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Marea Adunare Națională a ales 
Consiliul de Stat și Guvernul

f La Palatul Marii Adunări Naționa- 
| le a avut loc, simbătâ, solemnitatea 

depunerii jurămintului de credință 
și devotament față de Republica 
Socialistă România, in fața preșe
dintelui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; de către primul ministru 
și ■ ceilalți membri ai guvernului, cu 
prilejul investirii lor in funcții.

La solemnitate au participat 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al U.C. 
al P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ml- 
nistru al guvernului, a dat citire 
jurămintului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

și popoarele țărilor participante la Conferința general-europeană
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România își în
cepe activitatea în noua sa legis
latură în condițiile agravării si
tuației politice internaționale, a re
lațiilor pe plan mondial.

■în aceste împrejurări. Marea 
Adunare Națională consideră că 
obiectivul cel mai arzător al po
liticii internaționale, misiunea de 
cea mai înaltă răspundere a tutu
ror forțelor înaintate, este apărarea 
păcii și independenței popoarelor.

A PEL U

salvgardarea cauzei destinderii. A- 
ceasta impune întărirea puternică 
a unității, solidarității și colaboră
rii tuturor popoarelor dornice să 
trăiască libere și independente, 
stăpîne pe soarta lor, într-un climat 
de încredere și securitate.

Realitatea demonstrează că. un 
rol dintre cele mai importante în 
viața politică internațională au 
parlamentele — exponente ale 
voinței popoarelor, ale opiniei 
publice din fiecare țară, a dorinței

cuvîntul tovarășul ^jC©IC2Spurtind eșarfa in culorile drapelu
lui national cu stema tării și În
semnul prezidențial și de coman
dant suprem al forțelor armate, a 
primit jurămîntul fiecărui membru 
al guvernului, care a semnat apoi 
textul legămîntului fată de patrie, 
față de președintele țării.

în încheierea solemnității, a luat

lor vitale de a trăi în. pace și prie
tenie, într-o lume mai bună și mai 
dreaptă. Parlamentele pot exercita 
o puternică înrâurire asupra guver
nelor, a oamenilor politici, în di
recția promovării unei politici con
forme cu voința uriașei, majorități 
a populației fiecărei țări de a . se 
pune capăt vechii politici de forță 
și dictat, de a se relua și continua 
cursul spre destindere și colaborare.

■ Pornind de Ia aceste consideren
te și ținînd seama de faptul că o

Ceaușescu, care a ®pus ■
Stimați tovarăși, ț
Aș dori să adresez cele mai calde 

felicitări primului ministru, tuturor 
(Continuare în pag. a IÎI-a)

de la Helsinki
Importanță deosebită pentru opri
rea agravării situației internațio
nale și însănătoșirea climatului po
litic mondial are realizarea secu
rității pe continentul nostru, Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România adresează un 
apel fierbinte parlamentelor tutu
ror statelor semnatare ale Actului 
de la Helsinki, de a-și uni eforturi
le și a acționa cu toată energia și
(Continuare în pag. a V-a)

Cuvântarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să adre

sez cele mai calde felicitări jude
țelor, întreprinderilor și institute
lor'«are au fost distinse astăzi cu 
înalte ordine ale Republicii Socia
liste România.

Adresez aceste felicitări organi
zațiilor de partid, tuturor oameni
lor muncii din întreprinderile, in
stitutele și județele respective, — 
inclusiv din capitala României so
cialiste, — care au muncit în așa 
fel incit au obținut succese remar
cabile în anul ce s-a încheiat, ocu- 
pînd locuri fruntașe in întrecerea 
care se desfășoară pentru realiza
rea în condiții cit mai bune a pla
nului cincinal.

Adresez, de asemenea, felicitări 
și celorlalte organizații de partid, 
oamenilor muncii din toate județe
le, dip întreaga (ară, care au parti
cipat la această întrecere și au 
adus o contribuție de mare însem
nătate la succesele remarcabile ob
ținute de patria noastră în dezvol
tarea sa economico-socială, deși nu 
toate au reușit să ocupe locuri 
fruntașe. Dealtfel, este imposibil 
ca, într-o întrecere, toți să se si
tueze pe primele locuri. Sper însă 
că în acest an toți vor acționa cu 
mai multă fermitate pentru a face 
ca și alte județe să pășească mai 
în față, pe primele locuri, în în
trecerea din industrie și agricul
tură, ca și alte întreprinderi și in
stitute să obțină distincții ale Re
publicii Socialiste România.

Adresez felicitări tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, în
tregului nostru popor — care este 
adevăratul ciștigător al acestei în- 
treceri. (Aplauze puternice).

Sintem în ultimul an al cincina
lului. Cunoașteți cu toții ce trebuie 
făcut pentru a încheia cincinalul 
1976—1980 cu rezultate cit mai 
bune în toate domeniile. Sînt încă 
multe de făcut în industrie, agri
cultură, construcții, în cercetare și 
în celelalte sectoare de activitate. 
De aceea, doresc să exprim con
vingerea că organizațiile de partid 
fruntașe in anul care a trecut, 
toate organizațiile de partid, toți

oamenii muncii vor acționa în așa 
fel incit în acest an să obținem 
rezultate superioare in toate do
meniile. >

Am discutat Iriult aceste proble
me la începutul acestei luni. Nu 
doresc acum să mă opresc pe larg 
Ia ceea ce trebuie făcut. De ase
menea, nu doresc să formulez critici 
cu prilejul acordării de distincții 
celor ce s-au clasat pe locurile 
prime in această mare întrecere. 
Știți bine însă că și in activitatea 
din anul trecut au mai existat 
unele lipsuri, că puteam obține re
zultate mult mai bune dacă se ac
ționa mai organizat, într-un spirit 
do mai înaltă responsabilitate, dacă 
erau folosite în condiții mai bune 
mijloacele de care dispune astăzi 
patria noastră in toate domeniile. 
Sper că toți vor trage concluziile 
corespunzătoare, atît din aprecie
rile făcute prin acordarea distinc
țiilor înmînatc astăzi, cit și din 
minusurile care au existat în ac
tivitatea lor — pe care fiecare le 
cunoaște — și vor generaliza ceea 
ce este pozitiv, acționînd cu fermi
tate pentru lichidarea lipsurilor și 
neajunsurilor în toate domeniile, 
astfel incit rezultatele în 1980, pe 
întregul cincinal, să corespundă 
sarcinilor puse de partid, așteptă
rilor întregului nostru popor. Dis
punem de tot ce este necesar în 
această privință.

Folosesc acest prilej pentru a 
atrage atenția asupra faptului ca 
sintem in întîrziere cu lucrările 
agricole. Trebuia să fi încheiat 
etapa I și a II-a de însămînțări. 
De aceea, în următoarele săptă- 
mîni trebuie făcut totul pentru a 
realiza , atît însămînțările restante 
din etapa I și a II-a, cit și însă
mînțările din etapa a IlI-a, astfel 
îneît, pe ansamblu, să putem în
cheia toate însămînțările pină la 
20—25 aprilie.
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DECRETUL PREZIDENȚIAL

• Dispunem de mijloacele necesa
re ; mecanizarea pe care o avem 
permite să formulăm această ce
rință și să fim convinși că ea poate 
fi realizată. Desigur, nu trebuie să 
așteptăm ca lucrurile să meargă 
de la sine, ci să trecem foarte se
rios, în fiecare județ, la organiza
rea temeinică a întregii activități 
din agricultură.

Formulez această cerință nu nu
mai pentru primii secretari, ci pen
tru toți cei prezenți, inclusiv pen
tru deputății Marii Adunări Națio
nale care lucrează în întreprinderi 
și la sate. Toți trebuie să acțio
neze în așa fel încit să se asigure 
desfășurarea în bune condiții a 
întregii activități și, în primul rînd, 
a insămințărilor. Subliniez și insist 
asupra acestui lucru, pentru că tre
buie să facem totul ca să obținem 
anul acesta o recoltă ' agricolă 
bună. Avem toate condițiile pentru 
aceasta !

Nu mă mai refer Ia alte proble
me. în toate domeniile, în trans
porturi și comerț, în cercetare și 
în investiții, in construcții trebuie 
să realizăm neabătut prevederile 
planului. Peste tot trebuie să or
ganizăm în așa fel munca îneît să 
încheiem anul cu rezultate cit mai 
bune.

Avînd convingerea că în între
cerea care se desfășoară pentru 
locurile fruntașe tot mai multe ju
dețe, întreprinderi și instituie vor 
acționa anul acesta pentru a ocupa 
primul loc, urez să cîștige cine va 
organiza și va munci mai bine. Să 
asigurăm dezvoltarea mai pu
ternică a patriei noastre, ridicarea 
bunăstării întregului nostru popor!

Vă doresc succes în întreaga ac
tivitate! Urez, de asemenea, tuturor 
oamenilor muncii mult succes și 
multă sănătate! (Aplauze și ovații 
puternice, îndelungate).

Depunerea jurămintului de credință și devotament față de Republica Socialistă România de către membrii guvernului
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ȚARA, POPORUL 1ȘI OMAGIAZĂ PREȘEDINTELE
Calde mesaje de felicitare adresate Președintelui

Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚA GUVERNULUI

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
Sîmbâtă, după depunerea jură- 

rrtintulul, membrii Guvernului Re
publicii Socialiste România s-âu 
întrunit in prima ședință.

La propunerea tovarășului tlie 
Verdeț, prlm-ministfti al guvernu
lui, a fost adoptat textul urmă
toarei telegrame de felicitare adre-

sate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Cu prilejul realegerii în funcția su
premă de președinte al . Republicii 
Socialiste România i

Mult iubite și Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Guvernul Republicii Socialiste România, alături de 

Întreaga națiune, iși exprimă cele mâi alese sentimente 
de satisfacție și bucurie pentru felttVestirert dumnea
voastră, intr-o entuziastă unanimitate, de către Marea 
Adunare Națională, în ftiheția supremă de președihte 
al Republicii Socialiste România.

înalta învestitură constituie o nouă și grăitoare 
dovadă a dragostei și căldurii cu care vă înconjoară 
intregul nostru partid și popor, ăl căror fiu strălucit 
sinteți și pe care ie conduce*,1 cu deosebită înțelepciune 
și cutezanță revoluționară spre împlinirea măritor idea
luri de progres și prosperitate, de independență și 
suVefahităte națională, pentru înfăptuirea socialismu
lui și comunismului pe Pămintui României.

Activitatea dumneavoastră neobosită și dinamică, 
ginduF/’Si fâpiâ revoluționară dedicate. cU un devota
ment deSăvirșit. făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate îh patria noastră, spiritul cutezător, de exi
gență și responsabilitate Comunistă pe care i-ați im- 
primgtirihtregii societăți, înaitul Umanism și grija 
deosebită pe < Care le manifestați pentfti dezvoltarea 
personalității Umane, pentru întărirea prestigiului țării 
în lume. V-ăU atras stima profundă și deosebita pre
țuite â tUtUfot Cetățenilor patriei.

Realegerea dumneavoastră ca președihte al țării re
prezintă un eveniment cU profunde semnificații in 

• istoria patriei hoastre. care coincide în mod fericit cu 
împlinirea untii deceniu și jumătate de cînd vă aflati 
in fruntea pâttiduiui. cirmuind cu sîrguință si fermitate 
comunistă, intr-im Spirit profund novator și revoluțio
nar, destinele poporului in procesul complex ai dez
voltării ăConofiiieo-Sociâle, de edificate a Unei politici 
de paee Și colaborate internațională a României. O 
dezvoltare și modernizare fără precedent au cunoscut 
in această perioadă forțele de producție, care au de
terminat profunde prefâCOri revoluționare în structura 
ecoh&lfiieă și sOCială â țării t ă crescut impetuos veni
tul Hatibrtâl și Pe această bază —■ nivelul de trai, 
material Și sbiritUâl. al întregii PațiUni ; s-au dezvoltat 
puternic știința, cultura, învățămîntul ; s-au perfec
ționat relațiile de producție, afirmindu-se plenar ra
porturi noi, de echitate, între toți membrii societății ; 
a cunoscut valehțe hol, superioare, democrația socia
listă. prin părticiparea. lărgă â oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici intethfe și externe a partidului și 
statului.

Sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a parti
dului nostru comunist, a Comitetului său Central, a

dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe^ Nicolae 
Ceaușescu. in acești ani glorioși, care reprezintă pe
rioada cea mai bogată și fertilă din istoria țării, a avut 
ibe o puternică înflorire a tuturor domeniilor de acti
vitate, a ihtregii noastre societăți.

Rezultat ai voinței Unanime a poporului român, ex
presie a năzuinței fierbinți a maselor de oameni ai 
muncii spre 0 viață mereu măi bună, demnă și liberă, 
prezența dumneavoastră in fruntea partidului și sta
tului nostru reprezintă garanția continuării strălucite 
a politicii interne și externe a României din ultimii 
15 ani, a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, 
a Hotăririlor istorice âle Congresului al XII-lea, care 
deschid noi perâpeCtiVe de progres și prosperitate țării 
și, in același timp, creșterii continue a prestigiului 
Româhiei pe atena mondială,, prin înfăptuirea unei 
politici de nace. prietenie și colaborare cu toate națiu
nile lumii.-

Guvernul Republicii Socialiste România se angajează 
și Vă asigură pe dumneavoastră personal, tovarășe 
președinte Nicolae Ceaușescu. că Va acționa cu fermi
tate și energie pentru înfăptuirea obiectivelor econo- 
mleo-sociale ale anului 1930. peRtru pregătirea cores
punzătoare a cincinalului 1981—1985. Antrenind și mai 
puternic forțele creatoare ale națiunii, Vom acționa cu 
hotărlre pentru dezvoltarea, în continuate, in ritm sus
ținut ă industriei și agriculturii, â tuturor ramurilor 
producției materiale, prin afirmarea puternică a revo
luției tchnico-științifiCe in toate domeniile de activi
tate, realizarea programului de investiții, pentru tre
cerea la o nouă calitate, superioară, in întreagă viață 
economico-socială și asigurarea condițiilor de creștere 
continuă a bunăstării și fericirii poporului.

Guvernul va milita și în viitor cu fermitate pentru 
înfăptuirea politicii externe a partidului și statului 
nostru, politică ce răspunde intereselor fundamentale 
ăle poporului român, cauzei socialismului, progresului 
și păcii ih lume.

In aCeste momente de înaltă solemnitate pe care le 
trăiesc toți fiii patriei — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — și pe care istoria le va înscrie 
cu litere de ăUr in rîndul Celor mai glorioase pagini ale 
sale. Guvernul Reoublicii Socialiste România vă aduce 
un fierbinte. Oifiăgiu și vă urează Viată lungă și în de
plină sănătate pentru a conduce cu aceeași vigoare și 
clarViziuhe destinele poporului român spre orizonturile 
luminoase ale societății socialiste multilateral dezvol
tate. pentru continua înălțare a României pe noi trepte 
de civilizație și progres.

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

neaVoastră. închinat bunăstării și fe
ricirii noastre. a tuturor, progresu
lui, păcii si înțelegerii în lumea în
treagă".

Cităm did telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. „în. aceste mo
mente, cind prin dorința și Voința 
întregii națiuni destinul de Strălucită 
împlinire și biruință al patriei se 
Contopește Cu Viața și activitatea Ce
lui mai vrednic și mai brav dintre 
fiii. săi. comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Constanta, cu 
inima plină’de bucurie și satisfacție, 
vă roagă să primiți felicitările cele 
mai sincere. însoțite de urarea lor 
fierbinte de multă sănătate și putere 
de muncă, spre binele și fericirea 
patriei și poporului nostru.

Prin tot ce s-a realizat mal măreț 
Pe pămintul României. într-o dina
mică fără precedent a întregii sale 
Vieți .economice, politice și sociale, 
trăim epopeea grandioasă a celor 
cincisprezece ani de statornică zidire, 
în Care prezenta dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe . N i c o 1 â e 
ceaușescu, eminent revoluționar, 
Conducător Înțelept și Vizionar, in 
fruntea partidului. și a tării ne-a fost 
COa mai trainică și mai rodnică che
zășie a tuturor împlinirilor, este ga
ranție a izbinzilor viitoare ale harni
cului și talentatului popor român.

Afirmarea puternică a României în 
lume, prezența sa activă în toate 
marile probleme care frămintă astăzi 
omenirea, luptă neobosită pentru 
salvgardarea păcii, pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale. pentru solutionarea pe 
călea tratativelor a diferendelor din
tre State, pentru întărirea Unității și 
solidarității mișcării muncitorești in
ternaționale iȘÎpt si vor rămine indi
solubil legate de gîndifea și iniția
tivele dumneavoastră de o excepțio
nală însemnă'tale pentru toți contem
poranii noștri,-,,.

Să ne trăiți' ani mulți și fericiți, 
muit iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ia cîrma partidu
lui și a Patriei !“.

națiunii noastre, expresia înaltei 
aprecieri față de aportul decisiv al 
conducătorului său eminent lă dobîn- 
dirăă marilor realizări în creșterea 
și modernizarea forțelor de produc
ție, trt dezvoltarea armonioasă a tu- 
furor județelor și localităților pa
triei, în înflorirea puternică a.știin- 
ței, invățămîhtului și culturii, în per
fecționarea relațiilor sociale, dezvol
tarea democrației socialiste și creș
terea continuă â nivelului de trăi 
al oamenilor muncii.

împreună cu toți cetățenii ’Româ
niei socialiste, noi “ comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Ilfov — 
sîntem angajați cu întreaga noastră 
ființă, cu întreaga noastră putere, 
energie și pasiune revoluționară în 
îndeplinirea marelui legămînt față de . 
țară și popor, reînnoit în această zi 
memorabilă de dumneavoastră, și vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru îndeplinirea sarci
nilor Ce ne revin din istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, contribuind în felul aces
ta la măreția patriei noas’tre dragi'*.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN Se menționează i „Votul 
acordat de toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, reprezin
tă marea certitudine a națiunii în- 
tr-un viitor luminos, chezășia arden
tă a muncii libere și creatoare, este 
votul Republicii pentru chipul el de 
azi și de mîihe, pentru frumusețea 
și tinerețea perpetuă a idealurilor 
noastre ■ de prosperitate. Mărturie 
elocventă a acestor viguroase adevă
ruri Btă zidirea socialistă, impresio
nantele realizări Obținute de Româ
nia de lă precedentele alegeri. Tot
odată, prin inestimabila dumnea-

ționaie. al înțelegerii, prosperității și 
colaborării tuturor popoarelor lumii.

Folosim acest prilej pentru a vă 
exprima profunda gratitudine si pri- . 
nosul de recunoștință al oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
pentru înalta principialitate și con
secventă ce o manifestați in soluțio
narea revoluționară a problemei na
ționale, care asigură cU adevărat e- 
gaiitatea deplină în drepturi a. tutu
ror fiilor țării, fără deosebire de fia- 
ționalitate.' în toate domeniile vieții 

! politicei economico și sociale, hotărî- 
rea lor fermă de a nu precupeți nici 
un efort pentru a contribui la ridi
carea pe noi culmi de civilizație și 
progres a patriei noastre comune. 
Republica Socialistă România",

fe*-

„Actul memorabil prin care, în
tr-o entuziastă Unanimitate, Marea 
Adunare Națională, organul suprem 
al puterii de stat, V-ă proclamat 
Președinte ai României socialiste, iz- 
vorînd din voința fermă a întregu
lui nostru popor, reprezintă un mo
ment de excepțională însemnătate 
iii istoria hOUă, revoluționară, a pa
triei, in ascensiunea ei VigUrqâsă pe 
dfumUl lutnihps âl progresului și ci
vilizației comuniste — 60 arată in te
legrama adresată de COMITETUL 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR MUNI
CIPAL. Eveniment cu adinei rezo
nanțe in inimile și îh conștiin
ța întregii națiuni, realegerea 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în cea mai inaltă 
fuheție de. conducere a statului, 
Constituie chezășia Statornică, ă vii
torului hOsțrli fericit și, totodată, o- 
fnagiuî pfofUhd âl fiilor patriei pen
tru atașamentul și dăruirea fără 
margini cu care, de aproape o ju
mătate de secol, v-ați dedicat slu
jirii cauzei partidului și poporului, 
idealurilor sale de libertate, inde
pendență! prosperitate și progres 
Social.

Este pentru noi tea mai înaltă 
datorie de inimă și conștiință să vă 
exprimăm întreaga recunoștință și 
gratitudine față de modul magistral 
în care ați acționat și acționați pen
tru creșterea roiului conducător al 
partidului îh toate domeniile de ac
tivitate, întărirea rolului statului, 
perfecționarea și adîncirea democra
ției socialiste, dezvoltarea și moder
nizarea economiei naționale, în
florirea tuturor județelor și locali
tăților țării, creșterea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
âl ceior ce muncesc.

Noi, comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală. Vă ăsigUrăffi. mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa ,cu toată hotărirea pentru 
a realiza în ’ întreagă noâstră activita
te o nouă calitate, pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin din hotărîfile istorice, adoptate 
de Congresul al XII-lea ai partidu
lui și de Congresul al II-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

îngăduiți-he să Vă adresăm, din 
adincUl inimilor noastre, Cele mai 
calde felicitări Și Urări de viață 
lungă, multă sănătate, fericire și 
putere de muncă, spre binele patriei 
și ai poporului, spre înălțarea demnă 
a Româhiei pe cele mai Înalte 
trepte ale progresului și civilizației 
comuniste".

Fermitatea cu care ați acționat și 
militați în această direcție se regă
sește, cU generozitate, în Viață fie
cărui membru al Societății, în fie
care familie, în fiecare cămin.

Sentimentele noastre de bucurie 
profundă și satisfacție nemărginită 
față de realegerea dumneavoastră 
ca președinte al Republicii Socialiste 
România daU expresie încrederii 
nestrămutate Că acest moment cu 
profunde semnificații istorice Con
stituie garanția supremă că, înaintind 
ferm pe linia indicată de importan
tele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, eroicul nostru 
popor vă înscrie boi păși în opera 
de făurire a socialismului multila
teral dezvoltat și a comunismului.

Cu nețărmurită încredere in po
litica internă și externă, științifică 
și clarvăzătoare a partidului și sta
tului nostru, vă transmitem în mod 
solemn, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. simțămintele 
profunde de stimă și feSpedt, de 
dragoste și recunoștință pe care vi 
le poartă comuniștii, toți, cei ce mun
cim și trăim în județul. Bacău. Să ne 
trăiți, iubite conducător 1"

„în numele tuturor iocuitorilor ju
dețului nostru, Vă felicităm călduros 
și Vă urăte dih toată inima ani 
mulți de Viață, sănătate și putere 
de muncă pentru exercitarea misiu
nii de Cea mai îrtaltâ răspun
dere pe care o îndepliniți in 
conducerea Româhiei socialiste — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN BACĂU al 
P.C.R. De numele dumneavoastră sînt 
legate cele mai strălucite Victorii ale 
poporului român dobindite in multi
milenara sa istorie. Vasta dumnea
voastră activitate politică, științifică 
a dat o fundamentare riguroasă 
realizării ritmurilor dezvoltării eco
nomice, punind in centrul acțiunii 
sociale Valorificarea CU eficiență ri
dicată a resurselor umane Și- mate
riale de care dispune societatea 
noastră. Viața însăși a confirmat și 
confirmă zi de zi teza pe care ați 
elâbofat-o încă de la CongrpșUl al 
IX-lea, potrivit Căreia numai inten
sificarea eforturilor pentru pune
rea în valoare a. bogățiilor de care 
dispunem poate duce la dezvoltarea 
multilaterală a societății, la ridica- 
rea nivelului de trai al poporului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată ! „Asemenea 
întregului popor, hărnicii locuitori ai 
plaiurilor strămoșești ale județului 
Alba văd în această reinvestitură 
deplina garanție a realizării, sub 
conducerea dumneavoastră înțeleap
tă. a grandiosului program de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul patriei, chezășia 
sigură a îndeplinirii mărețelor hotă
rîri ale Congresului al XII-lea al 
partidului. întruchiparea înaltelor 
idealuri pentru care au luptat și s-au 
jertfit cei mai buni fii âi neamului 
nostru.

