de lucru în ve
derea întrevederilor pe care le va
avea ..in luna aprilie președintele
Jimmy Carter cu președintele egip

tean. Anwar El Sadat, și premierul
israelian. Menahem Begin.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
„Sint profund convins că o pace
durabilă in Orientul Mijlociu poate
fi realizată numai dacă este soluțio
nată problema palestiniană", a de
clarat secretarul general al ’ O.N.U..
Kurt Waldheim, cu prilejul unei
manifestări dedicate împlinirii a 35
de ani de la constituirea Ligii Arabe.
„Numai dacă rezoluțiile Națiunilor
Unite sint pe deplin îndeplinite pu
tem avea pace", a subliniat vorbito
rul.
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urmare a precipitațiilor abundente,
in subprefecturile D'eveli si Eiyah- |
pali, din provincia turcă Kayseri,
situată la 320 km sud-est de An- 1
kara, s-au produs puternice inundații, care s-au soldat, potrivit
primelor bilanțuri, cu moartea a I
aproximativ 60 de persoane.

între lingvistică și realitățile sociale
Cuvintul „limoger" provoacă, prin
asociație,
neplăcere
locuitorilor
orașului francez Limoge. Dicționa
rul limbii .franceze menționează că
verbul „limoger" înseamnă ..a con
cedia din slujbă", „a da afară". Cu
vintul a început să circule in timpul
primului război mondial, după ce
mareșalul Jofre a trimis la Limoge
cițiva generali cărora li s-a retras
comanda.
De atunci, cetățenii din Limoge
au făcut numeroase încercări, de a
înlătura „umbra". nedorită care s-a
așternut asupra urbei lor. In ulti
ma intervenție, întreprinsă de Con

siliul general al orașului, se cerea
concursul ministrului culturii pen
tru... excluderea verbului „limoger"
din dicționarul limbii franceze.
Factorii responsabili n-au decis incă.
Se așteaptă avizul comisiei Acade
miei franceze pentru alcătuirea
noului dicționar. Comisia a ajuns,
deocamdată, la litera „e“. Pină. va
ajunge la „1“ s-ar putea ca,
exasperați de a-tita așteptare, locui
torii din Limoge să schimbe nume
le orașului. -Mai ales că fenomenul
concedierilor și șomajului nu este
deloc limitat, doar la. aria orașului
respectiv... (A. Munteanu).

Calvarul ziiierilor
deosebit de stringentă, care nu mai
suferă aminare.
Cum poate fi însă atins acest
obiectiv 7
Ajunse în acest punct, toate dezba
terile internaționale de pînâ acum
■Gau împotmolit, deoarece
există
puternice divergențe in ce privește
opțiunile în vederea reglementării
problemelor actuale, altfel spus in
vederea instaurării unei noi ordini
economice mondiale.
„Teoreticieni" din unele țări capi

subdezvoltării și a decalajelor eco
nomice.
Intr-adevăr, extinderea sărăciei pe
vaste zone ale globului este rezul
tatul nemijlocit al politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste,
care a dus la împărțirea lumii in
țări sărace, producătoare și furni
zoare de materii prime, și țări
bogate, producătoare și exportatoare
de bunuri manufacturate. Cu alte
cuvinte, in țările „lumii a treia", in
multe cazuri, nu există o industrie

Statisticile internaționale confirmă un imperativ de prim ordin al contemporaneității

HPIHEA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE SINGH CALE DE A SOIUTHJNÎI POODEEMA
SUBDEZVOUAM SI A DfCAUUELDR N LUME
sumbre, dacă bineînțeles nu se
produce un reviriment. Atlasul eco
nomic pe anul 1979 editat de Banca
Mondială
atrage atenția că, în
absența unei schimbări a actualelor
tendințe, celor 1,1 miliarde de „să
raci absoluți" existenți in lume Ii se
vor adăuga alțe 600 de milioane
pină la sfirșitul acestui secol. In
categoria „săracilor absoluți", specia
liștii Băncii Mondiale includ pe acei
dintre semenii noștri care nu-și
pot satisface nevoile elementare de
viață, adică acel minim indispensa
bil unui om pe planul consumului
individual (alimente, îmbrăcăminte,
condiții de locuit), cit si al celui co
lectiv (apă potabilă, servicii sani
tare,. mijloace de transport, instruc
ție publică).
Pe baza acestor realități, în lume
s-a format un larg curent de opinie
potrivit căruia „satisfacerea nevoilor
elementare ale majorității popu
lației globului", lichidarea sărăciei
in general a devenit o problemă

taliste dezvoltate consideră că, in
fapt, omenirea n-ar traversa o ade
vărată criză economică, că situația
generală in lume este destul de
satisfăcătoare. După opinia acestora,
actualul sistem de relații econo
mice internaționale ar fi apt, cu
unele retușuri de ordin instituțional,
să soluționeze problemele cu care
este confruntată economia mon
dială.
Dar țările în curs de dezvoltare
apreciază că. dimpotrivă, actuala
criză mondială nu se datorește unor
factori conjuncturali, ci de structură,
care afectează progresul atit al forțe
lor de producție, cit și al relațiilor
economice dintre state. Impasul in
care se află economia mondială, exa
cerbarea contradicțiilor dintre dife
rite state și grupări de state nu sint
altceva decît o consecință a nepu
tinței actualului sistem de relații
internaționale de a rezolva marile
probleme ce confruntă omenirea,
in special cele legate de lichidarea