Avîndu-vă Ia cîrma destinelor sale, 
patria noastră a Ciștigât în Ultimii 
ani un uriaș și binemeritat prestigiu 
international, gratie inițiativelor și 
activității dUmneaVOâstră, îndreptate 
spre colaborare, pace și prietenie, 
pentru o lume fără arme și războaie, 
o lume a egalității și dreptății — 
care vă definesc ea un mare om po
litic și iluștrii bărbat de stat, ca o 
personalitate marcantă a contempo
raneității. Ca Un prieten devotat al 
tuturor popoarelor, militant neobosit 
pentru triumful în lume al cauzei 
nobile a socialismului și comunis
mului.

Cu acește alese și înălțătoare sen
timente ce le nutrim fată de dum
neavoastră. stimate conducător, toți 
cei care trăim și muncim pe această 
Vâtră strămoșească — români, ma
ghiari. germani — Vă felicităm încă 
o dată pentru realegerea dumneavoas
tră. în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România §1 
Vă Urăm noi și tot mai strălucitoare 
succese, in marea Operă căreia îi con- 
sacrați ' întreaga Viață și putere de 
muncă."

Comuniștii, toți Oamenii muncii 
din județul nostru, asemenea între
gului partid și popor, își exprimă 
deplina recunoștință pentru grija 
constantă acordată dezvoltării eco- 
notnico-sociaie a județului, pentru 
contribuția dumneavoastră originala, 
de inestimabilă valOâfe teoretică și 
practică, la dezvoltarea - creatoare a 
socialismului științific. Totodată, Vă 
sîntem profund recunoscători pentru 
instituționălizarea unui larg cadru 
democratic de participare activă și 
eficientă a întregului popor la condu
cerea societății. pentru Spiritul 
profund muncitoresc imprimat acti
vității Social-politice, pentru eXcep- 
țiqnâla dumneavoastră activitate 
desfășurată pe plan internațional.

CU prilejul realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de Președinte 
al Republicii, vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de hotărirea noastră 
nestrămutată do a urma strălucitul 
exemplu pe care-1 Oferiți țării în
tregi. aPgajilîdU-ne solemn să ac
ționăm eu toată energia si Capaci
tatea noastră de muncă și creație 
pentru înfăptuirea neabătuiă a po
liticii interne și externe a. partidu
lui, a istoricelor documente ale Con
gresului al Xîl-leâ“.

„La unison cu țara, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Dîmbovița își exprimă' nețărmurita 
lor bucurie pentru realegerea dum
neavoastră in suprema funcție de 
președinte ăl Republicii Socialiste 
România și vă adresează, cu înaltă 
recunoștință și deosebit respect, 
cele mai Calde felicitări, urări de 
sănătate și Viață lungă, spre binele 
națiunii noastre socialiste — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. Aceasta reprezintă împlinirea 
actului de voință al poporului, de a 
avea în frunte pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre. înflăcărat comunist, 
omul de aleasă omenie care Și-ă 
identificat viața șl activitatea cu 
destinele patriei noastre socialiste.

Ne exprimăm Și Cu âceSt prilej 
întreaga recunoștință pentru tot ceea 
ce ați făcut ca județul nostru să 
devină tot mai puternic Și înflori
tor, ca harnicii săi locuitori să be
neficieze de condiții tot mai bune 
de muncă și de viață. Totodată,’ vă 
asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sîntem hotărîți ca, urmind exemplul 
dumneavoastră strălucit de muncă 
Și creație, de spirit dinamic, nova
tor, exigent și revoluționar în Slujbă 
partidului și poporului, să acționăm cu ' - - ■ ■ ■ _
tru înfăptuirea sarcinilor ce decurg 
din documentele adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului.

Făcîndu-he încă 0 dată ecoul ini
milor și conștiințelor dîmbovițene, 
Vă adresăm cele mai dragi 
-Să ne trăiți mulți ăni în 
țării !»“.

odată, „__ ______ _______
voastră contribuție, glasul poporului 
nostru ...
amfiteatrul 
tuturor .
toate meridianele lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Olt, intr-o deplină uni
tate de voință.
acest prilej, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu; că vor face totul pentru 
a transpune in viață mărețele obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, de 
Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, dovedindu-și ast
fel abnegația, dăruirea revoluționa
ră, atașamentul fierbinte față de 
patrie șl

toată hotărirea și fermitatea pen- 
îrifăptuin

cuvinte 
fruntea

COMI-

Redăm din telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN BRAȘOV 
AL I’.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN : „Îhtr-Un glas cU 
întregul popor, Oamenii muncii — 
români, maghiari, gerrnăni și de alte 
naționalități — din județul BCâșoV 
Vă aduc, din ădîncul inimilor lor, Un 
profund și Vibrant omagiu pentru 
îndelungata dumneavoastră activita
te feVolUțibhară, de eminent condu
cător poliție și strălucit ctitor de is
torie nouă, personalitate proeminen
tă a Vieții internaționale, activitate 
dedicată înălțării României pe noi 
trepte de. progres și civilizație, afir
mării ei libere, independente și su
verane în lumea contemporană.

i „întregul nostru popor știe că de 
i numele și strălucita dumneavoastră
. activitate științifică, politică și or-
l ganizatorică sînt nemijlocit legate
> conținutul, orientarea și căile de în

făptuire a politicii interne și externe 
: a partidului și statului, succesele CU‘ 

adevărat istorice obținute de poporul
i nostru în zidirea Socialismului multi

lateral dezvoltat, în ridicarea nivelU-
l lui de trai al întregului nostru po- 
• por, în făurirea civilizației socialiste, 
i excepționala contribuție adusă de 
i Partidul Comunist Român și Româ

nia socialistă la cercetarea Științifică 
și soluționarea realistă, constructivă,

■ profund umanistă a marilor probleme 
cu care se confruntă Omenirea con-

i ternpdrahă — se menționează în _te- 
, legrama adresată de COMITETtJL 

JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.
’ istoria României atestă că re-
1 alizările obținute în ultimii 15 

ani. de cînd. dumneavoastră con-
' duceți partidul, poporul și țara spre 

culmile luminoase ale comunismului,
I în crearea bazei tehhico-materiâle și
. consolidarea complexului nostru eco-
■ hOHile national, in perfecționarea re

lațiilor economice, a sunrastrUcturiij 
in înflorirea învătârhintului. artei și 
literaturii, îh înfăptuirea autocondu- 
cerii muncitorești Și perfecționarea 
sa permanentă. îh adîhcireă demo
crației socialiste și aplicarea consec- 

.Ventă a principiilor eticii și echității 
socialiste fac din acești ani Cea mai 
rodnică perioadă din întreaga istorie 
a patriei. De asemenea, vasta activi
tate pe căre. O desfăsurati pe arenă 
internațională, contribuția inestima
bilă lă. statornicirea Unor raporturi 
noi. echitabile între state, indiferent 
de mărime și orînduire socială, la 
fundamentarea necesității și căilor 
de eliminare definitivă de pe glob a 
politicii de forță și amenințare, a 
războaielor și' inegalităților economi
ce. pentru făurirea Unei noi'ordini 
economice și politice mondiale, pen
tru respectarea neabătută a princi
piilor independentei și suveranității 
naționale, rezolvării pe călea tratati
velor a tuturor diferendelpr dintre 
state, dreptului inalienabil al po
poarelor de a-și hotărî singure soartă, 
fără nici un amestec din âfâră, v-ăU 
adus stima, admirația și prețuirea 
întregii lumi.

îfi ăCeste momente de istorie înăl
țătoare. de mîndrie și bucbrie. de 
îhâlt patriotism, Vă dorim multă să
nătate și putere de muncă, pentru â 
continua împlinirea destinului dure

în telegrama adresată de
TETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. 
se arată între altele : „în cei 15 ani. 
de cînd vă. aflați în fruntea partidu
lui și a statului, România a străbătut 
cea mai fertilă și bogată perioadă de 
realizări în toate domeniile. Stau 
mărturie creșterea economică, care 
ne înscrie printre țările cu cel mai 
puternic dinamism din lume, îmbu
nătățirile fundamentale ihregiâifate 
în structurile economice și sociaie, 
profundul demers științific consacrat 
dezvoltării și îmbogățirii teoriei și 
practicii revoluționare.

Județul Iași, care a găzduit în 
această perioadă, cu aledsă dragoste 
și bucurie, cele opt Vizite de lucru 
ale dumneavoastră, se mindrește cu 
faptul că în ultimul deceniu și jumă
tate a înregistrat o creștere de peste 
1 ori a capacităților industriale , și de 
aproape 3 ori â producției agflchlB, 
fiecare mare obiectiv purtihd am
prenta distinsei dumnevoastră perso
nalități. Contribuția inestimabilă pe 
care o aduceți la ridicarea și afirr 
marea poporului*român în concertul 
popoarelor lumii, pe măsura erois
mului înaintașilor și a aspirațiilor 
contemporanilor, grija și atenția cu 
care milita ți pentru afirmarea omu
lui. a personalității umane. Viitorul 
luminos prefigurat cu claritate de 
documentele partidului nostru, cU 
participarea dumneavoastră efectivă, 
ne determină să exprimăm deplina 
adeziune față 
Marii Adunări

însuflețiți de 
timente facem, 
de credință să .......„__ __
terhic rîndurile în jurul conducerii 
partidului Și â tării, al dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
GeaUșescu. asigurindu-vă Că nu vom 
precupeți nici un efort pentru'înfăp
tuirea neabătută a satoiniior de mare 
răspundere ce ne revin".

Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV AL 
P.C.R. : „în acest moment solemn, 
sărbătoresc, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Ilfov Vă transmit, 
cu dragoste nemărginită, cele mai 
calde felicitări, cele mai înflăcărate 
Urări de Viață'îndelungată și sănă
tate, de noi și strălucite Victorii în 
nobila dumneavoastră activitate îfi 
slujba fericirii poporului român, a 
păcii și progresului.

Realegerea dumneavoastră în func
ția de președinte âl României, 
această opțiune fermă și unanimă a 
întregului popor, constituie reafir
marea celor mai profunde sentimen
te de prețuire, recunoștință și în
credere față de Cel mâi iubit fiu al

de Votul unanim ai 
Naționale, 
aceste profunde sen- 
încă o dată, legămint 
strîngem și mai pU-'

lor didactice' și tineretului studios, 
părintele învățămintului românesc 
modern, strifiS legat de Cerințele 
vieții, simbolul aspirațiilor generoase 
de avînt socialist și împliniri fără 
precedent, promotorul adevărului și 
dreptății, al instaurării unei, noi ordini 
economice internaționale. în numele 
tuturor cadrelor didactice, al elevilor 
și studenților, ne angajăm in fața 
partidului și poporului, a dumnea
voastră personal, că vom acționa 
neîncetat. într-o deplină unitate, peh- 
tru ridicarea invătămîntului la nive
lul răspunderilor și exigentelor pe 
care le pune în fata Sa dezvoltarea 
României in etapa actuală și în 
perspectivă, pentru a asigura for
marea omului nou. cu o temeinică 
pregătire profesională și un larg ori
zont științific șl cultural, cu o Con
știință înaintată, revoluționară, devo
tat trup și suflet partidului, patriei 
si poporului, cauzei Construirii socia
lismului și comunismului in tara 
noastră, progresului și păcii in 
întreagă lume". ,

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din COMITETUL DE STAT AU 
PLANIFICĂRII — ge arată in te
legrama acestui colectiv — asemenea 
Întregului popor, au primit cu mîn
drie patriotică și deplină satisfacție 
Vestea realegerii dumneavoastră in 
înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Acest act 
de semnificație istorică, care mar
chează îndeplinirea unui deceniu șl 
jumătate de profunde prefaceri in 
viața economică șl socială a țării, de 
propășire pe culmi de civilizație ne- ♦ 
maiîntilnite în istoria patriei noastre, 
consfințește voința unanimă a ihtregii 
națiuni, încrederea nețărmurită In 
continuarea fermă a politicii pline de 
înțelepciune pe care Partidul Comu
nist Român o promovează cu consec
vență pe plan intern și extern. Pre
zența dumneavoastră în fruntea parti
dului și statului nostru, eminent om 
politic și conducător de stat, perso
nalitate marcantă a Vieții internațio
nale, he dă garanția că și in viitor, 
prin activitatea neobosită, plină de 
înțelepciune și inaltă principialitate 
revoluționară pe care o desfășurați, 
marile și însuflețltoareie obiective 
cuprinse in documentele programatice 
adoptate de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. Vor fi înfăptuite cit succes.

Vă dorim din toată irtima multă 
sănătate, viață lungă și putere |de 
muncă pentru a duce cu succes | la 
îndeplinire înalta misiune ce v-a în- 
credințat-o poporul român".

x,.îh acest moment do Sărbătoare, 
cind întreaga hatiune adresează din 
adîncul inimii, ca un singur om. 
cuvinte de aleasă cinstire și dragoste 
fierbinte față de cel dinții și cel 
mai iubit fiu al său, oamenii muncii 
dih industria ușoară își alătură glasul 
pentru a-și exprima, cu căldură și 
emoție„ prețuirea, nemărginita recu- 
noștihtă fată de neobosita dumnea
voastră activitate — se arată în te
legrama trimisă de MINISTERUL 
INDUSTRIEI UȘOARE. Sîntem min- 
dri că istoria zilelor noastre a dat 
tarii omul de glorie la Vreme de 
glorie, trup și suflet din trupul si 
sufletul, tării, care, prin gindire 
clarvăzătoare și faptă exemplară, 
este cea mai strălucită pildă pentru 
întregul popor.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL CENTRAL AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR se 
menționează, între altele: „Cu inimi
le pline de bucurie și mîndrie. Oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, membri 
ai Sindicatelor, vă adresează. împreu
nă CU îhtregul popor, cele mai calde 
felicitări pentl'U realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de con
ducere a statului, urările cele mai 
fierbinți de Sănătate și putere de 
muncă spre a -conduce destinele 
României socialiste spre Viitorul co
munist.

targa dumneavoastră Viziune poli- 
tiCO-eCohomieă și socială, gindirea 
.teoretică si. practică perspicace si no
vatoare și-au pus amprenta hotărî- 
toare asupra progresului economic și 
social al țării. Dezvoltarea economiei 
naționale în condițiile unei adevărate 
și puternice revoluții industriale, o- 
rientarea spre laturile Calitative, de 
eficiență, spre ramurile de virf ăle 
progresului tehnic contemporan au 
propulsat țară noastră in rîndurile 
țărilor cU cel mai ridicat ritm de 
dezvoltare economică. în acești ani 
istorici, de cînd vă avem îh fruntea 
tării, condiția de viată materială și 
spirituală a oamenilor muncii, a în
tregului pOpor a înregistrat păși 
Uriași. Cei peste 7 milioane de mem
bri ai sindicatelor Vă eXprimă și cu 

Vă asigură_ și cti acest prilej marea lor mulțumire, 
profunda reCUhOștintă pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți ca Viata omului 
muncii, a fiecărui cetățean ai tării să 
devină tot mai îmbelșugată, ca fie
care să si-0 trăiască in deplină dem
nitate. cinste, echitate.

Realegerea dumneavoastră. în înal
ta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste Romania, constituie o stră
lucită și puternică garanție ă înfăptui
rii neabătute a Programului partidu
lui nostru, a progresului impetuos al 
tării, a bunăstării poporului. Acest 
moment sărbătoresc ne prilejuiește, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. reafirmarea in 
fata dumneavoastră a angajamentu
lui solemn al oamenilor muncit, al 
sindicatelor de a acționa cu pasiune 
revoluționară, pentru realizarea sar
cinilor actualului cincinal, a hotări- 
rilor Congresului al 
partidului".

a răsuh'at cu demnitate în 
luptei pentru pace al 

forțelor progresiste de pe

partid“.

prilejul realegerii dumnea* 
în înalta funcție de pre- 
al Republicii Socialiste 

act ce exprimă voința

„Cu 1 
voastră 
ședințe 
România, 
fierbinte a întregului popor, animați 
de profunde sentimente de bucurie, 
stimă și respect, vă adresăm, in nu
mele Oamenilor muncii maghiari din 
România, cele mai Calde și sincere 
felicitări, urări de multă sănătate, 
viață lungă și putere de muncă spre 
binele și fericirea tuturor — se arată 
în telegrama adresată de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARĂ DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂ
NIA. ’ Apreciem, laolaltă cu între
gul popor, că prezența dumneavoas
tră în fruntea țării și a partidului, 
activitatea clocotitoare revoluționară 
pe care o desfășurați zi de zi, iniția
tivele cutezătoare întreprinse în 
viața politică internă și internațio
nală, izvorîte dih gindirea dumnea
voastră novatoare, științifică, clar
văzătoare, reprezintă chezășia sigură 
a ascensiunii noastre in ritm accele
rat spre socialism și comunism, a 
creșterii prestigiului României în 
lume. Această încredere nezdrunci
nată a tuturor oamenilor muncii, 
strins uniți în jurul partidului, a 
conducerii sale, ă dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, .se întemeiază pe marile , 
înfăptuiri revoluționare obținute în' 
anii de cînd Vă aflați în fruntea 
gloriosului nostru partid.

De numele dumnevoastră se leagă 
nemijlocit formularea și aplicarea 
concepției revoluționare a partidului 
și Statului nostru de rezolvare justă 
a problemei naționale în România. 
Egalitate în fața condițiilor materia
le pe care le oferă societatea, egali
tate deplină în exercitarea drepturi
lor democratice, largi posibilități de 
afirmare profesională și politică, în- 
vățămînt și Viață culturală în limba 
maternă — sînt realități evidente, 
cuceriri istorice ale orînduirii noas
tre socialiste. Din âfieSte motiVO, 
maghiarii din România vă Consideră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. adevărat reprezentant al 
voinței șl dorințelor lor, de aceea, 
în strîhsă unitate cu întregul popor, 
vă urmează și vă Vor Urma".

CONSILIUL OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GERMA
NA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA, scrie în telegrama 
sa: „Ne exprimăm deosebita satis
facție că dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al patriei, revoluționar 
consecvent și patriot înflăcărat, e- 
minent conducător, politic și om ■ de 
stat, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești interha- 
.țtonaie, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, ați fost feîn- 
Vestit, prin voința unanimă a în
tregului popor. în înalta funcție de 
răspundere în fruntea statului nos
tru. aceasta constituind garanția fer
mă a îndeplinirii neabătute a Pro
gramului partidului, a hotăririlor, is
torice ale Congresului al XII-lea.

Perioada de cînd Vă aflati nemijlo
cit la cîrma conducerii partidului, a 
tării. Sîht anii Cei mai fertili, mai 
fructuoși îfi grandioasa operă de edi
ficare a noii orînduiri în patria noas
tră, eă poartă în fizionomia ei intrin
secă înSemnâio puternicei dumnea
voastră personalități, gindirea teo
retică și activitatea practică de mare 
profunzime, cutezanța revoluționară, 
concepția originală, profund științifi
că, elaborată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care stă la baza strategiei de dezvol
tare economico-socială multilaterală 
a țării. Numele dumneavoastră a de
venit Un Simbol al păcii, âl suvera
nității și independenței naționale, âl 
uilei noi ordini economice interna-

XII-lea al

certă â în-
Programului 
Congresului

„Constituind garanția 
făptuirii neabătute a 
partidului, a hotăririlor 
al XII-lea. a tuturor idealurilor do 
pace, progres și civilizație ale în
tregii națiuni, realegerea dumnea
voastră în fruntea statului confirmă 
încă o dată înalta apreciere, încrede
rea nețărmurită, adîncul respect pe 
care partidul și poporul le nutresc 
față de contribuția decisivă, de o Va
loare ihestimabilă. pe care o aduceți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. la elaborarea șl înfăptui
rea politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
A APARATULUI C.O. AL P.C.R. De 
numele dumneavoastră sînt' indisolu
bil legate toate progresele realizate 
în întărirea .’statului nostru socialist, 
perfecționarea continuă a democra
ției socialiste, promovarea largă a. 
autoconducerii muncitorești. Înfăp
tuirea politicii naționale juste a 
partidului nostru, asigurarea condi
țiilor’ pentru ca toți cetățenii patriei, 
indiferent de naționalitate, să parti
cipe activ. în strinsă unitate la 
conducerea diferitelor sectoare ale 
vieții economico-sociale. a întregii 
societăți.

Aducindu-vă un fierbinte omagiu, 
în aceste momente de înaltă trăire 
patriotică, vă asigurăm că inegala
bilele dumneavoastră calități de în
cercat. conducător, de militant neo
bosit pentru întărirea rolului cOndli- 
cățor al partidului, a legăturii, sale 
cu masele de oameni ăl muncii con
stituie pentru noi toți exemple re
marcabile. pe caro ne străduim să le 
urmăm CU consecvență, Contribuind 
mai mult la unirea tuturor forțelor 
pentru aplicarea fermă a importan
telor indicații și orientări pe care 
le-ați dat cu privire la îmbunătăți
rea stilului și metodelor de muncă, 
făcthd totul pentru înfăptuirea nea
bătută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea, a Programului partidului".

„Cu. inimile pline de nemărginită 
dragoste și mîndfie patriotică, de 
profundă recunoștință și admirație, 
comuniștii, intregul activ al MINIS
TERULUI EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚA- 
MÎNTULUI, împreună cu toți sluji
torii școlii românești și tineretul stu
dios — se arată în telegramă — 
folosim acest moment de aleasă pre
țuire pentru a vă transmite, stimat 
șl iubit conducător, odată cu prinosul 
gîndUrilor și sentimentelor de adincă 
cinstire și prețuire, cele mai calde' și 
respectuoase urări de sănătate și fe
ricite, de noi și mărețe împliniri în 
VâSța activitate pe cate o desfășurat! 
in fruntea partidului comunist și a 
statului nostru socialist, pentru pro
gresul, bunăstarea și prosperitatea 
poporului român.

Sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere de-a lungul a 15 ani, poporul 
nostru a obținut realizări remar
cabile și se bucură de o clară si 
minunată perspectivă. De aceea, 
realegerea dumneavoastră în Suprema 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România reprezintă cheză
șia însăși a înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului, â istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIMeju

Sinteți in cugetul nostru, al cadre-

jSrînduifea nouă pe Care o edifi
căm este opera vie a poporului con
dus de partid, de dumneavoastră, 
tovarășe Președinte al Republicii ' 
Socialiste România, care. în răstimpul 
de un deceniu și jumătate de cînd 
Vă aflati în fruntea României so
cialiste. ati statornicit drent con
stantă a existentei noastre afirmarea 
spiritului creator, revoluționar. în 
stare să declanșeze amole prefaceri 
și perfecționări ’ 
vieții nAastre 
tuale.

Urmînd cu 
dumneavoastră. __ _____
ayem multe de făcut. ne„vofn sțrăduî 

■sa fim demni de strălucitul exemplu 
pe care ni-1 dați. să ne situăm la 
înălțimea încrederii pe care ne-o 
acordați și a minunatelor condiții pe 
care ni le-ați creat.

Să ne trăiți intru mulți ani. scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne 
trăiți în sănătate și fericire, alături 
de cei dragi dumneavoastră, spre 
binele țării șl al întregului popor !“

în toate 
materiale

fermitate 
conștient!

domeniile 
și spiri-

indicațiile 
că mai

„La realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de conducere a sta
tului, întreaga noastră națiune tră
iește momente de înălțătoare mîn
drie patriotică pentru istoria revolu
ționară pe care o scrie de 15 ani — 
se. arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE. Țărănimea, bene
ficiară nemijlocită a marilor prefa
ceri care au avUt loc in ultimul de
ceniu și jumătate, de cind conduceți ’ 
destinele poporului român, vă aduce 
și CU acest prilej un Vibrant omagiu 
pentru clarviziunea și spiritul nova
tor culcare ati fundamentat întreaga 
politică agrară a partidului, pentru 
grija permanentă ne care o purtati 
modernizării si intensificării produc
ției agricole. Vă aducem, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai calde mulțumiri 
pentru locul și rolul de prim rang 
pe care 1-ati statuat agriculturii în 
amplul Program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism, pentru măsurile stabilite 
în Vederea perfecționării conducerii 
și organizării agriculturii, care îi 
asigură un cadru nou. superior de 
dezvoltare, menit să-i determine 
sporirea substanțială a contribuției 
la progresul multilateral al patriei.

Exprimind si de această dată ade
ziunea noastră totală la politica in
ternă, și externă â partidului și sta
tului,’ voința fermă de a aplica 
nfi*taătut această politică, vă asigu
răm că, așa cum ati indicat. Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție. Uniunile județene 
își vor perfecționa continuu activi
tatea, acționînd ferm pentru ca in 
toate unitățile agricole cooperatiste 
să se asigure buna organizare a pro
ducției, întărirea disciplinei și răs
punderii în muncă, realizarea indi
catorilor de plan și a sarcinilor de 
livrare a produselor Ia fondul de 
stat, creșterea eficientei întregii acti
vități"
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Aspect din timpul solemnității conferirii unor înalte distincții fruntașilor întrecerii socialiste din anul 1979

Guvernul 
a depus 

jurămîntul
(Urmare din pag. I)
membrilor guvernului și să vă 
urez tuturor succese în activi
tatea tic înfăptuire a politicii 
partidului, de realizare neabătu
tă a hotăririlor Congresului a! 
XII-Iea.

Sper că în componența sa ac
tuală guvernul dispune de for
țele necesare și va reuși să-și 
îndeplinească in bune condiții 
sarcinile încredințate de par
tid, de Marea Adunare Națio
nală.

încă o dată vă doresc tutu
ror succes în activitatea 
viitoare.

în aceeași zi. in fata pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au depus jurămințul 
de credință și devotament față 
de Republica Socialistă Româ
nia membrii Tribunalului Su
prem și procurorul general al 

, Republicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

i-a felicitat și le-a urat succes 
in aplicarea legilor țării,. Jn asi
gurarea unei justiții dreptgr 
■' 

Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele
Republicii Socialiste România, președin
tele Consiliului de Stat,

Vicepreședinții Consiliului de Stat
ȘTEFAN VOITEC
GHEORGHE RADULESCU
IOSIF KOVACS
MARIA CIOCAN
PETRU ENACHE

Membrii Consiliului de Stat
Ioan Anton 
Constantin Arseni
Ioana Bratu
Silviu Curticeanu 
Tamara Dobrin 
Eduard Eisenburger 
Alexandrina Găinușe 
Virginia Gemescu 
Ștefania lonescu 
Mihalache Mărgean

Gheorghe Mihoc 
Vasile Milea 
Ferdinand Nagy 
Marin Nedelcu. 
Gheorghe Pană 
Gheorghe Petrescu 
Ion I’opeacu-Puțuri 
Vasile Viicu 
Elena Vlăduc

Guvernul
Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ — prim-ministru
ELENA CEAUȘESCU — prim viceprim-ministru 
GHEORGHE OPREA — prim viceprim-ministru 
ION DINCA — prim viceprim-ministru
Cornel Burtică — . viceprim-'ministru, ministrul 

comerțului exterior și cooperării economice 
internaționale

Nicolae Constantin — viceprim-ministru, pre
ședintele' Comitetului de Stat al Planificării

Cornelia Filipaș — viceprim-ministru
Janos Fazekas — viceprim-ministru
Paul Niculescu — viceprim-ministru, ministrul 

finanțelor
Ion Pățan — viceprim-ministru, ministrul apro-

• vizionării tehnico-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe

Ion Ioniță — viceprim-ministru
Virgil Trofin — viceprim-ministru, ministrul mi

nelor, petrolului și geologiei
Angelo Miculescu — viceprim-ministru, ministrul 

agriculturii și industriei alimentare
Ștefan Andrei — ministrul afacerilor externe 
Constantin Olteanu — ministrul apărării naționale 
George Honioștean — ministrul de interne 
Nicolae Agachi — ministrul,,industriei metalur- 

' gice
Ion Avram — ministrul industriei construcțiilor 

de mașini
Gheorghe Caranfil — ministrul industriei chimice 
Gheorghe Cioară — ministrul energiei electrice 
Dumitru Popa — ministrul construcțiilor indus

triale
Vasile Bulucea — ministrul transporturilor și tele

comunicațiilor
Ioan Florea — ministrul economiei forestiere și 

materialelor de construcții
Lina Ciobanu — ministrul industriei ușoare
Ana Mureșan — ministrul comerțului interior 
Emil Bobu — ministrul muncii
Aneta, Spornic — ministrul educației și învăță- 

mîntului
Emil Drăgănescu — ministrul turismului și spor

tului
Eugen Proca — ministrul sănătății
Ion Ceterchi — .ministrul justiției
Ion Ursu — prim-vicepreședinte al Consiliului 

Național pentru Știință și Tehnologie

Suzana Gâdea — președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

Ludovic Fazekas — președintele Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare

Gheorghe Gaston Marin — președintele Comite
tului de Stat pentru Prețuri

Ion Iliescu — președintele Consiliului Național 
al Apelor

Cornel Mihulecea — președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară

Richard Winter — ministru secretar de stat la 
Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe 

Aurel Duma *— ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe

Tudor Postelnicu — ministru , secre.tar de stat 
la Ministerul de Interne și șef al Departa
mentului Securității Statului

Alexandru Mărgăritescu — ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, șef al 
Departamentului Cooperării Economice In
ternaționale

Dumitru Bejan — ministru secretar de stat la 
, . Ministerul Comghțului Exterior și‘ Cooperării

Economice Internaționale
Petre Preoteasa — ministru secretar de stat, prim- 

vicepreședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării

Gheorghe Petrescu — ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini

Ion Stănescu — minisțru secretar de stat la 
Ministerul Construcțiilor Industriale

Maxim Berghianu — ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, șef a]. Departamentului Industriei 
Alimentare

Mihai Florescu — ministru secretar de stat la 
Consiliul Național*pentru Știință și Tehnologie 

Cornel Onescu — prim-vicepreședinte al Comite
tului pentru Problemele Consiliilor Populare

Mihai Marinescu — prim-vicepreședinte al Con
siliului Organizării Economico-Sociale

Marin Vasile — președintele Uniunii Naționale a 
‘ Cooperativelor Agricole de Producție*

Pantelimon Găvănescu — primul secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, ministru pentru problemele tineretului.

Untul primului ministru al guvernului, 
tovarășul llie 1/erdeț.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. '

Președinte al Republicii’:'SociaIiste 
România,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși 
deputați,

Cu sentimente de emoție și. in 
același timp, de adincă responsabi
litate, doresc să exprim întreaga mea 
recunoștință Marii Adunări Naționa
le. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru inaJta încredere acordată prin 
alegerea mea in funcția de prim-mi- 
nistru.

Permiteți-mi să asigur pe pre
ședintele țării, să asigur Marea Adu
nare Națională că voi face tot ceea 
ce stă in puterile mele pentru ca gu
vernul să-și aducă o cdntributie spo
rită la înfăptuirea programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, că 
in întreaga -sa activitate Consiliul 
de Miniștri va urmări neabătut 
transpunerea in fapt a liniei gene
rale a Partidului Comunist Român, 
forța politică conducătoare a între
gii societăți.

Stimați tovarăși.
începutul celei de-ți opta legisla

turi a Marii Adunări Naționale este 
marcat de actul istoric exprimind vo
ința întregii națiuni al realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de președinte al Re
publicii Socialiste România.,

Opțiunea covîrșitoare a cetățeni
lor patriei noastre pentru candidății 
Frontului Democrației și, Unității So
cialiste exprimă convingerea nestră
mutată in justețea politicii interne și 
externe a Partidului Comunist Ro
mân. hotărirea hnanimă a poporului 
nostru de a munci, cu dăruire, pentru 
progresul economic si social al Re
publicii Socialiste România, pentru 
victoria deplină a socialismului și co
munismului pe pămintul României 
libere și independente.

Atașamentul nețărmurit al poporu
lui fată de politica partidului iși are 
izvorul in rezultatele construcției so
cialiste, in faptul că in ultimii 15. ani, 
de cind in fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. țara 
noastră a cunoscut o dezvoltare im
petuoasă a forțelor de producție, a 
înregistrat succese remarcabile in 
dezvoltarea științei și culturii, in în
tronarea unui spirit nou, de echitate 
și dreptate. în crearea unui cadru 
larg, eficient și stimulativ de parti
cipare reală a maselor- la conducerea 
și gospodărirea treburilor țării.

Realegerea ca președinte al Româ
niei a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este garanția continuării neabătute a 
acestei politici verificate in practică, 
de dezvoltare economico-socială. de 
ridicare a nivelului de viată, cultură 
și civilizație al poporului, garanția 
continuării politicii externe princi
piale', realiste, dinamice și novatoare 
care a adus României un remarcabil 
prestigiu internațional.

Cu acest prilej, vă rog să-mi per
miteți. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresez, in numele 
guvernului. călduroase felicitări, 
urări de multă sănătate și putere de 
muncă, ani multi in fruntea parti
dului și statului spre binele și pros
peritatea națiunii, al păcii și colabo
rării între popoare..

Stimați tovarăși.
Roadele remarcabile ale eforturilor 

noastre în actualul cincinal, vizibile 
in toate domeniile construcției socia
liste. pun intr-o puternică lumină 
imensa capacitate de mobilizare a 
partidului, unitatea de nezdruncinat 
a clasei muncitoare — care și-a de
monstrat inalta sa capacitate de a 
conduce destinele națiunii — a țără
nimii și intelectualității, a tuturor 
fiilor patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — ne 
inspiră convingerea că nimeni si ni
mic nu ne poate abate de la drumul 
nostru spre progres, spre asigurarea 
continuă a prosperității și înfloririi 
patriei.

în evoluția mereu ascendentă 
a României, anul 1980 are o deosebită 
importanță. în discursul solemn rostit 
de către tovarășul'Nicolae Ceaușescu 
in Marea Adunare Națională a celei 
de-a opta legislaturi au fost definite 
cu precizie sarcinile ce revin guver
nului in actuala etapă, în realizarea 
integrală a obiectivelor actualui cin
cinal și pregătirea premiselor pentru 
realizarea în condiții cit mai bune a 
cincinalului 1981—1985.

Avem o bază de pornire bună, pe 
care o reprezintă realizările noastre 
de pină acum. Dispunem de un po
tențial tehnico-material puternic și 
modern, de un fond de cadre bogat 
și valoros, de un cadru organizatoric 
corespunzător. 'De aceea stă in pu
terea noastră să diminuăm influen
țele negative pe care Ie generează in 
dezvoltarea tuturor țărilor actuala 
situație din economia mondială, să 
îndeplinim sarcinile stabilite pentru, 
acest an și să realizăm în bune con
diții legătura între cincinalul actual 
și cel următor.

Mobilizind toate resursele și ener
giile pentru transpunerea în fapt a 
hotăririlor și directivelor Congresu
lui al XII-Iea al Partidului Comu
nist Român în dezvoltarea produc
ției. a invățămintului. științei și cul
turii, a ocrotirii sănătății, guvernul 
se va călăuzi, fără abatere, de țelul 
suprem al partidului — asigurarea 
bunăstării materiale și propășirii spi
rituale a poporului — punind in cen
trul atenției sale economia, creșterea 
și modernizarea forțelor de produc
ție — fundamentul de neclintit al 
progresului multilateral al societății 
noastre.

în acest cadru, preocupindu-ne de 
asigurarea îndeplinirii integrale . a 
planului de dezvoltare economico-so
cială, a producției nete ca parametru 
esențial, a producției fizice, a tuturor 
indi.catorilor cantitativi și , calitativi, 
guvernul va acorda o atenție sporită 
realizării amplului nostru program de 
investiții, asigurării condițiilor ma
teriale și organizatorice pentru ca 
obiectivele înscrise' in plan să fie 
puse în funcțiune la termen și să 
realizeze nivelurile prevăzute în pro
iecte și, totodată, va lua toate mă
surile pentru buna întreținere, func
ționare și utilizare a capacităților 
existente.

Ținînd seama de sarcinile noastre 
de sporire a eficientei economice, 
precum și de noile realități din eco
nomia mondială, va trebui să impri
măm la. toate nivelurile și in toate 
sectoarele un mod n,ou de abordare 
și să acționăm operativ pentru utili
zarea cit mai rațională a energiei și 
materiilor prime, pentru încadrarea 
strictă in normele de consum plani
ficate. utilizarea unor tehnici și teh
nologii noi, mai economicoase, pen

tru înlocuirea materialelor deficitare 
cu materiale ieftine și de care dis
punem, reproiectarea .produselor, va
lorificarea resurselor secundare, re
cuperarea, recondiționarea și recicla
rea produselor, pieselor uzate, valo
rificarea cit mai înaltă a hidrocar
burilor, minereurilor, materiilor pri
me vegetale și animale.

Va trebui să deschidem un cimp 
și mai larg afirmării creației știin
țifice și tehnice proprii. asigurării 
procesului de înnoire și modernizare 
a tehnicii, tehnologiilor și produse
lor in pas cu progresul înregistrat pe 
plan mondial ; să facem totul pen
tru ca eforturile in acest domeniu să 
se regăsească in creșteri corespunză
toare de productivitate și perfor
manțe. în îmbunătățirea calității, 
sporirea eficienței- și ridicarea com
petitivității: mărfurilor noastre pe 
piețele externe....

O atenție de prim ordin va trebui 
să acordăm producției pentru export, 
sporirii și diversificării exporturilor, 
creșterii ponderii produselor cu un 
grad avansat de prelucrare, adoptării 
de măsuri ferme pentru extinderea 
cooperării in producție și asigurarea 
echilibrului balanței comerciale și de 
plăți.

în spiritul concluziilor trase de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa Consfătuire pe problemele agri
culturii, va trebui să acționăm hotărit 
pentru înlăturarea neajunsurilor sub
liniate cu acest prilej, pentru folo
sirea rațională, intdnsivă .a pămintu- 
Iui și mijloacelor mecanice si chimi
ce. pentru asigurarea lucrărilor agri
cole la timp și in condiții optime, 
ridicarea in continuare a nivelului 
activității in zootehnie, astfel incit 
să asigurăm realizarea sarcinilor 
stabilite de conducerea partidului, să 
obținem producții în toate sectoarele 
pe măsura experienței, a condițiilor 
și a eforturilor făcute de-a lungul 
anilor în această ramură de bază a 
economiei naționale.

Tovarăși,
în numeroase unități, noul meca

nism economico-financiar și-a dove
dit pe deplin eficacitatea. Pe par
cursul generalizării noului .mecanism 
ne vom preocupa să rezolvăm ope
rativ problemele care apar, să asi
gurăm în toate întreprinderile și 
ramurile îndrumarea și controlul ne
cesare, sâ ridicăm pe o treaptă su
perioară participarea , personalului 
muncitor la conducere, să întărim 
munca colectivă, să dezvoltăm și să 
consolidăm autogestiunea financiară 
și autoconducerea muncitorească.

Așa cum s-a subliniat in cuvintarea 
de ieri a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, guvernul, in .întregul său. 
Si fiecare minister trebuie să ia mă
suri hotărite pentru gospodărirea ju
dicioasă a tuturor mijloacelor mate
riale și financiare, să lupte împo
triva risipei. Aceasta reclamă intro
ducerea la toate nivelurile a unui stil 
de muncă bazat ne răspundere și 
ordine, pe respectarea neabătută a 
legilor țării, a normelor in vigoare, 
a disciplinei de plan* și tehnologice. 
Va trebui să facem totul pentru ca 
in munca minis’terelor. a centralelor, 
a întregului aparat de stat să se 
înlăture formalismul și birocratismul, 
iar activitatea vie cu oamenii, ki fata 
locului, sprijinul concret și controlul 
îndeplinirii sarcinilor să devină o ca
racteristică generală.

Va trebui să sprijinim inițiativele 

valoroase și să creăm condiții pentru 
generalizarea ia tot ceea1 ce este 
înaintat, să milităm hotărit pentru 
promovarea în munci de răspundere 
a oamenilor cu o înaltă pregătire si 
în același timp cu o inaltă conștiință 
politică și profesională, capabili să 
muncească cu dăruire si pasiune 
pentru transpunerea in, fapt a hotă
ririlor și directivelor partidului, pen
tru aplicarea legilor țării.

Stimați tovarăși.
Doresc ca de la această înaltă tri

bună să afirm hotărirea guvernului 
român de a milita și pe viitor cu 
întreaga vigoare, eficientă si promp
titudine pentru aplicarea politicii 
externe a partidului și statului, la a 
cărei elaborare, promovare și afir
mare pe arena internațională tova
rășul Nicolae .Ceaușescu are un rol 
hotăritor.

A servi o asemenea politică res
ponsabilă. clarvăzătoare și activă. in] 
acord deplin cu conștiința noastră 
comunistă și patriotică, o politică 
răspunzind intereselor fundamentale; 
ale poporului și. în același timp, in
tereselor socialismului și intereselor 
păcii și progresului în 'lume, este nu 
numai o datorie, ci și o deosebită 
onoare.

Nu numai poporul nostru, ci și în
treaga opinie publică internațională 
cunoaște și apreciază activitatea; 
consecventă a partidului si statului 
nostr.u. a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
realizarea unui larg curent in fa
voarea reluării cursului spre destin-] 
dere și pentru consolidarea acesteia] 
pe baza respectării Principiilor egali
tății suverane a statelor, neamestecu
lui în afacerile interne, renunțării la] 
forță și la amenințarea cu forța.' 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotări destinele singur, fără nici un 
amestec din afară; poziția consec-j' 
ventă a politicii noastre externe pen-[ 
tru a găsi soluții principiale, unanim 
acceptabile, exclusiv pe calea nego-- 
cierilor, la cele mai complexe problej 
me conflictuale. pentru progrese 
reale in domeniul dezarmării, al edi
ficării unei noi ordini economice In
ternaționale.

In spiritul, acestei orientări, al în
țelegerilor la nivelul cel mai inalt, 
vom face totul pentru a dezvolta re
lațiile de prietenie și colaborare mul
tilaterală cu țările .C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste, pentru extinderea și 
diversificarea raporturilor cu țările 
in curs de dezvoltare, cu toate țările 
lumii, indiferent de sistemul social 
economic.

încredințăm Marea Adunare Națio
nală că. atît lâ nivelul guvernului, cit 
și la nivelul ministerelor, centrale
lor, unităților, vom Întreprinde mă
suri practice pentru utilizarea ma
ximă a posibilităților create de acor
durile de colaborare economică și 
tehnico-științifică, pentru realizarea, 
integrală a angajamentelor asumate, 
pentru transpunerea in viață a în
țelegerilor convenite la nivel înalt, 
pentru sporirea eficienței participă
rii României la circuitul economic 
mondial.

Stimați tovarăși,
în încheiere, vă rog să-mi permiteți 

ca, in numele guvernului, să asigur 
încă o dată pe președintele Republi
cii Socialiste România, Marea Adu
nare Națională, că vom face totul 
pentru a duce la îndeplinire impor
tantele sarcini încredințate, că vom 
consacra intreaga noastră energie și 
capacitate de miineă aplicării liniei 
politice interne și internaționale a 
partidului, înfăptuirii Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, asigurării 
propășirii, libertății și independenței 
patriei noastre.

Simbătă dimineață s-au reluat lu
crările primei sesiuni a celei de-a 
VIII-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Sosirea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului a fost salutată de deputați și 
invitați cu deosebită căldură, cu în
delungi și puternice aplauze, cei pre- 
zenți exprimîndu-și și cu acest prilej 
satisfacția deplină pentru realegerea 
sa in funcția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste România.

împreună cu președintele Repu
blicii, in lojile oficiale iau loc to
varășul llie Verdeț, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc. Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Virgil Cazaca, 
Lina Ciobanu. Ion Coman, Nicolae 
Constantin. Constantin Dăscălescu, 
Ion . Dincă, Janos Fazekas. Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș. Alexan
drina Găinușe. Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pătan. Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec.

La lucrările sesiunii iau parte, de 
asemenea, membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al ’ C.C. al 

P.C.R.. secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de Stat.

Se aflau in sală ip calitate de invi
tați membri ai C.C. al P.C.R.. condu
cători ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor de masă și obștești, frun
tași in producție, oameni de știință 
și cultură, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

Intrindu-se in ordinea de zi, s-a 
trecut la alegerea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Potrivit prevederilor Constituției, 
președintele 'Republicii Socialiste 
România este și președinte al Con
siliului de Stat.

în numele Comitetului Central al 
partidului și Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, președintele Marii Adu
nări Naționale propune pe vicepre
ședinții și .membrii Consiliului de 
Stat. Deputății aleg in unanimitate 
Consiliul de Stat. Vicepreședinții și 
membrii Consiliului de Stat au depus 
apoi „Jurămîntul de credință și devo
tament față de Republica Socialistă 
România".

în continuare, președintele Marii 
Adunări Naționale a propus, din în

sărcinarea Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român și ,a 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
pentru funcția de prim-ministru al 
guvernului pe tovarășul llie Verdeț.

Cu unanimitate de voturi. Marea

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
Adunare Națională a ales pe tovară
șul llie Verdeț în funcția de prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în conformitate cu hotăririle ple
narei Comitetului Central al ■ Parti
dului Comunist Român și a Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, primul 
ministru al guvernului a prezentat 
propunerile cu privire la alegerea 
prim viceprim-miniștrilor, a vice- 
prim-miniștrilor și. a membrilor gu
vernului.

Marea Adunare Națională a ales 
in unanimitate prim viceprim-miniș- 

trii. viceprim-miniștrii și membrii 
guvernului.

A luat apoi, cuvîntul tovarășul llie 
Verdeț, primul ministru al guver
nului.

Marea Adunare Națională a ales 
în continuare Tribunalul Suprem. în 

calitate de președinte a fost ales 
tovarășul loan Sălăjan.

De asemenea, deputății prezenți 
la sesiune au ales in funcția de 
procuror general al Republicii Socia
liste. România pe tovarășul Nicolae 
Popovici.

în continuare au fost aleși ca 
secretari ai Marii Adunări Naționale 
deputății Nicu Ceaușescu, Maria 
Ghițulică, loan Foriș, Hedwiga 
Margareta Hausser, Ioachim Moga, 
Ion Stoian.

La ultimul punct al ordinii de zi. 
Marea Adunare Națională a ales co
misiile permanente ale actualei le

gislaturi. care s-au întrunit apoi în 
ședințe de constituire, alegindu-și- 
președintele, vicepreședinții și secre
tarii, după cum urmează :

— Comisia constituțională și juri
dică — președinte : loan Sălăjan; vi
cepreședinți : Maria Gheorghe și Ion

Teoreanu ; secretari : Elena Verona 
Burtea și Constantin Flitan.

— Comisia pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară — 
președinte Emilian Dobrescu ; vice
președinți : Iuiiana Bucur și Gheor
ghe Dumitrache ; secretari : Emanoil 
Babici și loan Totu.

— Comisia pentru agricultură, sil
vicultură și gospodărirea apelor — 
președinte : Ion Catrinescu ; vice
președinți : Vasile Bărbulescu și Ni- 
culina Moraru ; secretari : An.dreiu 
Balint și loan Teșu.