capabilă să impulsioneze celelalte ra
muri ale economiei naționale. Dez
voltarea are loc doar in citeva sec
toare (așa-numiții „poli de creștere")
care produc pentru satisfacerea ne
voilor fostelor metropole. Integra
rea tinerelor state în această divizi
une internațională a muncii, ne
dreaptă și inechitabilă, a transfor
mat de cele mai multe ori economiile
lor in economii periferice, parali
zate, incapabile de a produce pro
priile mijloace de producție, de a
antrena populația activă in procesul
productiv și de a crea un venit și un
consum de masă.
Deosebit de semnificative. în acest
sens, sint datele furnizate de Banca
Mondială potrivit cărora țările în
curs de dezvoltare încasează anual
de pe urma principalelor 12 materii
prime pe care le exportă 30
miliarde de dolari, dar consumatorii
din țările dezvoltate plătesc pentru
achiziționarea aceluiași volum
de
mărfuri 200 miliarde de dolari. Dife

rența este încasată de marile mono
poluri, care controlează incă circa
40 la sută din comerțul statelor
„lumii a treia".
Cum ar putea satisface țările
rămase în urmă „nevoile elementare
ale majorității populației globului"
cind ele pierd anual zeci de miliarde
de dolari datorită schimburilor co
merciale inechitabile, cind datoria
lor externă a depășit încasările din
exporturi, cind ajutorul pentru dez
voltare nu reprezintă nici jumătate
din angajamentele asumate de țările
avansate ?
Strategiile internaționale pentru
așa-npmitele „decenii ale dezvoltării"
au eșuat tocmai pentru că ele au fost
concepute in cadrul vechii
ordini
economice mondiale. Iată de ce ță
rile „lumii a treia" consideră că
„satisfacerea nevoilor elementare"
nu poate fi concepută in afara dez
voltării globale a acestor țări, a
instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale, care rămine con
diția esențială a oricărei acțiuni
tinzind să depășească actuala criză
economică mondială. O asemenea
cerință este cu atit mai .imperioasă
in perspectiva' sesiunii speciale a
Adunării Generale a O.N.U. din
1980 Consacrate noii ordini 1 econo
mice mondiale, sesiune chemată să
adopte strategia internațională pen
tru cel de-aî treilea deceniu al
dezvoltării (1981—1990).
Pornind de la aceste realități,
România socialistă, președintele ei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se pro
nunță ferm și acționează hotărît
pentru înlăturarea vechilor relații
inechitabile și nedrepte, de îmbogă
țire a unor state pe seama altora, cu
relații noi, bazate pe deplină egali
tate, echitate și avantaj reciproc, de
natură să asigure progresul economic
al întregii umanități. In acest con
text, România acordă o mare im
portanță -sesiunii speciale a O.N.U.,
care, in concepția partidului și. sta
tului nostru, trebuie să adopte un
program de măsuri practice și efi
ciente în direcția înfăptuirii
noii
ordini economice internaționale, che
mată să ducă la lichidarea sub
dezvoltării, a decalajelor
dintre
state, la prosperitatea tuturor popoa
relor.

Guatemala, tară cu niveluri re
cord în materie de subnutriție,
analfabetism și mortalitate infan
tilă, cunoaște și drama a zeci de
mii de zilieri de pe marile plantații.
In majoritate indieni, descendenți
ai strălucitei civilizații maiașe, ei
sint recrutați in fiecare sezon de
prin satele de munte și aduși in
camioane sau. vagoane de marfă pe
coasta. Pacificului, unde au parte
de o muncă istovitoare la strinsul
recoltei de bumbac, trestie de za
hăr sau cafea pe plantațiile marilor
latifundiari ce stăpinesc peste trei,
sferturi din pământul cultivabil al
țării. Această armată a. muncii ief
tine — câștigul zilierului nu depă
șește echivalentul a un dolar și ju

mătate pe zi — trăiește înghesuită
in barăci, roasă de boli și veșnic în
datorata stăpinilor care le furnizea
ză hrana necesară supraviețuirii. Un
raport al Băncii Mondiale arată că
in 18 ani de continuă inflație, sala
riul muncitorilor agricoli guatema
lezi a crescut doar cu unu la sută.
La încheierea recoltei, ei schimbă
iarăși viața chinuitoare de pe plan
tații cu cea și mai mizeră din sater
le lor. unde ii așteaptă, cu speranțe
mereu frustrate, familiile nume
roase.
Fotografia de mai sus. care înso
țește un reportaj publicat de ziarul
„Silddeutsche Zeitung". înfățișează
o secvență a calvarului trăit de
zilierii guatemalezi. (V. Oros).

Gh. CERCELESCU
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