— Comisia pentru invățămint, ști

ință și cultură — președinte : Stan 
Soare ; vicepreședinți : Petre Dănică 
și Silviu Ionel Vlad; secretari : Fran- 
cisc Fodor și Rodica Viicu.

— Comisia pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și protecția me
diului — președinte : Ștefan Mocuța: 
vicepreședinți : Ștefan Korodi și 
Elena Nae ; secretari : loan Alexan
dru Oproiu și Lidia Orădean.

— Comisia pentru consiliile popu
lare și administrația de stat — pre
ședinte : Miu Dobrescu; vicepre
ședinți: Eva Feder și Gheorghe Stoi
ca ; secretari ■: Margareta Krauss și 
loan Siminiceanu.

— Comisia pentru probleme de 
apărare — președinte : Ion Coman ; 
vicepreședinți ; Paraschiv Benescu și 
llie Ceaușescu ; secretari : Gheorghe 
Blaj și Luigi Martiș.

— Comisia pentru politică externă 
și cooperare economică internațională 
— președinte : Vasile Pungan ; vice
președinți : Magdalena Filipaș și llie 
Văduva ; secretari : Iuliu Fejes și 
Maria lonescu.

Comisia de validare a Marii Adu
nări Naționale, aleasă in prima zi a 
sesiunii, are. ca președinte pe Ion 
Sîrbu, ca vicepreședinți pe Letiția 

Ionaș și Stelian Teodorescu. iar ca 
secretar pe Trandafir Cocârlă. '

Luind act de problemele interna
ționale expuse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in discursul solemn rostit- 
cu prilejul realegerii sale in inalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România, Biroul Marii 
Adunări Naționale a supus spre 
adoptare Apelul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia către parlamentele și popoarele 
țărilor participante la Conferința ge- 
neral-europeană de la Helsinki. Pre
ședintele Forului legislativ suprem a 
dat citire textului Apelului.

Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, către 
parlamentele și popoarele tarilor 
participante la Conferința general- 
europeană de la Helsinki a fost adop
tat cu unanimitate de voturi.

în încheierea ședinței, președintele 
Marii Adunări Naționale a anunțat 
că, deoarece Biroul M.A.N. urmează 
să . primească unele proiecte de legi 
care vor fi supuse examinării si avi
zării comisiilor permanente de spe
cialitate, sesiunea rămine deschisă, 
data reluării lucrărilor in ședință 
plenară urmind să fie comunicată 
din timp.
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PREZ
Președintele Republicii Socialiste România decre

tează:
Art. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute în 

anul 1979 în îndeplinirea și depășirea planului national 
unic de dezvoltare economico-socialâ și a angajamen
telor asumate, pentru ocuparea locurilor I, II și III 
in întrecerea dintre organizațiile județene de partid 
în industrie, construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor și pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
economiei in ansamblu, se conferă :

— „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Organi
zației de partid a municipiului București și Organi
zației de partid a județului Cluj ;

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

. — „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III, 
Organizației de partid a județului Suceava și Organi
zației de partid a județului Maramureș.

Art. 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute în 
anul 1979 în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
la principalii indicatori din agricultură, pentru ocu
parea locurilor I, II și III în întrecerea dintre orga
nizațiile județene de partid in acest domeniu, se 
conferă :

— Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locu] I, 
Organizației de partid a județului Vrancea și Organi
zației de partid a județului Argeș ;

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

— Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a, pentru 
locul III, Organizației de partid a județului Buzău.

Art. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute în 
anul 1979 în îndeplinirea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate in economia locală, pentru ocu
parea Jocurilor I, II și III în întrecerea dintre con
siliile populare județene, se conferă :

— „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Consi
liului popular al județului Cluj ;

— „Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II, 
Consiliului popular al județului Neamț ;

— „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III, 
Consiliului popular al județului Constanța și Consiliu
lui popular al județului Argeș.

Art. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute în 
anul 1979 și pentru ocuparea locurilor I, II și III în 
întrecerea dintre unitățile industriale, de construcții, 
din agricultură și silvicultură, transporturi și tele
comunicații, circulația mărfurilor, de prestări de ser
vicii și institutele de cercetare și proiectare, se con
feră :

INDUSTRIE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste", pentru locul I :

— întreprinderii de aluminiu Slatina.
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii eiectrocentrale Galați ;

— întreprinderii miniere Lupeni ;
— Combinatului siderurgic Reșița ;
— întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" 

București ;
— întreprinderii de aparate electrice de măsurat

Timișoara ; 1
— întreprinderii chimice Dudești — București ;
— întreprinderii forestiere de exploatare și trans

port — Suceava ;
— întreprinderii de mobilier și decorațiuni Heliade

— București ;
— întreprinderii de confecții și tricotaje București ;
— întreprinderii de morărit, panificație și produse 

făinoase Teleorman ;
-— întreprinderii poligrafice Bucureștii Noi.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— întreprinderii de rețele electrice Bacău ;
— întreprinderii miniere Hunedoara ;
— Schelei de extracție a țițeiului Moreni ;
— întreprinderii „Carbochim" Cluj-Napoca ;
— întreprinderii de utilaj greu ,,Progresul“-Brăila ;
— întreprinderii „1 Mai“ Ploiești ;
— întreprinderii „Electrometal" Timișoara ;
— întreprinderii Rafinăria Ploiești ;
— Combinatului de prelucrare a lemnului Oradea ;
— Combinatului dc lianți și azbociment Fieni ;
—- întreprinderii de postav Buhuși ;
— întreprinderii de porțelan Alba Iulia ;
— întreprinderii de spirt Ozun — Sfintu Gheorghe ;
— întreprinderii mecanice pentru agricultură și 

industrie alimentară Arad.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— întreprinderii eiectrocentrale Porțile de Fier
— întreprinderii miniere Bălan ;
— întreprinderii de prospecțiuni și' explorări geolo

gice Hunedoara ;
— Schelei de foraj Mediaș ;
— Combinatului metalurgic Cîmpia Turzii ;
— întreprinderii „Armătura" Cluj-Napoca ;
— întreprinderii mecanice Cugir ;
— întreprinderii de garnituri de frînă și etanșare 

Rîmnicu Sărat ;
— întreprinderii chimice „Victoria" — București ;
— întreprinderii de produse cosmetice „Nivea" — 

Brașov ;
— întreprinderii chimice „Prodcomplex" — Tirgu

Mureș ; • •
— întreprinderii de piese de schimb și utilaje pen

tru industria chimică Satu Mare ;
— Combinatului de prelucrare a lemnului Suceava ;
— întreprinderii de prefabricate din beton Timi

șoara ;
— întreprinderii de hîrtie și confecții carton ondulat 

Ghimbav ;
— întreprinderii textile „Maramureș" — Raia Mare ;
— întreprinderii de piele și încălțăminte „Pionierul"

— București ;
— întreprinderii de industrializare a laptelui Bucu

rești : ,
— întreprinderii piscicole Satu Mare ;
— întreprinderii pentru producerea și industrializa

rea legumelor și fructelor Tecuci :
— întreprinderii poligrafice „Buletinul oficial" Bucu

rești.
CONSTRUCȚII

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Trustu
lui de construcții industriale Cluj și Trustului de con
strucții Argeș.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II, între
prinderii „Energopetrol" Cimpina.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Trustului de izolații pentru lucrări industriale 

București ;
— întreprinderii de construcții căi ferate Brașov.

AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA 
Unități din agricultura dc stat și silvicultură

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

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locui II :
— întreprinderii avicole de stat Bacău ;
—. Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Miroși, 

județul Argeș ;
— Inspectoratului silvic județean Caraș-Severin.
„Ordinul Muncii" clasa a IH-a, pentru Jocul III :
— Combinatului de producere și industrializare a 

cărnii de porc Timiș ;
— întreprinderii agricole de stat Bucium, județul 

Iași.
Unități cooperatiste din agricultură

Medalia de aur „Secera și Ciocanul", Cooperativei 
agricole de producție Scornicești, județul Olt, care a 
fost distinsă eu titlul de „Erou al Muncii Socialiste".

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I .:
— Consiliului unic agroindustrial de stat și coope

ratist Scornicești. județul Olt ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru -în- 

grășarea ovinelor Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanța ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru creș
terea găinilor ouătoare Văleni-Podgoria, județul 
Argeș ;

— Unității agricole Mărăcineni, județul Buzău.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a, pentru 

locul II :
— Consiliului unic agroindustrial de stat și coopera

tist Ciorăști, județul Vrancea ;
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— Cooperativei agricole de producție Schela, jude
țul Galați ;

— Cooperativei agricole de producție Vințu de Jos, 
județul Alba ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru in- 
grășarea porcilor Vînători. județul Vrancea ;

— Asociației eoonomice intercooperatiste pomicole — 
Rădășeni, județul Suceava.

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

— Consiliului unic agroindustrial de stat și coope
ratist Cocora. județul Ialomița ;

— Cooperativei agricole de producție Petrești, județul 
Satu Mare ;
— Cooperativei agricole de producție Beuca, județul 

Teleorman ;
— Cooperativei agricole de producție -Gurbânești, 

județul Ilfov ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru creș

terea puilor de carne „Sătmăreana", județul Satu 
Mare ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru în- 
grășar-ea porcilor Tomești, județul Iași ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru 
creșterea vacilor pentru lapte Huțani, județul Bo
toșani.

TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locu] I, Stației ’ 

C.F.R. Someșeni, județul Cluj.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II, între

prinderii de transporturi auto Dimbovița și întreprin
derii de exploatare portuară Constanța.

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III, 
Direcției județene de poștă și telecomunicații Prahova.

» CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
—■ întreprinderii pentru comerț exterior „Agro- 

export" București ;
— întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri 

alimentare Sibiu ;
— Uniunii județene a cooperativelor de consum 

Vil cea ;
— Cooperativei^ de consum Petrești, județul Dîm

bovița.
„Ordinul Muneii" clasa a Jl-a, pentru locul -II, Ofi

ciului național de turism „Litoral" Mamaia.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— întreprinderii comerciale de stat pentru alimen

tație-publică Constanța ;
— întreprinderii de comerț exterior „Romelectro" 

București ;
— Oficiului județean de turism Prahova;
— Stațiunii turistice Neptun.

PRESTĂRI DE SERVICII
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II:
— întreprinderii județene de transport local -Con

stanța ;
— întreprinderii județene de gospodărie comunală 

și locativă Arad .;
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești 

Covasna.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III, 

întreprinderii de construcții, reparații și adminis
trație locativă Foișor — București.

INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa

I, pentru locul I, Institutului de cercetări chimice 
București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, pentru locul
II, Institutului de cercetare științifică .și inginerie teh
nologică pentru industria electrotehnică București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, pentru locul III :
— Institutului de cercetări metalurgice București;
— Institutului de cercetare și proiectare pentru va

lorificarea și industrializarea legumelor și fructelor 
București.

INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA 
ȘI INGINERIE TEHNOLOGICA

Ordinul „Meritul Științific" elasa I, pentru locul I, 
Institutului de cercetare științifică și inginerie tehno
logică pentru mașini-unelte, agregate, mecanică fină 
și scule Titan — București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, pentru lo
cul II, Institutului de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru automatizări, tehnică de calcul și 
telecomunicații București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a III-a, pentru locul III :
— Institutului de fizică și inginerie nucleară Bucu

rești ;
— Institutului de cercetări și proiectări pentru sub

stanțe nemetalifere Cluj-Napoca.
INSTITUTE DE PROIECTARE ALE MINISTERELOR

„Ordinul Muncii" clasa I. pentru locul I. Institutului 
de inginerie tehnologică și proiectări de întreprinderi 
constructoare de mașini București.

„Ordinul Muncii" clasa a II-.a, pentru locul II, Insti
tutului âe proiectări tehnologice pentru industria 
ușoară București.

„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III :
— Institutului, pentru proiectări de secții și uzine 

metalurgice București ;
— Institutului de studii și proiectări pentru îmbu

nătățiri funciare București.
INSTITUTE DE PROIECTARE ALE CONSILIILOR 

POPULARE JUDEȚENE
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, Institutului 

„Proiect" — București.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II, Insti

tutului de proiectare județean Dolj.
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III, 

Institutului de proiectare județean Ilfov.
INSTITUTE ȘI STAȚIUNI DE CERCETARE 

ȘI PRODUCȚIE
„Ordinul Muncii" clasa a III-a, pentru locul III, 

Stațiunii de cercetări pentru culturi irigate Mărculești, 
județul Ialomița.

Art. 5. — Pentru rezultatele -obținute in anul 1979 în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor .de plan și a anga
jamentelor asumate, pentru ocuparea locurilor IV, V 
și VI în întrecerea .dintre -organizațiile județene de 
partid în industrie, construcții, transporturi și circu
lația mărfurilor și pentru contribuția adusă la dezvol
tarea economiei in ansamblu, se acordă „Diploma dc 
onoare", după cum urmează :

-- Organizației de partid a județului Prahova, pen
tru locul IV ;

— Organizației de partid a județului Harghita și 
Organizației de partid a județului Hunedoara, pentru 
locul V ;

— Organizației de partid a județului Sibiu, pentru 
locul VI.

Art. 6. — Pentru rezultatele obținute în anul 1979 în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la princi
palii indicatori din agricultură, pentru ocuparea locu
rilor IV, V și VI în întrecerea dintre organizațiile ju
dețene de partid în acest domeniu, se acordă „Diplo
ma de onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a județului Suceava, pen
tru locul IV ;

— Organizației de partid a județului Teleorman, pen
tru locul V ;

— Organizației de partid a județului Ilfov, pentru
locul VI. .

Art. 7. — Pentru rezultatele obținute în anul 1979 în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și depășirea angajamen
telor asumate in economia locală, pentru ocuparea 
locurilor IV, V și VI în întrecerea dintre consiliile 
populare județene, se acordă „Diploma dc onoare", 
după .cum urmează :

— Consiliului popular al județului Buzău, pentru 
locul IV :

— Consiliului popular al județului Suceava, pentru 
locul V ;

— Consiliului popular al județului Arad, pentru 
locul VI.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a înminat, sim- 
bătă. în cadrul unei solemnități care 
a avut loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale. înalte distincții ale Repu
blicii Socialiste România unor orga
nizații județene de partid, consilii 
populare județene, întreprinderi in
dustriale, unități agricole, de con
strucții. din domeniul transporturi
lor și telecomunicațiilor, .circulației 
mărfurilor, institute de cercetare, * 
proiectare și inginerie tehnologică, 
pentru rezultatele deosebite obținute 
in anul 1979 in îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan și angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă. -

La solemnitate — înalt oinagiu adus 
hărniciei, spiritului creator, muncii 
pline de abnegație și devotament 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a patriei — au participat tova
rășul Ilie Verdeț. tovarășa Elena 
■Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Alexandri
na Găinușe, Petre Lupu, Paul Njcu* 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
■Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec.

Se aflau in sală membrii supleant! 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al B.C.R., ai 
Consiliului de Staj și ai guvernului, 
deputății și invitații la prima -sesiu
ne a celei de-a VIII-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Festivitatea s-.a -constituit într-un 
nou prilej de a .se exprima cele mai 
alese sentimente de dragoste, stimă 
și prețuire, deplina .satisfacție -și 
profunda mîndrie patriotică pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, unitatea de neclintit a 
întregii noastre națiuni socialis
te in jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său ge
neral. hotărîrea nestrămutată a 
.poporului nostru de a-și mobi
liza toate energiile, întregul talent — 
Urmind pilda iubitului său conducă
tor — pentru a înfăptui integral isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului, sarcinile reie
șite din discursul solemn al tovară
șului Nicolae Ceaușescu rostit -cu 
prilejul realegerii sale în funcția su
premă .de șef al statului.

Prin cinstirea celor mai bune re
zultate in muncă ale .colectivelor frun
tașe in întrecerea socialistă desfășu
rată în întreaga economie națională, 
se dă, totodată, expresie adîncii pre
țuiri a eforturilor clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ale tutu
ror oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte națiopali- 
tăți — care, avînd în frunte pe co
muniști, traduc în viață, prin rodnica 
lor activitate de zi cu zi, obiectivele 
mărețului program al partidului de 
construire a socialismului și comunis
mului pe pămîntul României. Distinc
țiile oferite prin Decret prezidențial, 
constituie o nouă și grăitoare mărtu
rie a înaltei aprecieri pe care condu
cerea partidului și statului o acordă 
muncii neobosite, dăruirii exemplare, 
spiritului de inițiativă ale oamenilor 
muncii din Unitățile evidențiate, din 
toate ramurile economiei, pentru în
deplinirea ritmică și la un nivel ca
litativ superior a sarcinilor de plan 
ale actualului cincinal, fiind totodată 
un puternic imbold pentru o activi
tate și mai susținută pentru dezvol
tarea neîntreruptă a potențialului 
economic al patriei noastre socialis
te, pentru sporirea continuă a avuției 
naționale a nivelului de civilizație și 
bunăstare al poporului nostru.

tre. cu atît mai mult cu cit știm bine 
că in multe domenii avem datorii 
neonorate.

Primirea înaltei distincții, „Ordinul 
Muncii" clasa I, ne mobilizează în
treaga noastră capacitate de muncă, 
toate energiile și forțele pentru rea
lizarea exemplară a planului și anga
jamentelor asumate pe acest an, 
astfel îneît să încheiem actualul cin
cinal cu rezultate deosebite în toate 
domeniile de activitate.

Pe acest temei, asigurăm condu
cerea partidului, pe dumneavoastră, 
mult Iubite tovarășe Nicolae 
■Ceaușescu, că oamenii muncii din 
Capitală vor face totul pentru tradu
cerea in viață a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XII-lea. calea si
gură a fericirii și bunăstării po
porului, a ridicării României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Stoica, prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R., 
a spus : Vă rog să-mi îngăduiți ea în 
acest cadru și în aceste clipe solemne 
.să adresez. în numele organizației 
.județene de partid, al tuturor oanie- 
nilor muncii din județul Vrancea, 
conducerii partidului Și > statului, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
.secretar .general, cele mai vii mulțu
miri pentru onorarea ce ne-a fost fă
cută prin acordarea locului I și a 
distincției ca urmare a rezultatelor 
-obținute .anul trecut în domeniul 
agriculturii • în întrecerea dintre ju
dețe.

Locul I în întrecere și distincția 
acordată — care au fost obținute 
pentru prima dată în -istoria județului 
— constituie pentru noi. cei care 
trăim și muncim pe meleagurile 
Vrancei, firești motive de bucurie și 
satisfacție. Sîntem însă totodată 
iconștienți că și în Vrancea există 
mari rezerve ,ale agriculturii nepuse 
în valoare, că rezultatele obținute 
nu sînt încă la nivelul sarcinilor

Emoționanta marcare a vieții și 
muncii noastre cu înalta distincție ce 
ni s-a acordat, în aceste momente 
cînd întregul popor sărbătorește cu 
mîndrie patriotică și bucuria celor 
mai mari împliniri din istoria sa — 
15 ani de cînd in fruntea partidului 
conduceți cu cutezanță revoluționară 
destinele României — are pentru noi 
o semnificație deosebită ; ea coincide 
în mod fericit cu înscrierea în cro
nica mărețelor înfăptuiri a construirii 
întreprinderii de aluminiu — prima 
cetate a aurului alb din țară.

De numele și activitatea dumnea
voastră este strîns legată existenta 
celor peste 4 000 de aluminiști. de 
munca și viata lor. cu familiile lor, 
cu orașul pe care îl definesc.

Acordarea pentru a, IV-a oară con
secutiv a unor distincții, urmare a 
rezultatelor obținute în fiecare din 
acești 4 ani ai cincinalului, dă colec
tivului nostru tăria și forța necesară 
de a adăuga noi fapte la cele care au 
acumulat o producție suplimentară 
■de peste ”463 milioane lei. din care 
.302 milioane lei-valută. materializată 
•în peste 7 400 tone aluminiu și aliaje 
•de aluminiu.

Știm că mai sînt multe de făcut, 
mai ales în domeniul reducerii con
sumului de ’energie electrică, că și 
nouă ne revin răspunderi deosebite 
ca România să devină într-un timp 
cit mai scurt independentă din punct 
de vedere energetic.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face tot 
ce depinde de noi pentru a răspunde 
cu cinste acestui deziderat național 
stabilit de Congresul al XII-lea. Cu 
sentimente de aleasă stimă, ne alătu
răm și noi, aluminiști: din Slatina, 
bucuriei nemărginite cu ca-e întregul 
popor a primit realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia. și vă urăm din suflet să ne trăiți

academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. savant de renume mon
dial promotor consecvent al creației 
științifice naționale, a'l noilor prin
cipii de organizare și desfășurare a 
■cercetării, în indisolubilă conexiune 
cu Obiectivele majore ale economiei 
naționale.

în acești 30 de ani au fost reali
zate. pe baza cercetărilor ICECHIM, 
peste 120 instalații industriale, dintre 
care peste 90 între 1965—1979. în pe
rioada 1965—1979 au fost aplicate în 
industria chimică peste 350 tehnolo
gii elaborate de ICECHIM. cu -o pro
ducție totplă de circa 6,5 miliarde Iei 
anual.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că locul întîi ocupat 
în întrecerea socialistă pe anul tre
cut reprezintă pentru noi un nou si 
puternic imbold în activitatea vii
toare. Doresc să vă informez că. pe 
baza prevederilor programului-direc- 
tivă de cercetare și progres tehnic 
adoptat de Congresul al XII-lea al 
partfdului. planul de cercetare al in
stitutului a fost substanțial îmbună
tățit. un rol hotărîtor revenind orien- 
tărilor stabilite de tovarășa academi
cian Elena Ceaușescu. directorul ge
neral al institutului. în direcția creș
terii mai accentuate a aportului cer
cetării chimice la realizarea sarcini
lor de dezvojtare a industriei și în
tregii economii.

în încheiere. îmi îndeplinesc un 
mandat de onoare deosebită, adre- 
sind tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu sentimentele de 
aleasă stimă și prețuire ale colecti
vului nostru cu ocazia realegerii în 
suprema funcție de președinte al re
publicii. garanție sigură a înfloririi 
tot mai puternice, economice și so* 
ciale. a patriei noastre, a înfăptuirii 
neabătute a programului partidului 
de edificare socialistă și comunistă a 
României.

Tovarășul Silviu. Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, a dat citire Decretului preziden
țial. ,

în aplauzele celor 
președintele Republicii 
România, t o v a r ă ș u 1

.prezențî.
Socialiste

NICOLAE
CEAUȘESCU, a înminat înaltele 
distincții colectivelor situate pe pri
mele locuri în întrecerea socialistă
desfășurată în anul trecut.

Luind cuvîntul. tovarășul Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a spus:

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România J

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din Capitală, să exprim 
conducerii partidului, dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga noastră .recu
noștință și cele mai profunde mul
țumiri pentru onoarea ce ne-ați 
făcut-o, conferind „Ordinul Muncii" 
elasa I organizației de partid a mu
nicipiului București.

Avind loc la puțin timp după în
vestirea dumneavoastră in funcția 
supremă de președinte al Republicii 
Socialiste România, solemnitatea de 
astăzi ne oferă un fericit prilej pen
tru ca. odată cu cele mai calde felici
tări și urări de noi și tot mai mari 
.succese in îndeplinirea înaltelor răs
punderi ce v-au fost încredințate, să 
vă aducem omagiul nostru fierbinte 
pentru munca eroică și neobosită pe 
care o desfășurați în conducerea 
partidului și statului, pentru dăruirea 
fără margini și pasiunea revoluționa
ră neclintită cu care conduceți uriașa 
operă de făurire a societății socialiste 
și comuniste în patria, noastră.

îngăduiți-ne să vă adresăm, și cu 
acest prilej, mult stimate tovarășe 
secretar general, cele mai vii mul
țumiri pentru sprijinul permanent și 
multilateral, îndrumarea plină de cea 
mai caldă grijă tovărășească. pentru 
indicațiile și orientările deosebit de 
prețioase de care ne-am bucurat in 
toată această perioadă din partea 
dumneavoastră.

Succesele obținute -de oamenii 
muncii din .Capitală, puternic angajați 
în Înfăptuirea politicii interne .și ex
terne a partidului Și statului nostru, 
exprimă răspunsul lor hotărit la che
marea și îndemnurile înflăcărate ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a 
munci mai bine, de a valorifica la 
uni nivel superior resursele de care 
dispunem, de a economisi la maxi
mum materiile prime, materialele, 
combustibilii și energia electrică, de 
a contribui intr-o măsură sporită la 
înflorirea economico-socialâ a patriei, 
la creșterea bunăstării oelor ce mun
cesc.

înalta distincție ce ne-a fost con
ferită ne determină să acționăm cu 
mai multă hotărîre pentru îmbunătă
țirea permanentă a activității noas

Solemnitatea 
de la Marea Adunare 

Națională
ce ni le-ați dat, al bazei tehnico- 
materiale a agriculturii creată prin 
grija partidului și statului, a dum
neavoastră personal. Mobilizați de 
orientările și indicațiile date de dum
neavoastră cu nenumărate prilejuri, 
cu deosebire la Consfătuirea de lucru 
din februarie a.c., sîntem hotăriți să 
acționăm cu toată fermitatea pentru 
sporirea producțiilor medii la ce
reale, la struguri si legume, cit și în 
zootehnie, unde rezultatele sînt sub 
cerințe și posibilități.

Mulțumindu-vă încă o dată, din 
inimă, pentru încrederea acordată, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, urmind minuna
tul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, organizația județeană de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Vrancea vpr 
acționa cu .abnegație pentru ca re
zultatele din anul 1979 să fie între
gite cu altele noi, superioare. în 
1980, pentru ca județul Vrancea să 
se înscrie anul acesta și în viitor cu 
contribuții sporite la formarea fon
dului centralizat al .statului cu pro
duse agricole, vegetale și animale, la 
dezvoltarea patriei noastre socia
liste.

Să ne trăiți, întru mulți ani, mult 
stimate tovarășe .secretar general, să 
ne conduceți spre gloria și măreția 
poporului român !

Păstrăm in inimile noastre emoția 
Și sentimentele de profundă adeziune 
ale. țării, atît de impresionant expri
mate în ședința de ieri a Marii Adu
nări Naționale, cînd. prin realegerea 
.dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in suprema func
ție de președinte al României Sdcia- 
Jiste, poporul nostru și-a reafirmat cu 
tărie hotărîrea -de a construi istoria 
contemporană, de a vă urma cu fer
mitate și hotărîre revoluționară pe 
dumneavoastră, a spus tovarășul Ște
fan Mocuța, prim-secetar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R.

înaltele distincții conferite orga
nizației județene de partid și Consi
liului popular județean, a spus vor
bitorul, sînt primite de comuniști, de 
către toți clujenii cu sentimente de 
profundă satisfacție și nețărmurită 
recunoștință.

Rezultatele pozitive obținute- sînt, 
înainte de toate, încununarea fi
rească a grijii statornice de care 
județul Cluj, asemenea tuturor jude
țelor patriei, s-a bucurat din partea 
partidului și statului, din partea 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Sprijinul dum
neavoastră nemijlocit și îndemnul 
•comunist ne-au însuflețit și ajutat in 
muncă, .pentru care toți cei ce mun
cesc și trăiesc pe meleagurile clu
jene vă mulțumesc .din «adîncul ini
milor lor.

Aceste rezultate sînt, totodată, ro
dul eforturilor entuziaste și plihe de 
.dăruire ale organizațiilor de partid, 
consiliilor populare, ale tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari 
șî de .altă naționalitate —- puse în 
slujba înfăptuirii sarcinilor de plan.

Vă asigur, mult stimate tovarășe 
secretar general, că distincțiile con
ferite astăzi vor înaripa imaginația, 
■vor oțeli voința, vor amplifica pu
terile creatoare și vor întări hotărî
rea clujenilor de a se mobiliza și 
mai mult, pentru, a răspunde prin 
fapte emoționantei aprecieri din par
tea conducerii partidului și statului. 
Organizîndu-ne temeinic activitatea, 
iii spiritul hotăririlor celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, vom 
acționa cu toată energia și pricepe
rea pentru ca anul 1980 și întregul 
cincinal să se încheie cu realizări pe 
măsura condițiilor ce ne-au fost 
create și a așteptărilor dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

In cuvîntul său, tovarășul Ale
xandru Orzață, directorul întreprin
derii de aluminiu din Slatina, a spus:

multi ani fericiți în fruntea parti
dului și a țării, pentru binele po
porului român, pentru ca pacea și 
rațiunea să triumfe în întreaga lume.

Tovarășul Vasile Bărbulcscu. pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție — Scornicești, a spus : 
Distincțiile prin care conducerea par
tidului. dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. prețuiți hăr
nicia cooperatorilor, a tuturor celor 
care muncesc in Consiliul unic agro
industrial — Scornicești pentru re
zultatele obținute in anul 1979 repre
zintă pentru noi un eveniment de o 
deosebită însemnătate, care înscrie o 
nouă filă de cinste in cronica aces
tor meleaguri și a oamenilor săi. 
Bucuria noastră este cu atît mai 
mare cu cit primim aceste distincții 
pentru activitatea desfășurată în anul 
cînd comuna Scornicești a aniversat, 
bucurindu-se de înalta participare a 
dumneavoastră și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. 400 de ani de atestare do
cumentară. Ne folosim de acest pri
lej pentru a vă raporta că .prețioa
sele dumneavoastră indicații au prins 
și prind viată în inima și sufletul tu
turor locuitorilor din Scornicești. în 
faptele lor de muncă de fiecare zi.

Producțiile de peste 12 000 de ki
lograme de porumb boabe și de a- 
proape 6 000 de kilograme de grîu la 
hectar. 1 200 de kilograme carne de 
pasăre la hectar, precum și alte re
zultate deosebite obținute din sectoa
rele productive ale cooperativei noas
tre, ne-au permis să obținem o pro
ducție globală de 66 700 lei pe hectar, 
o producție netă de 31120 lei, pre
cum și un beneficiu de 19 690 lei pe 
hectar, dovedind cu prisosință'rezer
vele uriașe pe care le are agricul
tura românească, faptul că putem să 
depășim cu mult prevederile înscrise 
în documentele Congresului al XII- 
lea al partidului.

In aceste clipe solemne, gîndurile 
și sentimentele noastre de fierbinte 
mulțumire pentru distincțiile acorda
te se alătură dragostei si recunoștin
ței profunde a întregului popor față 
de rodnica dumneavoastră activitate 
desfășurată în cei 15 ani de cind con
duceți cu strălucire destinele Româ
niei.

Mă fac ecoul tuturor locuitorilor 
de pe meleagurile care au dat patriei 
pe cel mai iubit și stimat fiu al său, 
felicitîndu-vă din inimă pentru 
realegerea în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia. urindu-vă ceea ce dumneavoas
tră urați cu atâta generozitate Între
gului popor : „Multă sănătate și fe
ricire

Vă rog să-mi îngăduiți ca. în nu
mele personalului muncitor din In
stitutul de cercetări chimice — 
București, să adresez conducerii su
perioare de partid și de stat întreaga 
■noastră recunoștință ' pentru înalta 
distincție decernată institutului in 
cadrul întrecerii socialiste pe anul 
1979 — a spus tovarășa Viorica Do- 
brescu, secretara comitetului de par
tid al Institutului de cercetări chi
mice — București. Beneficiind de a- 
cest prilej fericit, doresc, totodată, să 
exprim profundul nostru omagiu față 
de activitatea de o impresionantă 
.multilateralitate și cutezanță revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — arhitectul și construc
torul politicii interne și externe .a 
țării — sub a cărui conducere. în 
decursul ultimului deceniu și ju
mătate, România a traversat cea 
mai fecundă perioadă de dezvoltare 
economico-socialâ. de afirmare pres
tigioasă pe arena internațională.

Distincția conferită astăzi are pen
tru noi o semnificație jubiliară, pes
te cîteva zile împlinindu-se trei de-; 
cehii de activitate ,a ICECHIM, din 
care aproape 23 de ani cu partici
parea proeminentă șl sub îndruma
rea și conducerea directă a tovarășei

In numele comuniștilor, al oame
nilor muncii din întreprinderea mi
nieră Lupeni — a .spus tovarășul. 
Ion Mandoca. secretarul comite
tului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii al unită
ții — .doresc să dau expresie 
sentimentelor de profundă satisfac
ție și legitimă mîndrie muncitorească 
•pe care le trăim în acest moment de 
mare -cinste pentru colectivul nostru. 
Folosesc acest prilej pentru a expri
ma din adîncul inimii cele mai calde 
mulțumiri și sentimente de gratitu
dine conducerii partidului și statului 
nostru, secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare 
al Văii Jiului, pentru grija părinteas
că ce ne-o poartă, pentru indicațiile 
de inestimabilă valoare practică pe 
-care ni le-a dat nouă, minerilor, cu 
prilejul frecventelor vizite de lucru 
la mina noastră. Bind viață cu fermi
tate indicațiilor, îndemnurilor secre
tarului general ai partidului de a 
folosi la întreaga capacitate mecani
zarea complexă, de înalt randament, 
de care beneficiem și care constituie 
cheia de boltă a întregii noastre ac
tivități, colectivul întreprinderii mi
niere Lupeni a realizat peste plan, 
de la începutul acestui an, 16 000 tone 
de cărbune. Puternic stimulați și în
suflețiți de distincția decernată colec
tivului nostru, o nouă și grăitoare 
-dovadă a înaltei prețuiri pe care con
ducerea partidului și statului nostru 
o dă muncii minerilor, ne angajăm 
să sporim rodnicia abatajelor, majo- 
rîndu-ne la 35 000 tone angajamen
tul pe care colectivul nostru și 1-aLa- 
sumat la producția fizică de cărbune 
pe acest an. Mulțumind încă o dată 
din inimă conducerii partidului, per- 

' sonal dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija I ce 
ne-o purtati. noi, minerii de la Lu
peni. vă asigurăm că vom munci fără 
preget pentru a da patriei tot mai 
mult cărbune, de a contribui la inde
pendența energetică a patriei, la în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

Din inimă, minerii vă adresează 
salutul nostru : „Noroc bun !“.

în cuvîntul său, tovarășul loan 
Toma; directorul întreprinderii agri
cole de stat Prejmer, județul Bra
șov, a spus : Vă rugăm să primiți 
mulțumirile cele mai adinei și recu
noștința noastră • fierbinte pentru 
cinstea pe care o faceți colectivului 
nostru prin acordarea acestei înalte 
distincții. Rezultatele obținute își au 
izvorul in politica științifică .a parti
dului și a statului nostru în domeniul 
dezvoltării și modernizării agricul
turii, la elaborarea ș,i ‘înfăptuirea 
căreia , ați adus și aduceți o contribu
ție de excepțională însemnătate ști
ințifică și practică.

Ne angajăm în fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
îndeplinim și să depășim sarcinile 
ce ne revin in actualul cincinal, să 
depășim veniturile cu 30 de milioane, 
să valorificăm mai bine pămîntul și 
întreaga dotare tehnico-materială de 
care dispunem, precum și hărnicia și 
capacitatea creatoare a tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari, 
germani — din întreprinderea noastră. 
In prezent, sîntem angajați cu toate 
forțele, cu întreaga' capacitate și pu
tere de muncă pentru aplicarea efi
cientă a celor mai avansate metode
de organizare a producției, de gene
ralizare a tehnologiilor moderne și a
experienței Înaintate 
producțiilor, pentru 
substanțială a întregii 
nomîce.

in creșterea 
îmbunătățirea 
activități eco-

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru această deosebită cinste, folosim
și acest prilej pentru a ne reafirma 
întreaga noastră recunoștință față 
de activitatea neobosită pe care o 
desfășurați în Bun tea partidului și a 
patriei noastre, consacrată • înfloririi 
României socialiste, păcii și dreptății 
în lume. Vă urăm din toată inima
mulți ani fericiți și sănătate spre 
binele și fericirea poporului român !

In încheierea solemnității, . primit 
cu multă căldură și însuflețire, 
a luat cuvintul tovarășul fjjcolae
Ceaușescu. (Cuvîntarea se pu
blică în pagina I).

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România — vibrant îndemn 
pentru o muncă entuziastă pusă in 
slujba fericirii poporului și patriei 
noastre socialiste — a fost urmărită 
cu deosebită atenție și subliniată cu 
vii și îndelungi aplauze, cei prezențî 
exprimind hotărirea fermă de a 
transpune in viață politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, de a-și spori contribuția la ri
dicarea necontenită a României pe 
noi trepte de civilizație și progres.
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ra în
poporului

L
Socialiste România 
țărilor participante

eneral-enropeană de la Helsinki
(Urmare din pag. I)
consecvența, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de comun 
acord la Conferința general-euro- 
peană, pentru transformarea Euro
pei în.tr-un continent .al colaborării 
și păcii.

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România se 
adresează parlamentelor europene 
pentru a colabora împreună în ve
derea bunei pregătiri și asigurării 
succesului viitoarei reuniuni de la 
Madrid, care va avea loc în toam
na acestui an, astfel încît ea să 
marcheze un pas h'otârîtor în rea
lizarea, -ca un lot unitar, a Actului 
de la Helsinki.

în acest scop, considerăm nece
sar să se intensifice colaborarea 
dintre parlamente, dintre guverne 
și partide, dintre oamenii politici, 
dintre toate forțele democratice, în 
vederea trecerii la adoptarea unor 
măsuri concrete, menite să ducă la 
întărirea conlucrării intereuropene, 
la slăbirea încordării, la crearea 
unui climat de adevărată încredere 
între state. în acest sens, conside
răm necesară extinderea neîngră
dită a cooperării economice și teh- 
nico-științifice, lichidîndu-se prac
ticile și barierele discriminatorii, 
lărgirea relațiilor cultural-artisti- 
ce, turistice și de altă natură, în 
interesul fiecărei țări, al mai bunei 
cunoașteri reciproce și al progresu
lui general.

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România cheamă 
parlamentele țărilor semnatare ale 
Actului de la Helsinki să pună pe 
primul plan, în activitatea lor, 
cauza de importantă primordială 
a dezangajării militare a continen
tului, a dezarmării — fără de care 
nu poate fi concepută pacea nici 
în Europa, nici pe plan mondial. 
Să nu uităm că pe continentul nos
tru — care a constituit punctul de

plecare a două războaie mondiale 
nimicitoare — se află concentrat în 
prezent cel mai mare arsenal de 
arme perfecționate cunoscute vreo
dată în istorie, că aici .se înfruntă 
două blocuri militare opuse și că 
toate acestea pun în cel mai gray 
pericol securitatea și însăși existen
ța popoarelor, frînează eforturile 
lor , pentru progres și bunăstare, 
periclitează cauza generală a păcii 
pe întreaga planetă. Iată de ce con
siderăm că nici un efort nu este 
prea mare pentru a determina rea
lizarea unor progrese concrete, a 
unor pași reali pe linia dezarmării.

România a prezentat în nume
roase rînduri, inclusiv la sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, pro
puneri menite să scoată din imobi
lism această gravă problemă, >să 
ducă la oprirea cursei înarmărilor, 
și în special a înarmărilor nuclea
re, la diminuarea efectivelor mili
tare și reducerea cheltuielilor pen
tru armament, la retragerea tutu
ror trupelor în granițele naționale 
și desființarea blocurilor militare. 
Considerăm că o importanță deose
bită ar avea anularea sau amîna- 
rea deciziei de amplasare a noi 
rachete nucleare în Europa și tre
cerea la tratative în vederea rea
lizării unui eoMiibru militar pe 
continent nu prin intensificarea 
cursei înarmărilor, ci prin reduce
rea continuă a acesteia.

. Să facem ca toate cuceririle ști
inței și tehnicii, ale geniului uman 
să slujească nu producerii de 
arme de distrugere, ei exclusiv 
progresului și civilizației, bună
stării și păcii popoarelor !

Evenimentele demonstrează că 
factorul hotărîtor al opririi încor
dării, și continuării destinderii 
internaționale este respectarea 
neabătută a independenței și suve
ranității fiecărui stat, a dreptului

fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, calea dezvoltării social-po- 
litice, fără nici un amestec din 
afară. Să facem ca în Europa să 
•domnească o atmosferă cu adevă
rat nouă, preconizată în principiile 
Acordului de la Helsinki, în care 
fiecare națiune să se' simtă la 
adăpost de orice agresiune sau 
ingerințe în treburile interne, să-și 
poată consacra resursele și ener
giile propășirii economico-sociale, 
bunăstării popoarelor.

Realizarea acestui deziderat — în 
înfăptuirea căruia parlamentele 
pot și trebuie să aibă un rol esen
țial — ar avea o uriașă influență 
pozitivă asupra însănătoșirii clima
tului politic internațional, asupra 
destinderii și păcii mondiale.

Conștientă de răspunderile ce-i 
revin în această direcție și ho- 
tărîtă să-și .aducă contribuția cea 
mai activă la înfăptuirea securității 
europene. Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste Româ
nia a creat, în această primă sesiu
ne a noii sale legislaturi, o comisie 
specială însărcinată să .acționeze 
permanent, prin conlucrarea cu 
parlamentele celorlalte state, pen
tru buna pregătire a reuniunii de 
la Madrid, pentru transpunerea în 
•viață a Actului 'de la Helsinki.

Marea Adunare Națională a Re
publicii .Socialiste România, expri- 
mînd voința de neclintit a întregu
lui nostru .popor .de a trăi în pace 
și colaborare cu toate națiunile de 
pe continentul european și din în
treaga lume, asigură parlamentele 
și popoarele țărilor participante la 
Conferința de la Helsinki că nu va 
precupeți nici un efort pentru a-și 
aduce contribuția la succesul con
ferinței de la Madrid, la transfor
marea Europei într-un continent al 
destinderii, securității, colaborării 
și păcii, în interesul fiecărei na
țiuni și al întregii omeniri.

CMIWA GRUPULUI ROMÂN Dill UNIUNEA INTERPARLAMENTAR 
Șl A I®! PARLAMENTARILOR ROMÂNI PENTRU SEGURITATE 

SI COOPERARE ÎN EUROPA, ÎN CEA DE-A VIII-A LEGISIATORĂ
Sîmbătă a avut loc, la Palatul Marii 

Adunări Naționale, adunarea gene
rală a membrilor Grupului român din 
Uniunea interparlamentară,

în numele Biroului Marii Adunări 
Naționale și al Comitetului de con
ducere al Grupului interparlamentar 
român, tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări. Naționale, 
a prezentat o informare în legătură 
<țu activitatea desfășurată ide Grupul 
român în perioada celei de-a VlI-.a 
legislaturi, relevindu-se unele din 
cele mai importante acțiuni între
prinse de delegațiile române, parti
cipante la conferințele uniunii care 
au avut loc în perioada 1975—1980, 
menite să ducă la angajarea sporită 
a parlamentelor și parlamentarilor, a 
Uniunii interparlamentare, în soluțio
narea unora dintre cele mai actuale 
probleme ale vieții internaționale. 
S-a subliniat că, în întreaga lori acti
vitate. in 'cadrul țintanu interparla
mentare, membrii Grupului român, 
acționînd în conformitate cu orientă
rile fundamentale ale politicii par
tidului și statului nostru, cu concep
țiile tovarășului președinte Nicolae

Ceâușescu, s-au pronunțat cu fermi
tate pentru întreprinderea pe plan 
parlamentar a unor acțiuni ferme, 
care sâ contribuie la înfăptuirea idea
lurilor de libertate, independență, 
progres și pace ale tuturor popoare
lor.

Adunarea generală a .aprobat în 
unanimitate activitatea Grupului 
român din Uniunea interparlamenta
ră, pe perioada legislaturii precedente.

In încheierea adunării a i’ost con
stituit Comitetul de conducere al 
Grupului -român din Uniunea inter
parlamentară. Tovarășul Stan Soare 
a fost ales președinte al Grupului 
român, tovarășii Letiția Ionaș, Ion 
Teoneanu și Iile Văduva — vice
președinți, iar tovarășul Constantin 
Flitan — secretar.

în aceeași zi a avut loc constitui- . 
rea Grupului parlamentarilor români 
pentru securitate ,și .cooperare în 
Europa, pentru actuala legislatură. 
Tovarășul Marin Rădoi a fost ales 
președinte al grupului, tovarășii Elena 
Nae și Eugen Florescu vicepreședinți, 
iar tovarășul Constantin Mitea secre
tar.

în încheierea ședinței de constitui
re, președintele Marii Adunări Na
ționale, subliniind importanța înaltei 
misiuni încredințate de tovarășul 
Nicolae Ceâușescu forului legislativ 
suprem in promovarea neabătută a 
unei intense activități pentru oprirea 
deteriorării -situației politice interna
ționale, relansarea destinderii și rea
lizarea unor pași concreți pe linia 
dezangajării militare și dezarmării în 
Europa, pregătirea temeinică a reu
niunii de la Madrid, a relevat necesi
tatea intensificării contactelor depu- 
taților români, ale membrilor Grupu
lui român din Uniunea interparla
mentară și ai Grupului parlamentari
lor români pentru securitate și coope
rare in Europa, in vederea aplicării 
valoroaselor idei conținute in dis-, 
cursul solemn al președintelui repu
blicii, pentru transpunerea' îiyyiață a 
.chemărilor cuprinse, in Apelul Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România către toate parla
mentele și popoarele țărilor -partici
pante la Conferința general-europea- 
nă de la Helsinki, adoptat Ia 29 
martie a.c. Foto : E. Dichiseanu

în marea carte a istoriei naționale, 
Congresul socialist din 31 martie — 
3 aprilie 1893. care a statuat consti
tuirea partidului politic al clasei 
muncitoare — Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor din România
— se află inscris cu litera de aur a 
momentelor cruciale, de excepțională 
însemnătate pentru dezvoltarea miș
cării revoluționare din țara noastră, 
pentru destinele națiunii noastre, 
într-adevăr, făurirea detașamentului 
de avangardă al proletariatului ro
mân ■ — unul din cele mai vechi 
partide din lume — marcîijd organi
zarea politică a clasei muncitoare pe 
scară națională, a deschis drum larg 
afirmării plenare a -proletariatului 
drept forța cea mai înaintată a socie
tății, apărătoare consecventă a celor 
mai nobile idealuri de emancipare 
socială, de unitate și neatirnare ale 
întregului popor român.

Izbinda din primăvara lui 1893 a 
fost pregătită de întreaga dezvol
tare a mișcării muncitorești din 
țara noastră, a cărei istorie este stră
bătută ca un fir roșu de aspirația 
către organizarea și unitatea rându
rilor proletariatului, înțelese de tim
puriu ca un izvor de tărie, ca o che
zășie a succesului luptei sale revo
luționare. Avindu-și începuturile încă 
in prima jumătate a veacului trecut, 
procesul de or
ganizare a mun
citorimii noastre 
cunoscuse, pe mă
sura -sporirii rân
durilor sate, a 
formării și întă
ririi conștiinței 
sate de «lasă, o 
evoluție continuu 
ascendentă, de la 
cele dinții orga
nizații . profesio
nale constituite la 
nivel local (Bra
șov. București, Ti
mișoara, Iași) la Asociația generală 
a tuturor lucrătorilor din Româ
nia (1872).. de la cercurile so
cialiste. înființate în 1868—1870. la 
cercurile și cluburile muncitorești 
(>1887—1898). O puternică înrâurire 
a exercitat asupra acestui proces 
pătrunderea în mișcarea noastră 
muncitorească, la scurtă vreme după 
apariția lor, a ideilor marxismului, 
ale socialismului științific, fapt re
marcat. cum se știe, de Engels însuși.

Partidul Social-Democrat al Munci
torilor din România s-a plămădit 
«astfel ca un stat major marxist al 
proletariatului român, asumindu-și 
din prima clipă a existenței sale mi
siunea istorică de a conduce lupta 
revoluționară pentru cucerirea pu
terii politice de către proletariat și 
celelalte mase muncitoare de la orașe 
și sate, pentru „prefacerea tuturor 
instrumentelor de muncă în proprie
tatea colectivă a societății întregi", 
pentru eliberarea poporului muncitor 
din exploatare și asuprire și '„înte
meierea societății socialiste".

Se afirma cu putere încă din 
această vreme o trăsătură definitorie 
a întregii activități a partidului mun
citoresc : consecvența revoluționară, 
atașamentul nedezmințit fată de 
idealul socialist. Totodată, socialiștii 
români, înțelegînd de la început că 
învățătura marxistă — ai cărei „șco
lari" se considerau, cu mîndrie, a fi
— nu este <•> dogmă osificată, ci o 
teorie vie, care se îmbogățește ne
contenit în confruntare cu .practica 
socială, cu realitățile, diferite de la 
țară la țară, s-au aplecat cu deose
bită atenție asupra condițiilor con
crete ale societății -românești, asu
pra cerințelor și nevoilor specifice 
ale țării. Menționînd astfel că țelul 
ce-1 urmăreau era identic cu cel 
al socialismului internațional, ei 
subliniau că în ceea ce privește 
„mijloacele prin care s-ar ajunge la 
acest scop, fiecare va întrebuința pe 
acelea cerute de condițiile specifice 
ale țării sale".

Din această permanentă grijă a so
cialiștilor români de a-și adecva 
obiectivele, tactica potrivit „cu condi
țiile de viață ale patriei lor", de a 
cunoaște, în ceea ce aveau ele esen
țial și specific, stările de lucruri din 
România, s-a născut cel mai înaintat 
program politic al vremii. El atestă 
și astăzi, după atîtea decenii, cit de 
adine s-a implantat in realitățile 
social-politice ale țării partidul mun
citorilor din România. Nu a fost 
problemă majoră ce frăminta socie
tatea, comandament al vieții poli
tice și social-economice a țării față 
de care acest partid să nu-și fi spus 
cuvîntul, să nu fi adus soluții pro
prii, corespunzătoare deopotrivă in

87 de ani de la crearea 
Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România

tereselor de clasă, aspirațiilor revo
luționare ale proletariatului și inte
reselor fundamentale ale poporului.

Problema care a pus în cel mai 
înalt grad în evidență patriotismul 
fierbinte al mișcării noastre munci
torești a fost aceea a apărării inde
pendenței României și a' făuririi sta
tului național unitar român. Con
cepția sa cu privire la realizarea 
acestor obiective cardinale ale po
porului român pornea de la premisa 
științifică și pe deplin confirmată de 
istorie că numai independenta și uni
rea tuturor românilor puteau asigura 
progresul și propășirea patriei, re
zolvarea problemelor sate interne 
fundamentate, ca și dezvoltarea luptei 
clasei muncitoare împotriva exploa
tării, pentru făurirea unei noi socie
tăți. De aceea,, partidul politic mun
citoresc a așezat la temelia faptelor 
sale de zi cu zi, respectarea drep
tului fiecărui popor „de a se stăpîni 
și cîrmui pe sine însuși... de a dez
volta liber cultura sa națională", con
vingerea că „națiunile vor continua 
să existe libere, pașnice, dezvoltîn- 
du-se fiecare conform geniului ei“.

Partidul muncitorilor și-a afirmat 
deopotrivă sentimentele sale profunde 
de solidaritate internațională, de

monstrând depli
na înțelegere a 
relației dialectice 
dintre patriotism 
și internaționa
lism, ca laturi 
organice ale pro
cesului revolu
ționar, ceea ce 
i-a atras de tim
puriu' prețuirea 
mișc^țiii muncito- 
reșlți jsi“‘ socialiste 
internaționale.

EViHind primă
vară.up'acum 87 de 

ani în care s-au așezat^ .țemeliile du
rabile .ale partidului11* muncitoresc, 
gîndul ne-poartă la o altă'‘primăvară, 
de acum 59 de ani. în care unificarea 
partidelor socialiste de pe cuprinsul 
țării Întregite și constituirea Partidu
lui Comunist Român au ridicat pe o 
treaptă superioara activitatea deta
șamentului de avangardă al clasei 
muncitoare din România. Sub condu
cerea sa, poporul român a ieșit birui
tor in marile bătălii sociale împotriva 
exploatării și asupririi, pentru o viață 
mai bună, pentru apărarea liber
tății, suveranității și integrității pa
triei.

Pe acest lung drum de lupte și îm
pliniri, răstimpul ultimului deceniu 
și jumătate, de cind in fruntea parti
dului nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, se înscrie drept epoca cea 
maiți’otlnică, cea mai bogată in înfăp
tuiri. Sint anii în care suflul nou 
imprimat de gindirea clarvăzătoare, 
de activitatea clocotitoare a secreta
rului general al partidului a deter
minat un dinamism fără precedent 
al întregii noastre vieți social-ebo- 
nomice, prefaceri înnoitoare de an
vergură în toate domeniile.

Acești ulțimi 15 ani sint anii dez
voltării în ritmuri înalte a forțelor 
de producție, ceea ce întărește înseși 
temeliile suveranității și independen
ței țării ; anii dezvoltării rapide, 
armonioase a tuturor județelor țării 
— temelie trainică a deplinei egali
tăți in drepturi a- tuturor fiilor pa
triei, indiferent de naționalitate ; 
anii, adincirii necontenite a democra
tismului orânduirii noastre, ai întă
ririi frăției dintre oamenii muncii 
români și cei aparținînd naționalită
ților conlocuitoare — amîndpuă 
izvoare de forță ale unității națiunii 
noastre socialiste ; anii creșterii ne
încetate a bunăstării generate, ,ai 
înălțării demnității omului : anii 

■ unei puternice înfloriri a științei, 
artei și culturii, ai îmbogățirii vieții 
spirituale a poporului ; anii în care 
prestigiul internațional al tării a atins 
cele mai înalte cote din întreaga sa 
istorie.

Evocînd crearea- cu 87 de ani în 
urmă a partidului muncitorilor ro
mâni omagiem generațiile de înain
tași care au crezut fierbinte și au 
luptat pentru idealul socialist, prilej, 
totodată, de a sorbi izvoare noi de 
forță din bogatele tradiții ale mișcă
rii noastre muncitorești, de a înțelege 
și mai adine înaltele îndatoriri și 
răspunderi ce ne revin în ridicarea 
pe noi culmi de măreție a României 
socialiste.

Dr. Vasile NICULAE 
cercetător științific principal 
la Institutul de studii istorice 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

9 9999 9 99099

Sînt condiții bune pentru semănat. 
Să se treacă, fără întîrziere, 

la executa rea lucrărilor în toate zonele țării
Recomandări și dispoziții date de Ministerul Agriculturii 

si Industriei Alimentare în cursul dimineții de ieri

ialomița : Nici un efort nu e prea mare 
pentru recuperarea rămînerilor în urmă

Cu toate că luna martie este pe 
sfîrșite, suprafețele însămînțate pînă 
la această dată sînt mici, cu mult 
sub posibilități. Situația realizării lu
crărilor agricole de primăvară arată 
că, pină ieri, 29 martie, semănatul 
culturilor din prima epocă s-a efec
tuat doar pe 251 700 hectare, ceea ce 
reprezintă numai 14 la sută din pro
gramul stabilit. Restante mari există 
și la pregătirea terenului, lucrare 
care s-a .executat pe mai puțin de 
431 000 hectare.

în majoritatea județelor, motivele 
invocate pentru justificarea rămîne- 
rilor în urmă la semănat sînt ploile 
și 'temperaturile scăzute înregistrate 
in această lună. >O analiză reală a 
situației arată insă că nu numai 
starea vremii, iar pentru unele zone 
ale țării nu în primul rind vremea 
constituie cauza rămînerilor în ur
mă, ci organizarea necorespunzătoa
re a lucrărilor. Pentru că în ciuda 
condițiilor, nu tocmai prielnice pen
tru munca cimpului, în luna martie, 
în aproape toate județele țării au 
existat și zile cu timp frumos, care 
nu au fost folosite din plin în 
toate unitățile, mai ales pentru pre
gătirea terenului și însămînțarea cul

turilor din primq epocă. Cu toate 
acestea, intr-o serie de județe toc
mai din sudul țării — Brăila, Ilfov, 
Ialomița, Galați, Dîmbovița — reali
zările din această primăvară nu e- 
chivalează nici măcar cu volumul de 
lucrări stabilit pentru o zi de muncă.

Timpul fiind foarte înaintat, tre
buie trecut fără întîrziere la semă
nat cu toate forțele.

CARE SÎNT DIRECȚIILE PRIO
RITARE DE ACȚIUNE PENTRU 
CREȘTEREA RITMULUI LUCRĂRI
LOR AGRICOLE?

Iată ce indică, in acest sens. Mi
nisterul Agriculturii

O Toate forțele umane de la sate 
și mijloacele mecanice să fie mobi
lizate imediat pentru ELIMINAREA 
EXCESULUI DE APĂ ȘI CURĂȚI
REA TERENURILOR DE RESTURI
LE VEGETALE în vederea asigură
rii unor fronturi largi de lucru pen
tru tractoare.

© Ținînd seama de deficitul de 
temperatură și excesul de umiditate 
din sol. se recomandă folosirea tu
turor grapelor cu disc și a combiiia- 
toarelor, pe toate suprafețele zvînta- 
te, chiar dacă parcela respectivă este 
destinată culturilor din epoca a doua.

Acolo unde condițiile impun, tre
buie să se treacă la ream plasarea 
unor culturi din prima epocă, astfel 
incit semănatul acestora să se în
cheie in cel mai scurt timp.

© în vederea folosirii la întreaga- 
capacitate a tractoarelor și mașini
lor se impune ORGANIZAREA, O- 
BLIGATORIE, A SCHIMBULUI DOI 
LA PREGĂTIREA TERENULUI. La 
semănat, să se lucreze zi-lumină. Iu 
acest sens este necesar ca alimen
tarea tractoarelor și masa mecani
zatorilor să se facă numai la cîmp.

® Cadrele de conducere și specia
liștii din unitățile agricole, consilii
le unice agroindustriale și organele 
agricole județene să se afle perma
nent în cîmp, să organizeze direct 
munca ,într-o formație de lucru și să 
răspundă de calitatea lucrărilor de 
pregătire și semănat, de asigurarea 
densității stabilite și realizarea vi
tezelor zilnice planificate.

© O atenție deosebită trebuie a- 
cordată aplicării erbicidelor. Trefla- 
nul se va folosi cu prioritate la cul
turile de legume și soia, inclusiv 
pentru suprafața de soia prevăzută a 
se cultiva suplimentar.

CU PRIVIRE LA EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR DE ÎNSĂMÎNTARE 
SE RECOMANDĂ CA ÎN FIECARE 
UNITATE SA SE URMĂREASCĂ :

© Realizarea unei adincimi mini
me de însămînțare, în cadrul limi
telor recomandate. deci în stratul 
mai superficial, unde solul se încăl
zește mai ușor.

© Reducerea la minimum a pro
centului de hibrizi tardivi de po
rumb. în toate zonele. Există asi
gurată în acest sens sămînță de hi
brizi timpurii necesară.

O Limitarea adîncimii de lucru la 
•pregătirea terenului, pentru ca solul 
să se zvînte mai ușor și patinele se
mănătorilor să nu intre aclînc.

© Limitarea la strictul necesar a 
numărului de treceri cu tractoarele 
pentru evitarea tasării terenului, mai 
ales pe parcelele cu umiditate mai 
mare ; în acest sens, pe cit este po
sibil,. erbieidarea și fertilizarea to
tală să se execute concomitent cu 
pregătirea terenului.

© Folosirea, în totalitate, a com- 
binatoarelor, la capacitatea zilnică și 
în schimburi prelungite.

în unitățile agricole din județul 
Ialomița, specialiștii străbat în lung 
și-n lat tarlalele ce urmează să fie 
insămințate, depistînd suprafețele 
zvîntate și,' imediat unde terenul 
permite, se trece la semănat. Pentru 
grăbirea lucrărilor. în multe unități 
se muncește in două schimburi la 
pregătirea terenului și în schimburi 
prelungite la semănat. în unitățile 
care fac parte din consiliul agroin
dustrial Ciulnița. toate forțele au fost 
in așa fel organizate încît in trei zile 
să se încheie semănatul culturilor 
timpurii, iar de marți să se însămin- 
țeze floarea-soarelui.

Au fost luate măsuri energice pen
tru a fi scurtată la maximum cam
pania de însămințări. La S.M.A. Țân- 
dăfei, toate forțele umane sLau mu
tat In taberele de cîmp. unde-' meca
nizatorilor te sint asigurate vagoane 
pentru dormit și hrană caldă, care 
este servită la locul de muncă. în 
unitățile agricole din acest consiliu, 
in 24 de ore, durata a două schim
buri, se pregătesc 1 000 hectare pen
tru însămințări. Se apreciază că pînă 
luni seara se va încheia semănatul 
celor 480 hectare cu sfeclă de zahăr, 
200 hectare in pentru ulei. 100 hec
tare mazăre, 250 hectare lucerna si 
200 hectare plante medicinale. La 
C.A.P. Țăndărei. formațiile de -trac
toare care pregătesc terenul sînt în
drumate de șeful secției. Dumitru 
Letca, iar cele care însămînțează — 
de inginerul șef Gavril Glodeanu, 
asigurîndu-șe astfel lucrări de bună 
calitate. La C.A.P; Gheorghe Lazăr. 
de semănat răspunde inginerul șef 
Dumitru Popescu, iar de pregătirea 
terenului în schimbul II — șeful sec
ției, Stan Nucă. Se muncește orga
nizat și la C.A.P. Bucu, în fermele 
I.A.S. Ograda, unde mecanizatorii și 
specialiștii sînt hotăriti să nu pre

cupețească nici un efort pentru re
cuperarea restantelor. Practic, se
mănatul celor 2 000 hectare cu floa- 
rea-soarelui se va realiza în 4 zile 
in loc de 6.

Conștienți că viitoarele recolte 
depind de modul în care st acțio
nează în aceste zile, mecanizatorii 
din consiliul agroindustrial Gura la- 
lomiței lucrează grupat, pe fronturi 
largi, atit la semănat, cit și la pre
gătirea terenului. Pînă duminică 
sseara, la C.A.P. Kogălniceanu se va 
încheia însămînțarea suprafețelor 
prevăzute cu culturi din prima ur

gență. iar luni, aceste lucrări vor fi 
finalizate și -la C.A.P. Luciu. Mai 
anevoios merg lucrările la C.A.P. 
Giurgenif uncie, pe suprafața de 300 
hectare ce urmează să fie semănată 
cu in de ulei, mai sint ochiuri de 
apă care împiedică tractoarele să lu
creze la pregătirea terenului și se
mănat. Cu toate acestea, conducerea 
unității nu acționează cu energie in 
vederea mobilizării cooperatorilor la 
săparea șanțurilor de scurgere.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

In unitățile agricole din consiliul unic agroindustrial Cenei, județul Timiș, se- 
mănătorile întorc acum ultimele brazde la sfecla de zahăr. De vineri, for
mațiile de mecanizatori au Început aici o altă importantă lucrare : însămin- 

țarea florii-soarelui
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EUJL CEL DEMN AL VREMII

Desen de Gheorghe CĂLĂRAȘU

Țara întreagă a participat în aceste 
zile la mari evenimente — lucrările 
plenarelor C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, ce și-au găsit o 
continuare firească în lucrările' primei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale 
clin cadrul celei de-a VIII-a legis
laturi.

Momentul cel mai înălțător.' de pu
ternică vibrație patriotică, trăit intr-o 
emoționantă și deplină comuniune su
fletească cu aleșii săi in supremul for 
al conducerii de stat de către întregul 
popor, l-a constituit realegerea, în- 
tr-o entuziastă unanimitate, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — la propu
nerea plenarei C.C. al P.C.R. și a ple
narei Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
— în funcția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste România. E- 
xercitindu-și una din înaltele sale a- 
tribuții legislative. Marea Adunare 
Națională a- împlinit astfel un act de 
semnificație istorică, de profundă 
maturitate și responsabilitate politică, 
prin care și-a găsit o vie expresie 
voința milioanelor de cetățeni ai 
României socialiste de a încredința in 
continuare conducerea destinelor pa
triei celui mai strălucit fiu al ei, ce 
întruchipează simbolul celor mai no
bile'' virtuți și idealuri Ue libertate, in
dependentă, pace și progres ale po
porului român și personifică însăși 
unitatea și coeziunea de nezdruncinat 
a întregului popor în jurul partidu
lui. O dată mai mult s-au reflectat în 
această realegere sentimentele de fier
binte dragoste, încredere și recunoș
tință nețărmurite față de eminentul 
revoluționar și înflăcăratul patriot 
care de-a lungul întregii sale vieți, 
trăită .din fragedă tinerețe în rîndu- 
rile mișcării muncitorești. în conto
pire cu poporul, a dovedit că nu cu
noaște nimic mai . presus decît inte
resele celor că muncesc, idealul fău
ririi unei Românii libere, demne și 
înfloritoare, slujirea cauzei socialis
mului și comunismului, a independen
tei. prosperității și fericirii demne a 
poporului român. Țara a dat glas, ast
fel, prin aleșii săi în forul suprem de 
stat, dragostei, prețuirii, recunoștinței 
față de ilustru] om politic care, prin 
prodigioasa sa activitate desfășurată 
în cei 15 ani de cînd se află în frun
tea partidului, prin înțelepciunea po
litică, cutezanța revoluționară și dă
ruirea sa patriotică, a' Jaaus o contri
buție esențială la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statului, 
la realizarea. profundelor înnoiri, a 
strălucitelor succese 'c'fe'l ătî făcut ca 
această perioadă să fie cea1 mai rod
nică din întreaga istorie a țării. Țara 
a datz glas, altfel, prin aleșii săi sen
timentelor de. respect și gratitudine 
față de cel care, prin inițiativele de 
răsunet și vasta activitate desfășurată 
pe planul politicii externe, a făcut ca 
România socialistă să se bucure de un 
prestigiu internațional cum n-a .cu
noscut nicicînd in trecut, ca numele 
ei să fie rostit pretutindeni in lume 
cu stimă și admirație.

în activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu poporul întreg vede cel mai 
înalt exemplu de slujire cu credință 
a intereselor națiopale, de clarviziune 

politică și spirit științific în conducere, 
iar în realegerea sa ca președinte al 
Republicii, gaiânția însăși că istoricele 
hotărîri adoptate de Congresul al XII- 
lea pentru înflorirea multilaterală a 
tării, pentru ridicarea ei pe trepte tot 
mai înalte de civilizație vor fi trans
puse in viată, că marilor înfăptuiri, 
care constituie astăzi mîndria și dem
nitatea României, li se vor adăuga al
tele, mereu și mereu mai bogate, că 
România va înainta neabătut pe calea 
jalonată de Programul partidului, ca
lea socialismului și comunismului. 
Este un mare adevăr că, in ultimii 
cincisprezece ani, de cînd Ia cîrma 
destinelor statului și partidului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. de 
la o legislatură la alta, țara a făcut

VOINȚA POPORULUI
in numele prezentului demn, 

al viitorului luminos

progrese impresionante, ceea ce i-a 
permis să-și propună obiective de o 
tot mai largă deschidere. Faptul că de 
fiecare dată obiectivele stabilite au 
fost îndeplinite, cu mari foloase pen
tru viața de fiecare zi a oamenilor 
muncii, a generat o puternică încre
dere a poporului în Partidul Comunist 
Român, unitatea sa de neclintit, voința 
de a urma cu devotament și patrio
tism cuvîntul partidului, chemările in- 
sufletitoare ale secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Legămîntul solemn rostit de pre
ședintele republicii în fața Marii 
Adunări Naționale, de fapt în fața în
tregului popor, dă încă o dată glas 
convingerilor și crezului său de o 
viață : ,,Doresc să asigur Marea Adu
nare Națională, partidul, întregul nos
tru popor că nu voi precupeți nimic 
pentru îndeplinirea cu succes a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lca, pentru 
triumful socialismului și comunismului 
în România, pentru întărirea indepen
dentei și suveranității patriei, pentru 
politica de colaborare și prietenie cu 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Asigur 
partidul și întregul popor că nu există 
nimic mai de preț pentru mine decît 
interesele poporului, cauza socialismu
lui și comunismului, a prieteniei și 
păcii intre popoarele lumii. Și îmi voi 
consacra toate forțele, viața — dacă va 
fi necesar — acestor idealuri, libertății, 
socialismului, păcii !“.

Sint gin duri rostite cu fierbinte dra
goste de țară, de popor, gînduri care 
își află adinei temeiuri in inestimabila 
cântribuție adusă la împlinirea celor 
mai înalte aspirații ale poporului, la 
afirmarea României ca țară liberă, in

dependentă, suverană, în lucrarea neo
bosită, tenace, înțeleaptă și clarvăză
toare desfășurată vreme de 15 ani 
pentru ca țara de la Dunăre și Carpați 
să prospere pe măsura hărniciei locui
torilor ei, să-și facă auzit în lumea 
întreagă mesajul său de pace și de 
strînsa colaborare internațională.

Semnificația noii legislaturi a Marii 
Adunări Naționale, care a debutat atit 
de strălucit prin alegerea președintelui 
țării, este amplificată deopotrivă de 
faptul că ea cuprinde o perioadă de 
timp ce urmează unor evenimente po
litice cu adînci implicații în viața țării 
și a poporului ei harnic : Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Român 
și Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — înaltele forumuri 

ce au prefigurat noi și rodnice direcții 
de dezvoltare economico-socială a 
României, de afirmare plenară a de
mocrației socialiste, de participare și ’ 
mai activă a poporului la conducerea 
treburilor statului.

Cei 369 de deputați ai actualei legis
laturi a Marii Adunări Naționale, aleși' 
deopotrivă din rindul comuniștilor, cît 
și a] organizațiilor Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, din rîndul 
tuturor categoriilor și păturilor sociale 
— muncitori, țărani, intelectuali, ostași, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — au stabilit alcătuirea 
organelor Marii Adunări Naționale, a 
Consiliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri, au desemnat alcătuirea celor
lalte instituții ale republicii, legiferînd 
răspunderile celor care în viața noastră 
de stat vor fi chemați să contribuie la 
mobilizarea tuturor forțelor. națiunii, 
sub conducerea organizațiilor de partid, 
pentru înfăptuirea amplului program 
ce deschide perspective și mai lu- / 
minoase țării întregi și tuturor locuito
rilor ei.

De la înalta tribună p. Marii Adunări 
Naționale, in discursul solemn de în
vestitură, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înfățișat cu impresionantă claritate 
principalele direcții de acțiune viitoa
re in măreața operă constructivă în 
care 8e află, angajat poporul român, a 
expus într-o strălucită sinteză obiecti
vele și principiile politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, 
a adresat vibranta chemare tuturor 
celor ce muncesc de a-și uni și mai 
strins rinduriie. de a nu precupeți nici 
un efort pentru a înfăptui neabătut 
hotărîrile Congresului al XII-lea. de 
a-și pune toată energia, competenta și

elanul revoluționar în slujba înfăptui
rii neabătute a Programului partidu
lui. a politicii interne și externe a 
României socialiste. încă o dată s-a 
auzit limpede rostită, prin cuvîntul 
președintelui României socialiste, vo
ința de pace și colaborare, hotărîrea 
fermă a națiunii române de a milita 
activ pentru întronarea pe planeta 
noastră a unor principii noi, rationale 
și constructive, de colaborare între po
poare, de a milita pentru instaurarea 
unui climat de pace, destindere si 
încredere reciprocă, singurul menit să 
confere popoarelor lumii condiții pen
tru valorificarea deplină a marilor cu
ceriri ale gîndirii creatoare a umani
tății.

Nu există îndatorire partinică mai 
fermă, obligație patriotică mai înaltă 
decît aceea de a răspunde chemării 
președintelui republicii prin fapte de 
muncă, fapte de hărnicie și devota
ment, fante de propășire a tării. Prio
ritatea priorităților o constituie abor
darea globală a multiplelor sarcini ce 
le incumbă planul anului curant — 
an de legătură între două cincinale. 
Nimic din ceea ce condiționează 
exemplara încheiere a actualului cin
cinal și debutul spornic în cel viitor 
nu trebuie să fie trecut cu vederea ! 
Astfel, se vor crea condițiile ca minu
natele perspective conturate de Con
gresul al XII-lea să devină realități 
vii, ca Ia capătul viitorilor cinci ani 
România socialistă să depășească con
diția de tară în curs de dezvoltare, 
înscriindu-se ferm în rindul statelor 
cu nivel mediu de dezvoltare econo
mică, cu toate consecințele binefăcă
toare ce decurg din aceasta pentru 
creșterea generală a nivelului de bună
stare și civilizație.

Acest mare obiectiv pus de partid 
în fata națiunii va fi pe deplin reali
zat. Certitudinea noastră izvorăște din 
faptul că programele pe care le-am 
stabilit sint rezultatul consultării largi 
cu întregul popor, sînt însăsi emana
ția gîndirii lui colective. Campania 
electorală care a urmat la scurt timp 
după Congresul al XII-lea al partidu
lui a prilejuit oamenilor muncii o 
nouă și fructuoasă analiză a posibili
tăților de care dispunem pentru a 
duce la bun sfirșit ceea ce ne-am pro
pus, propunerile numeroase, construc
tive făcute cu acest prilej, precum și 
angajamentele asumate de colectivele 
unităților productive constituind o ga
ranție a succeselor viitoare. Prima 
sesiune a celei de-a VIII-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale a validat, 
prin măsurile de istorică însemnătate 
adoptate în aceste zile, voința și hotă
rîrea poporului. Țara și-a ales. în 
aceste zile, în fruntea sa. învestindu-1 
cu suprema răspundere de președinte 
al republicii, pe cel mai de seamă și 
strălucit fiu al său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tara privește, azi, demnă și sigură 
de viitorul său, înainte, spre ziua de 
mîine comunistă. Toți. cei- ce muncesc 
cu brațele și mintea în Republica 
Socialistă România — români,, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — nu vor precupeți nici un efort 
în strădania lor necontenită de a 
ridica patria noastră socialistă spre 
noi culmi de progres, civilizație și 
bunăstare.

Alesul
Fericită e Muma ce-aduce pe lume asemeni 

copii, 
Dincolo de moarte numele ei se binecuvîntă, 
Secolele-i calcă pe urme cu stele vii, 
Țărîna îi cîntă, lumina îi cîntă, 
Țara întreagă o binecuvîntă.

Ea ne-a dat fiul tînăr stejar să ne fie 
Cu brațeîe-ntinse ocrotitorul părinte, 
Rădăcina cea mai adîncă de Românie, 
Fruntea încinsă de gînduri pînă ajunge 

fierbinte 
Vatră a soarelui ce focul sacru în noi îl 

aprinde.

aleșilor
Cîte secole am așteptat pînă să vină zilele- 

aceste I
Cînd Toți în Unul trăim și Unul în Toți 

pe vecie
Priviți cum pulsează astrele vremii pe creste 
Ascultați cum gîigîie izvoarele de apă vie I 
Cum cîntă văzduhul : glorie ție I

I 
!

Glorie Mumei ! Glorie Țării I Glorie lui, 
Alesul aleșilor din voia pămîntului, 
Din sori, din inimi și din statui 
Glorie lui, Iluminatului,
Pavăza minții, scutul bărbatului, 
Pînă la marginea lumii, glorie lui !
Glorie Păcii și Libertății ! Glorie Neînfricatului !

Ion BRAD

/

Președintelui patriei mele
Am fost profund emo

ționat urmărind la tele
vizor' momentul. solemn 
al . investirii, pentru a 
treia’ oară, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de pre
ședinte al Republicii So- 
cialiște România.

Realegerea. in continua
re ini fruntea țarii a ctito
rului' de patrie nouă, me
reu 'înfloritoare, a omu
lui^.care de 15 ani acțio
nează, cu binecunoscuta-i 
gindire clarvăzătoare și 
faptă cutezătoare, îh frun
tea' partidului, pentru in
dependență și suverani
tate națională, pentru ri
dicata României pe noi 
trepte ale civilizației so
cialiste, exprimă voința 
tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de națio
nalitate. atașamentul lor

deplin față de politica in
ternă și externă, clarvă
zătoare a partidului, po
litică a cărei justețe o 
confirmă mereu viata.

Ca artist plastic, cu 
mulți ani de muncă și

că se bucură de o largă 
apreciere. Aceste impre
sii, care mi-au confirmat 
justețea deplină a orien
tărilor date de partid, de 
secretarul său general 
slujitorilor artei, au fost

BENE lozsef

creație, pot spune că 
niciodată arta adevărată, 
inspirată din virtuțile 
poporului nostru, nu s-a 
bucurat de atita cinstire 
și prețuire că în zilele 
noastre. Lucrările mele — 
ca și, ale altor colegi — 
au cutreierat nu numai 
țara, dar și străinătatea. 
Am avut, astfel, nu o 
dată ocazia să mă conving 
că arta plastică romăneas-

puternic marcate de fap
tul că .tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este o persona
litate binecunoscută, sti
mată și prețuită pretutin
deni, datorită politicii de 
pace și prietenie cu toate 
popoarele, indiferent de 
sistemele politice și so
ciale, pe care o promo
vează consecvent.

De aceea m-am simțit 
întotdeauna • onorat că

sînt cetățean al patriei 
mele pe' care o iubesc și 
sînt sigur că votul una
nim al Marii Adunări 
Naționale, care a expri
mat voința fermă a tutu
ror cetățenilor României 
socialiste. constituie o 
garanție a dobîndirii unor 
noi și constante succese 
în făurirea bunăstării și 
fericirii întregului popor, 
inclusiv a întăririi conti
nue a prieteniei dintre 
poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, 
care participă in egală 
măsură la construirea so
cialismului în patria 
noastră comună.

Iată de ce sînt bucuros 
și fericit să-l felicit pe 
președintele țării la re
alegerea sa. asigurîndu-1 
de tot devotamentul . și 
dragostea mea.

Ctitor neobosit

O sărbătoare a națiunii 
noastre

întîiul Președinte al 
Republicii a fost re
ales în magistratura 
supremă, istoria mo
dernă. socialistă a 
României înscriind în 
filele ei încărcate de 
speranța bimilenară în 
mai bine a unui popor 
întreg, actul tulburător 
al convingerii naționa
le că aceastăr speranță 
și împlinirea ei sînt, 
azi, strîns legate de 
existența în fruntea 
statului 'nostru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu.

înfășurat in tricolo
rul bimilenarei noas
tre istorii, acest bărbat 
cu sarea tîmplelor ca 
un semn nobil al de
plinei înțelepciuni, cu 
privirea limpede, viu 
și cutezător îndrepta
tă spre viitor, cu ges
tul devenit atît de 
familiar al mîinii drep
te arătînd necontenit 
drumul drept și cinstit 
în lume al poporului 
său. cu glasul vibrind 
în armonie cu inima 
țării a rostit Jurâmîn- 
tul sacru in fața na
țiunii pe' care o slujeș
te strălucit, intrînd in 
conștiința ei definitiv 
ca un ctitor din stirpea 
celor ce se numesc cu 
adîncă recunoștință 
făuritori de țară. Zgu
duitoarea emoție a 
glasului său și acele 
clipe unice ale Jură- 
mîntului său în liniș
tea de sub cupola Sfa
tului cel mai înalt al 
țării, cînd sigur s-a 
auzit bătînd o singură 
inimă care era una, a 
Iui. și a , poporului

român, va rămîne ca 
o nepieritoare mărtu
rie a solidarității 
noastre fierbinți în ju
rul acestui bărbat ve
nind tînăr la cîrma 
Istoriei României și 
întruchipind la această 
cîrmă clarviziunea și 
curajul conducătoru
lui inspirat, vrednicia 
gospodărească, a ro
mânului iubitor de 
țară, căldura părin
tească, gingășia de

avut cu toții, în ochi, 
imaginea scumpă nouă 
a revoluționarilor pa
șoptiști rostind nemu
ritoarele versuri mure
șene .care încep cu 
acel răscolitor Deș- 
teaptă-te române !, 
pentru că Președinte
lui României Socialis
te îi datorăm această 
epocă de redeșteptare 
națională care va pur
ta mereu numele său.

Prin el, prin condu

Dinu SĂRARU

suflet, seninătatea pri
virii, o mare și rodi
toare încredere în oa
meni, neostenita pati
mă a luptei. pentru 
mai binele poporului, 
și pentru libertatea lui, 
și pentru independen
ța, lui. și pentru frun
tea lui de lumină in 
lume.

Sintem. iată, marto
rii unui fapt de istorie 
cu o încă nebănuită, 
poate, rezonanță in 
viitor și în viitorul 
patriei noastre al că
rei obraz curat de azi 
e opera ce poartă cu 
legitimă îndreptățire 
numele autorului ei, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
cărei dreaptă statură 
între națiunile lu
mii contemporane e 
iarăși opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Privindu-1 înfășu
rat în tricolorul bi
milenarei noastre isto
rii, am avut, și am

cerea de către el a 
destinelor partidului și 
ale poporului, revolu
ția noastră socialis
tă s-a ' înscris in Is
toria României ca 
fiind trup din trupul 
istoriei noastre națio
nale ; prin el și sub 
conducerea lui voința 
națională a devenit 
una singură, inde
pendența și conștiința 
hotărîrii de sine stă
tătoare, a rostului și 
locului nostru în lume 
un fapt definitiv ; prin 
el și sub conducerea 
lui construcția socia
listă a schimbat din 
temelii România și a 
înnoit chipul ei în nu
mai cincisprezece ani, 
cu o vigoare tinereas
că și cu o ambiție ce 
ne-au redat marea în
credere cu care am 
'biruit vicisitudinile 
atîtor vremuri potriv
nice.

Și dacă azi, in lume,

cum pe toate meridia
nele se știe, numele 
României e atit de ca
tegoric și de nedesfă
cut legat de numele 
Nicolae Ceaușescu e și 
pentru că azi, în lume, 
ideea de ’ coexistență 
pașnică, de colaborare 
și întrajutorare, de 
respect reciproc și de 
neamestec in treburile 
altei națiuni, de' liberă 
alegere a dramului 
propriu și de afirmare 
a unei noi ordini eco
nomice în favoarea 
echității internaționa
le se află, la rindul 
ei, la fel de strîns le
gată de numele Nicplae 
Ceaușescu. în tunetele 
de aplauze care au 
marcat realegerea în- 
tîiului nostru pre
ședinte în magistratu
ra supremă, am aflat 
toți hotărîrea întregu
lui popor român de a 
se ști sigur de el și 
sigur mergînd pe dru
mul lui propriu în is
toria lui socialistă, sub 
conducerea bărbatului 
care, pentru români 
și pentru România, 
înseamnă victoria so
cialismului și a comu
nismului pe pămîntul 
scumpei noastre patrii.

înfășurat în tricolo
rul bimilenarei noastre 
istorii, Președintele 
României Socialiste a 
jurat cu noi toți, în a- 
ceeași bătaie de inimă, 
și noi toți am jurat, 
odată cu el, să-i fim 
devotați și să fim cu 
fiecare secundă a vie
ții noastre alături 
de el.

Și vom fi !i

al edificiului
Nu putem privi mă

reția epopeii anilor 
noștri, toate marile iz- 
bînzi ale construcției 
spiritului și creației 
românești. indiferent 
de domeniul practic 
de activitate în. care 
se exercită, fără ca 
gîndul nostru să se în- 

• drepte cu emoție si 
recunoștință spre pre
ședintele tării. Mo
mentul solemn al re
alegerii președintelui 
nostru, al cărui jură- 
mint de slujire a pa
triei ne-a umplut ini
mile de emoție și mîn- 

1 drie, este un moment 
mcărcat de acele a- 

’ri semnificații ce 
\tluiesc marile,. is- 
'le evenimente 

ața unui, popor.

Personalitatea tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu se află în
scrisă permanent in 
via cronică a țării. 
Prezența sa neobosită 
în mijlocul oamenilor, 
acolo unde pulsează 
intens sevele vitale ale 
intregii noastre na
țiuni, a fost și este 
pretutindeni lumina
tă de căldura din ini
mile oamenilor carâ-1 
înconjoară. Puternicele 
manifestări de stimă, 
dragoste și prețuire cu 
care este întîmpinat in 
numeroasele vizite de 
lucru care au transfor
mat harta întregii țări. 
intr-un vast șantier de 
lucru, atenția cu ca- 
re-i sint ascultate de 
fiecare ,dată cuvintele.

prețioasele-i sfaturi și 
indicații, toate acestea 
demonstrează convin
gător credința noastră, 
ă tuturor, că viitorul 
se construiește în pre
zent, că marile reali
zări înfăptuite pînă 
acum sub îndrumarea 
neobosită a acestui 
mare arhitect al edifi
ciului întregii tari 
constituie tot atitea 
certitudini ale ridică
rii in continuare a 
patriei noastre pe noi 
culmi de progres și ci
vilizație.

Ce poate fi mai e- 
moționant pentru noi. 
artiștii, decit grija a- 
cestui strălucit condu
cător și bărbat de stat 
de a lăsa o ctitorie ar
tistică durabilă?

Ce poate fi mai im
presionant decît acest 
adevărat patos al con
strucției spirituale, de
cit dorința tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a-

lon PACEA

devărat deschizător de 
drumuri in gindire și 
cultură, de a lăsa ge
nerațiilor viitoare 
mărturia unei gran
dioase epopei naționa
le care — pornind de 
la faptele unui trecut 
glorios, cumulind rea
lizările prezentului — 
să fie proiectată de
parte, în viitor ?

De-a lungul anilor'

am avut adeseori cin
stea să mă aflu în â- 
propierea președinte
lui tării. La fiecare 
din aceste întîlniri — 
care s-au desfășurat 
fie in cadrul unor 
mari expoziții de 
artă., cum ar fi a- 
celea dedicate împli
nirii a 90 de ani de la 
războiul de iridepen- 
dentă, ahiversârii lup
telor muncitorești de 
la Grivița sau revolu
ției de la 1848. fie in 
cadrul expozițiilor care 
marcau finalele celor 
două ediții ale Festi
valului national „Cîn- 
tarea României" sau la 
conferințele naționale 
ale uniunii noas
tră, Uniunea artiștilor 
plastici — ain fost

impresionat de for
ța, de căldura și pa
siunea cu care pre
ședintele tării punea 
in discuție problemele 
vitale ale activității 
noastre. îndemnurile 
pe care, de fiecare 
dată, le-a făcut pentru 
realizarea unei arte 
de calitate, pe măsura 
timpului nostru, pen
tru o artă marcată de 
spiritualitatea moște
nirii noastre artistice, 
dar legată de transfor
mările spectaculoase 
ale societății noastre 
socialiste. îndemnurile 
către descifrarea fru
museții spirituale și 
morale a contempora
nilor noștri, a oame
nilor care. înfrumuse- 
tind tara se înfrumu

sețează totodată pe 
sine, au pus și pun in 
evidentă dragostea sa 
pentru arta româneasr 
că și valorile ei. Este 
o dragoste materiali
zată și in grija de a-i, 
asigura în continuare 
condiții favorabile de 
dezvoltare. Prin ge
neroasa . și permanenta 
prețuire față de artă, 
prin optica luminoasă 
cu care sint abordate 
problemele acesteia de 
către președintele ță
rii, arta noastră con
temporană se înfăți
șează ca un măreț e- 
dificiu, cultura noastră 
și-a aflat aripile și 
forța de a se ridica la 
înălțimile visate.

V

L.

Ai, secol douăzeci, în România 
lumină pentru vis și frumuseți, 
imbătrinit, cu cît ajungi spre culme 
în țara mea mereu ai ce să-nveți.

Noi plămădim și pîine și lumină 
crezind în tine, în al tău destin, 
tu, secol douăzeci, în România 
te simți acasă, liber pe deplin,

Aici, Ia noi, ți-e cald, ești luminos, 
cum e și omul cînd în juru-i bine, 
tu, secol douăzeci, în România 
ești regăsirea timpului de sine,

Istoria etern 
să ne-o 
lumine

Albastru e acoperămîntul țării 
Pe auria-ntindere de grîne,
Și viul roșu este pas de pas 
Din sîngele celor ce au rămas
Virtute de la seminții bătrine 
Ce date nu vor fi nici cînd uitării.

Acesta ți-e de-a pururi tricolorul 
Albastru, galben, roșu cum e focul, 
Nu te-au zdrobit vrăjmașii prin milenii 
Și-s tot mai falnici fiii Cosinzenii, 
Cîntindu-și vrerea lor și dorul 
Și înălțînd în slavă viitorul.

Ești mîndră, țară, și din an în an, 
Pe plaiurile tale carpatine 
Pe șesurile tale, pe ogor, 
Istoria etern să ne-o lumine, 
Mereu se-nalță mîndrul tricolor, 
Ținut de vajnic braț daco-roman.

în lupta lui, poporul, nu-n zadar, 
An după an, decenii cu decenii 
Aflat-o Omul ca să-i fie-n frunte
Ca piscul cel mai nalt ce crește-n munte, 
Pe fiul cel mai brav și demn al vremii, 
Apărător al păcii la hotar,
Pe cel mai vrednic, mai viteaz stegar.

Mihai BENIUC

Așa a fost să fie căci aici 
un om există pentru-această lume, 
statură dreaptă sub nalt cer, român 
e Ceaușescu marele său nume.

El secolul acesta l-a vegheat 
de cînd tulpina îi creștea sfioasă, 
de-aici, din România, țara sa, 
care prin el și speră și cutează.

Tu, secol douăzeci, cinstește-i fapta, 
cinstește-i și cuvîntul de îndemn 
prin Ceaușescu, da, respiri uman, 
adică mai adine, mai cald, mai demn

*
*
*

*
**

*i
*
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Cronica zilei

președintelui Republicii Socialiste România
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Români 
Președintele Republicii Socialiste România, 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

în numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al meu personal 
vă felicit cu ocazia realegerii în înalta funcție de președinte al Republicii 
Socialiste Rbmânia.

. Folosesc acest prilej pentru a-riii exprima speranța că colaborarea dintre 
tarile noastre se va dezvolta în continuare, spre binele popoarelor sovietic 
și român, în interesul păcii și socialismului.

L. I. BREJNEV

Tovarășului NICOLAE 'CEAUȘESCU
SVdretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în legătură cu realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, vă adresez in numele președintelui Republicii, 
Iosip Broz Tito, și al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, calde felicitări și cele 
mai bune urări de noi succese in activitatea dumneavoastră de răspundere, 
pentru noi înfăptuiri în dezvoltarea socialistă a României vecine și prietene.

Dorim și cu acest prilej să exprimăm profunda noastră convingere că 
relațiile de bună vecinătate și colaborarea prietenească multilaterală a țărilor 
noastre se vor dezvolta și pe mai departe, contribuind astfel la. colaborarea 
internațională bazată pe egalitate, la cauza păcii și Securității în Europa 
și in lume.

LAZAR KOLIȘEVSKI
Vicepreședinte al Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Stimate tovrfrășe Nitolae CeaUșdScti,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al 

Republicii Socialiste România, vă transmit, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane și al meu personal, cele mai cordiale salu
tări și felicitări.

Cu acest prilej, aș dori să dau din nou glas convingerii _ că strînsa cola
borare și relațiile prietenești dintre Partidul Socialist Unit din Germania 
și Partidul Comunibt Român, dintre Republica Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România se vor dezvolta Și adinei pe multiple planuri și în 
Viitor, spre binele popoarelor noastrd, in interesul întăririi socialismului 
și păcii.

Vă urez, stimate tovarășe Ceaușescu, noi succese în activitatea dumnea
voastră plină de răspundere, putere de muncă, sănătate și fericire personală.

ERICH HONECKER
■1 Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
■] Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 

România, in numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare 
și al meu personal, vă exprim sincere urări de bine.

Doresc ca relațiile dintre popoarele și. tarile noastre să se întareasca in 
continuare în interesul socialismului și păcii.

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcțiile de președinte al Republicii 
Socialiste România, de prim-ministru al guvernului și de președinte. al Marii 
Adunări Naționale, vă adresăm calde felicitări.

Constatăm cu bucurie că poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Roman, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a repurtat necon
tenit noi și strălucite victorii în opera de construire a socialismului și, ca 
urmare, industria și agricultura se dezvoltă impetuos, știința și cultura sînt 
in plină înflorire, capacitatea de apărare națională se întărește pe zi ce trece, 
iar nivelul de trai al poporului se ridică continuu.'

în viața internațională. România se opune cu fermitate politicii imperia
liste de agresiune și expansiune, sprijină în mod activ lupta dreaptă a na
țiunilor și popoarelor asuprite, bucurindu-se de aprecieri elogioase din 
partea popoarelor.

Vă urăm din inimă noi și tot mai mari succese în funcțiile de conducere 
pe care le îndepliniți.

Fie ca prietenia revoluționară și solidaritatea militantă dintre cele două 
partide și popoare, dintre China și România 4să se întărească și să se 
dezvolte în continuare.

HUA GUOFENG
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

YE JIANYiNG
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chineze

La sediul Asociației de drept in
ternațional și - relații internaționale 
a avut loc sîmbătă o masă rotundă 
a cărei invitată a fost dr. Alia 
Iazkovâ, cercetător principal la 
Institutul de economie a sistemului 
mondial socialist de pe lingă Acade
mia de' Științe a U.R.S.S. de Ia Mos
cova, membru al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
românp. Cu acest prilej, oaspetele a 
vorbit despre principiile leniniste ale 
politicii externe a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și a statu
lui sovietic.

Au participat profesori universi
tari, cercetători în domeniul relați
ilor internaționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ziariști.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

teatre

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

I Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu- 
Icii Socialiste România, aș dori să vă exprim călduroasele mele felicitări și 

Vă urez mari succese în Opera dumneavoastră, pentru progresul României 
i în interesul relațiilor dintre țările noastre.
1 CONSTANTIN TSATSOS
I Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu mare plăcere de hotărîrea poporului Republicii Socialiste 
România de a vă învesti îllcă o dată cu înalta responsabilitate de a-1 conduce. 
Poporul cipriot și guvernul mi se alătură in a vă felicita și a ura Excelenței 
Voastre cele mai mari succese în misiunea dumneavoastră.

SPYROS KYPR1ANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre in funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România, vă rog să binevoiți a accepta sincerele mele' 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări în îndeplinirea înaltelor dum
neavoastră responsabilități.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ț Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
>mânia doresc să vă transmit, în- numele meu și al poporului italian, cele 
fi călduroase urări pentru succesul înaltei dumneavoastră funcții și pentru 
•speritatea poporului român prieten.

SANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Roniânia

Realegerea Excelenței Voastre in funcția supremă de președinte al țării 
dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de' a vă adresa. în numele poporului 
și guvernului dih Gțilneea-Bissau și al meu personal, călduroase felicitări, 
precum și sincere urări pentru câ relațiile de prietenie și cooperare care 
unbsc țările și guvernele noastre să Se dezvolte in continuare din ce in ce 
mai mult in folosul celor două popoare,

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,
LUIS CABRAL

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste 
România, vă adresez vii felicitări și vă transmit urări de fericire personală 
și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

xcelpnței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu satisfacție știrea privind realegerea dumneavoastră în funcția 
președinte al Republicii Socialiste România.

I Permiteți-mi să vă adresez, cu această fericită ocazie. în numele po- 
-ului malgaș. al Consiliului Suprem al Revoluției, al guvernului și al meu 
j-sonal, cele mai călduroase felicitări și sincere urări de succes in îndepli
nea in continuare a înaltei dumneavoastră misiuni.

Cu cea mai înaltă considerație, *
' DIDIER RATSIRAKA

Președintele Republicii. 
Democratice Madagascar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Guvernului Republicii Costa Rica și al meu personal, am 
plăcerea de a adresa Excelenței Voastre cordiale felicitări cu ocazia realegerii 
în funcția de președinte al națiunii române prietene și imi exprim dorința de 
& întări legăturile frățești de prietenie dintre popoarele noastre.

RODRIGO CARAZO ODIO
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sint deosebit de bucuros să exprim Excelentei Voastre cele mai bune 
urări de fericire personală și am onoarea să vă felicit cu ocazia noii realegeri 
în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Admirabilele dumneavoastră calități de conducător și înteieaota orientare 
pe care ați imprimat-o luptei pentru emancipare politică și economică na
țională, în edificarea noilor relații politice ’ și economice internaționale, con- 

1 stituie bastioane solide ale întăririi păcii și securității internaționale, care 
| merită recunoștința poporului și Guvernului Republicii Panama, in al căror 

nume vă adresez urări de succes, sănătate și prosperitate pentru a conduce 
în continuare poporul român.

I. Folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre, domnule 
președinte, asigurarea celei mai înalte și distinse considerații.

ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, vă rog să primiți din partea comuniștilor italieni 
și a mea personal felicitări și urări sincere de succes îp opera pe care o 
desfășurați pentru progresul poporului român, pentru destindere în. rapor
turile dintre popoare și state, în favoarea cauzei păcii în lrune.

ENRICO BERLINGUER

t V
Programul 1

8,00 Tot înainta 1
9,25 Șoimii patrtet
6,35 Film serial pentru copil i „Intim- 

plări din țara curcubeului'-*. Episo
dul 3

30,00 Viața satului
a'1,45 Bucuriile muzicii.
ÎS,30. De strajă patriei
"ICI ftrt 'T’plP’V
13/)3 Album duminical 5

• Umor și muzică
14,00 Desene animatei „Popeye 
marinarul".
14,23 Fotbal 1 Iugoslavia —1 Româ
nia, finala Cupei Balcanice. Trans
misiune directă de la Belgrad. In 
pauză : Tragerea de amortizare 
ADAS.

17,20 Șah — rubrică realizată șl pre
zentată. de maestra internațională 
Elisabeta Pollhroniade

17.35 Film serial: „Linia maritimă 
Opediti". Episodul 7

18.25 secvențe malteze
18.35 Copiii din 1980
19.00 Telejurnal
19,15 „Omagiul țării — președintelui 

reales de țară"
10.30 Antena ..Cintării României". Spec

tacol prezentat de județul Dîmbo
vița. Realizator Adrian Păuhescu 

20.40 Film artistic : „Omul orchestră". 
Premieră TV. Coproducție franco- 
italiană.

21.55 Telejurnal

Programul a

0.00 Consultații pentru elevii cursurilor 
serale.

10,00 Muzică simfonică
11,00 Pagini, din baletul „Coppelia" de 

Delibes.
11.50 Fotbal : Rapid — Metalul Bucu

rești. Transmisiune directa de la 
stadionul Republicii. In pauză : 
Daciada — reportaj din marea 
competiție națională

13,33 „Grație, frumusețe, ritm" — repor
taj filmat de Gheorghe Frunză.

13.45 Documentar artistic : „Scufundă
torii" — producție a Studiourilor

< engleze
14.35 Mujică ușoară
14.55 Argumente pentru o primăvară a 

tinereții — reportaj TV
15.10 Din muzica și dansurile popoarelor
115.35 Bucureștiul ieri, azi, nliine.
15.50 Recitalul interprețllor de muzică 

ușoară Nana Mouscouri și Josd 
Feliciâno

10,20 Teatru TV : „Elegie" de P, Pav- 
lovslri. Premieră TV.

17.25 Triptic liric
13.25 Prin muzee șl expoziții
18.45 Muzică populară
19,00 Telejurnal
18J.5 „Omagiul țării — președintelui 

reales de țară"
10,30 Telerama
20,00 Desene animate
20.25 Melodii lirice
20.45 Emisiune culturală
21,15 Pagini din literatura viorii.
21.55 Telejurnal

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Biroului Politic al partidului Congresul pentru Independența 
Madagascarului (AKFM—KDRSM) vă adresez vii felicitări ' în legătură cu 
realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România, precum și cele mai bune urări de succes in nobila dumneavoastră 
misiune de întărire a independenței naționale, păcii și progresului social.

Cu înaltă și frățească considerație,
RICHARD ANâRIAMANJATO

Președinte
GISELLE RABESAHALA

Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România *

Dragă președinte,
In numele meu personal și al Direcțiunii Partidului Socialist Italian, sînt 

fericit să vă transmit felicitări cu prilejul realegerii ca președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Vă doresc mari succese in opera dumneavoastră de larg orizont în fa
voarea păcii, dezarmării și destinderii internaționale.

Cu multe cordiale și frățești salutări,
BETTING CRAXI

Secretar general al Partidului 
Socialist Italian

• O NOUĂ UTILIZA
RE A LASERULUI. Cu a^u- 
tortll unei instalații laser, create 
de cercetătorii de la Institutul 
din Leningrad pentru mecanică 
fină și optică, se poate măsura 
grosimea unui fir metalic al că
rui diametru nu depășește cîteva 
miîmi de micron. Este suficient 
ca spre ..țintă" să fie îndreptat 
un fascicul electromagnetic, pen
tru ca laseful să măsoare precis 
parametrii respectivi. într-o 
singură secundă, instalația poate 
realiza circa 50 de măsurători. 
După opinia specialiștilor, insta
lația laser poate fi folosită pen
tru corectarea producției celor 
mal fine piese în microelectro
nică, ceea ce va determina creș
terea considerabilă a calității

conductorilor optici șl fibrelor 
chimice.

® NAȘTERILE PRE
MATURE SI CONDIȚIILE 
SOCIALE. Riscul unor nașteri 
premature este nemijlocit legat 
de condițiile sociale în care tră
iesc femeile gravide. Aceasta 
este concluzia, fără echivoc, re
zultată dintr-o serie de studii 
realizate de către Institutul fran
cez al sănătății și 'cercetării me
dicale (INSERM). Cel mai mare 
număr 'de nașteri premature se 
semnalează la soțiile de munci
tori necalificăți și imigranți, 
care se bucură de o asistență 
medicală mult msl redusă. In
tr-adevăr, soțiile muncitorilor 
neealificați înregistrează un in

LUNI 31 MARTIE

Programul 1

10,00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 „Omagiul tării — președintelui 

reales de țară"
19.50 Dosarul energiei
20.05 Muzică Și dans
20.25 Cadran mondial
20,45 Roman-fbileton: Primarul din 

Casterbridge. Ultimul episod
21.40 Telejurnal
Programul 2
10.00 Melodii populare din zona Timi

șului
10.20 Cenacluri ale tinerilor de ia între

prinderea „Automatica" din Bucu
rești

16.50 Arii și duete din opere și operete
17.30 Tradiție și inovație în arta popu

lară — emisiune realizată la Mu
zeul satului

17.55 Ritm șl melodie ou formația Zudor 
Arpad

18.25 De pretutindeni — Orașe ale lumii
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 „omagiul tării — președintelui 

reales de țară"
19.50 Mozaic — selecțluhi
20.25 Un fapt Vâzut de aproape — re

portaj
20,45 Pagini alese din creația compozi

torilor: Liana Alexandra șl George 
Draga

21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

dice ne nașteri premature de 12 
la sută-, în timp ce la restul fe
meilor acest indice este doar de 
3 la SUtă.

• O INEDITĂ CRO
NICĂ ÎN CULORI A 
PRĂBUȘIRII HITLERIS- 
MULUI. Cu 36 de ani în urmă, 
Puțin înainte de prăbușirea de- 
îinitivă a hitlerismului, unul din 
comandanții forțelor aeriepe a- 
mericane a avut ideea de a ini
ția o largă acțiune în Vederea 
imortalizării în imagini color a 
episoadelor războiului, a mo- 
mehteloi* de totală derută a. tru
pelor fasciste, a marșului tri
umfător al forțelor aliate spre 
victoria finală. în acest scop,

'/
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Azi, la Belgrad

România - Iugoslavia 
la fotbal

Astăzi, la Belgrad se desfășoară 
meciul tur al finalei Cupei balcanice 
la fotbal, în care se intîlneșc selec
ționatele Iugoslaviei și României. 
Jocul este așteptat cu deosebit inte
res în rîndul amatorilor de sport din 
cele două țări vecine și prietene.

După antrenamentele efectuate,ieri, 
selecționerii echipei noastre au anun
țat că vor prezenta următoarea for
mație : Iordaclle. Tilihoi, Sameș, 
Ștefănescu, Munteanu, Ticleanu, 
Bolbni. Mulțeseu, M. Răduoanu. Do- 
brin, Doru Nicolae. Echipa iugoslavă 
va avea următoarea componență : 
Pantelici, Zor. Vuiovici, Primoraț, 
RojiCi, IOvin. . Țukrov. Sliskovici, 
Klinceăl'Ski, Petrovici. Zi. Vuiovici, 
Sușici.

Meciul Va fi arbitrat de N. OsbirgUl 
(Turcia) și va începe la ora 14.30. 
Stațiile noastre de radio și televi
ziune vor transmite desfășurarea a- 
cestei partide.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe stadionul Republicii din Capi

tală s-a disputat, sîmbătă, în- 
tilnirea internațională de fotbal din
tre selecționata de tineret a Româ
niei și formația suedeză Landskrona 
Boys. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 2—0 (1—0) in favoarea fotbaliști
lor români prin golurile marcate de 
Bozeșan (min. 16) și Badea (min. 66).

© Etapa a 7-a a competiției cicliste 
internaționale „Cupa F.R.C.". desfă
șurată sîmbătă pe traseul Constanta 
— Olimp — Mangalia și retur, a fost 
riștigată de rutierul român Mircea 
Romașcanu. cronometrat pe distanța 
de 118 km in 2h 41’07” (medie orară 
43,946 km). în același timp cu învin
gătorul a sosit Țanev (Bulgaria), 
I-iartnick, , Barth. Mei'sch (toți din 
R.D. Germană), Szekowskj (Polonia), 
T. Vasile (România), Leadov 
(U.R.S.S.).

Astăzi se desfășoară ultima etapă 
la Constanta. în circuit pe bulevardul 
Aurel Vlaicu.

® în semifinalele turneului inter
național de box de la Halle. la cate

goria „semlmijlocie", pugilistul român 
Mihai Ciubotaru l-a învins la puncte 
(decizie 4—1) pe M. Omoruyi (Ni
geria). în finală. Ciubotaru îl va în- 
tîlnț pe Krueger (R.D. Germană). In 
cadrul categoriei grea, Fanghaenel 
(R.D. Germană) a cîștigat la puncte 
Intilnirea cu cubanezul Angel Millian.

© în -,ziua a treia a turneului in
ternațional ' de polo pe apă de la 
Maastrich, echipa Olandei a întrecut 
cu scorul de 12—9 (3—1, 4—2, 2—4. 
3—2) selecționata României. îh alt 
joc. echipa R.F. Germania a învins 
cu 10—6 (2—1, 3—1, 3—3, 2—1) for
mația Canadei.

® Aseară, la patinoarul „23 
August" din Capitală, într-unul din 
derbiurile campionatului republican 
de hochei pe gheață, echipa- Dinamo 
a întrecut cu scorul de 4—3 (0—1,
1—1, 3—1) formația Steaua.

în clasament conduce Steaua cu 
43 puncte, urmată de Dinamo 41 
puncte.

firma Kodak a pUS la dispoziția 
corespondenților americani de 
război o cantitate nelimitată de 
peliculă color — care pînă a- 
tUnCi practic nu fusese folosită 
pe cîmpUfile de luptă, constitu
ind încă o raritate. In mod 
inexplicabil, toate aceste foto
grafii au nimerit pînă la urmă 
la arhive. Redescoperite de doi 
istorici, ele reprezintă docu
mente de o incomparabilă forță 
sugestivă, culoarea conferind 
scenelor de război un patetism 
zguduitor. în același timp, foto
grafiile regăsite se constituie în- 
tr-un îndemn pentru opinia pu
blică de a face totul pentru a 
opri recrudescența activităților

neofasciste, de a nu mai permi
te niciodată repetarea ororilor 
războiului.

® VIATA LUI DAN
TON PE MARELE E- 
CRAN. „O meditație profundă 
asupra istoriei și revoluției" — 
așa definește cunoscutul regizor 
polonez Andrezj Wajda viitorul 
său film „Afacerea Danton", 
care va fi realizat în coproduc
ție cu Franța. Printre altele, va 
fi reconstituită pînă în cele mai 
mici amănunte istorica sală a 
Adunării naționale franceze, 
unde s-a ilustrat prin inflăcăra-

tele sale intervenții marele tri
bun al revoluției de la 1789. în 
rolul lui Danton va apărea acto
rul francez Gerard Depardieu.

® ÎMPOTRIVA MI
ROSULUI NEPLĂCUT. 
Specialiști din cadrul In
stitutului pentru tehnica agri
culturii de la Universitatea din 
Giessen (R.F.G.) au reușit. în 
colaborare cu firma Degussa. să 
elaboreze un procedeu inedit de 
înlăturare a mirosului neplăcut 
al dejecțiilor din crescătoriile de 
porci. Este vorba de un prepa
rat chimic, o soluție lichidă 
și incoloră, care, adăugat com
postului, transformă total sub
stanțele a căror descompunere 
răspîndește mirosul neplăcut.

® „FERMĂ" FLOTAN
TĂ. O Insulă din bidoane din 
mase plastice, asemănîndu-se 
unei uriașe pînze de păianjen, a 
apărut recent in apropierea capu
lui Kaliakra, nu departe de Var
na. Bidoanele sînt aliniate in 15 
linii radiale avind. fiecare. 80 
metri lungime. Este prima cres
cătorie de scoici a Bulgariei. 
Scoicile se fixează de bidoanele 
pe jumătate scufundate, formînd 
un fel de „ciorchini". Experien
țele efectuate timp de doi ani au 
alătat .că originala construcție 
implantată în Marea Neagră re
zistă valurilor și vînturilor celor 
mai puternice. Fiecare „recoltă" 
asigură circa 4 000 kg de scoici — 
fără cochilie. Potrivit specialiș
tilor, numai în zona Kaliakra pot 
fi amenajate peste 100 de „fer

• Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă vecile — 10,
Examenul — 15, Infernalul meca
nism — 20, (sala Atelier) : Fante
ziile lui Fariaticv —« 10.30, Trei pe 
o bancă — 15,30 Așteptîndu-1 pe 
Godot — 19.30.
o Filarmonica ..George Enescu** 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic pentru elevi. Dirijor : prof. 
Silvia Roșea. Solist : Gabriel Croi- 
toru — 11.
© Opera Română : Motanul încăl
țat — 11.
o Teatrul de operetă : Oklahoma
— 10.30.) Violete de Parma — 19,30,
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 10, Undeva, 
o lumină — 15. Ferma — 19,30,
(sala Grădina Icoanei) : Infideli
tate conjugală — 10. Elisabeta I
— 15, Tineri căsătoriți caută ca
meră — 19,30.
o Teatrul Mic : Nebuna din 
Chaillot — 10 Minetti r— 15,30, 
Cititorul de contor — 20.
© Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 15.30, Emigranții
— 20.
o Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10,30, Mofturi (pre
mieră) — 19.30.
o Teatrul ,Nottâra“ (sala Ma- 
gheru) : Casa Bernarda Alba — 
10. Mița în sac — 15. Coriolan —
1.9.30. (sala Studio) : Inele, cercei, 
beteală —- 10.30. Craii de curtea 
veche 15.30, Cinci romane de 
amor — 19
© Teatru' Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 10. Roman
țioșii — 19.30, (sala Giulești) : Co
coșului neascultător — 10, Cum 
s-a făcut de-a rămas Catinca fată 
bătrînă — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tecul păunului de aur — 11, Me- 
nahem Mendel, om de afaceri —
18.30.
o Teatrul sâtiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): De la Cără
buș la Savoy — 19,30. (sala Victo
ria) : Idolul femeilor — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" : Hal 
la școala veseliei — 10. Un clntec 
pentru un suris — 15; 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română4* (sala Studio) : De dor, 
dc dragoste — 16; 19. (la Palatul 
sporturilor si culturii) : Zi-le 
d-alea, d-ale noastre — 16; 19.
© Teatru] „Ion Creangă** : Albă 
ca zăpada și cel 7 pitici — 10,30* 
Vremea dragostei (premieră) .-L
19.30.
© Teatrul „Țăndărică" ; Hernia 
Sînziana — 10; 12. Jocuri de poeți» 
jocuri de copii — 18.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 10; 16; 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T C. .* 
Trandafirul și coroana —• 16. Ul
tima rănire — 19.30.

9.30; 11.30;

- 9: 11,16;
LUCEAFA- 

15.45, 18; 20, 
11.15; 13,30;

G> Tentația : SCALA 
13,30; 15,30; 17,45: 20. 
© Zizania : PATRIA 
13,30; 15.45; 18 
RUL — 9; 11,15 
BUCUREȘTI - 
15,45; 18; 20,15.
A Peisaj orizontal : FESTIVAL 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
© Sălbaticul : FEROVIAR 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, 
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 Lăpușnea- 
nu : CINEMA STUDIO — 10; 12,45; 
16; 18,45, CAPITOL. — 9 30- ™
16; 19. MELODIA
© Mizerabilii : F/'
11,15; 13 30; 15 V 
ȚORIA — 9:
20.15. / 
o Slngn V
CELS'

*'.18;

• t>
13,45 
pope 
DOir 
© Fa 
18; 20 
a Rug
— 15; 
17,30;
17,15; ' 
0 Miji
— 9; : 
TROC 
O So 
VIT
20 
15
13 „ 
© Ai 
giul: 
17.45: 
13,30: m.ic
— 9: 11: 13, 15 30.
© Colosul din Rho„
— 9.30; 12; 16.15: 19. \ 
9; 11.30: 14: 16.30; 19.
o Studentul, coinputerui 
tofii ; PACEA — 15,30, 17.3 
© I se spunea „Buldo. 
LIRA — 10: 12; 15.30; 18; 2U. 
MIS — 9; 11,15: 13.30; 15.45;
20.15.
e Sezonul de catifea : VOLGA - 
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.15.
O Jocuri do noapte : POPULAR
— 15.30; 17.30: 19,30.
o Bilet de întoarcere : MUNCA
— 16: 18; 20.
G Popeye marinarul — 14,30;
17,45, Clopote de toamnă — 16;
19.30 : COSMOS

- 9;
CUL-

9 30.*

me" flotante, asigurînd la fie
care recoltă 400 de mii de kg 
din acest produs delicios.

® SEMNALIZATOR DE 
PULS - LA PURTĂTOR. 
Uzina varșoviană ..Farum" a : 
început producția unui aparat 1 
electronic miniatural — la pur- ; 
tător — care urmărește perma
nent pulsul persoanei respective, 
atrăsînd atentia printr-un cla- j 
xonat asupra celor mai mici 
variații, in raoort cu limitele I 
prestabilite. Aparatul este r 
comandat. îndeosebi, sportiv 
în timpul antrenamentelor, 
și persoanelor aflate în C' 
lescentă în urma unor afr 
cardiace.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
COLOMBO 29 (Agerpres). — La 

sediul Partidului Socialist din Sri 
Lanka a avut loc o manifestare 
consacrată României, in cadrul că
reia a luat cuvîntul J. Wickremarat- 
ne, membru al Comitetului Execu
tiv al P.S.S.L., care s-a referit în
deosebi la condițiile tot mai bune 
de viață și muncă pe care partidul 
și statul nostru le asigură poporu
lui român, mentionînd că nivelul de 
viață al populației crește continuu. 
Totodată, el a reliefat importantele 
succese ale României realizate in 
anii construcției socialiste, subli
niind că „toate acestea se datoresc 
politicii Partidului Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind 
industrializarea și dezvoltarea mul
tilaterală a țării, ridicarea ei pe noi 
culmi ale progresului și civiliza
ției". In încheiere, vorbitorul a re
liefat rolul și participarea tineretu
lui la amplul efort de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate;

Conținutul conferinței a fost re
latat pe larg de organul de presă

al Partidului Socialist din Sri Lan
ka, „Janadina".

BELGRAD 29 (Agerpres). — In 
ciclul manifestărilor consacrate ce
lei de-a 2 050-a aniversări a con
stituirii primului stat dac centrali
zat și independenței sub conducerea 
lui Burebista, la Novi Sad, capitala 
Provinciei Socialiste Autonome Voț- 
vodina, a fost inaugurată expoziția 
„Arta populară românească din 
Banat".

Expoziția a fost deschisă de Mi- 
lenko Nikolici, secretar* pentru 
cultură, știință și invățămint al 
Voivodinei, președintele părții iugo
slave in 
mentală 
laborare ______ . ...
rostită cu acest prilej, el a relevat 
cadrul deosebit de fertil în care se 
desfășoară relațiile in toate dome
niile dintre România și Iugoslavia, 

poporul 
culturii, 
au fost 
organe-

comisia mixtă guverna- 
iugoslavo-româna de co- 
culturală. In alocuțiunea

realizările obținute de 
român în domeniul artei și

La deschiderea expoziției 
prezenți reprezentanți ai 
lor locale de partid și de stat, zia
riști, un numeros public.

întrevederi româno-volteze
OUAGADOUGOU 29 (Agerpres). — 

Issoufou Joseph Conombo, secretar 
general 'adjunct al Partidului Demo
cratic Voltez. prim-ministru al Re
publicii Volta Superioară, l-a Drimit 
pe reprezentantul Partidului Comu
nist Român la cel de-al VII-lea Con
gres al P.D.V.. tovarășul Marin Ră- 
doi. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului educației și 
învățămintului.

De asemenea, reprezentantul P.C.R. 
a fost primit de Moussa Kargougou 
și Domba Konate. secretari generali 
adjunct! ai P.D.V.. ministrul afaceri
lor externe, și respectiv, al educa
ției naționale și culturii, precum și 
de Mahamoudou Ouedraogo, minis

pu-

fost
ro-

trul transporturilor și lucrărilor 
blice.

în cadrul întrevederilor au 
discutate aspecte ale relațiilor 

. mâno-volteze și s-a procedat la exa
minarea unor măsuri menite să con
tribuie la dinamizarea acțiunilor de 
cooperare bilaterală stabilite cu pri
lejul convorbirilor la nivel înalt din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Sangoule Lamizana. Au fost aborda
te, de asemenea, probleme privitoare 
la evoluția raporturilor de prietenie 
și. colaborare statornicite intre P.C.R. 
și P.D.V.

Ambele părți au apreciat că există 
largi posibilități de dezvoltare și di
versificare a raporturilor politice și 
economice româno-volteze. expri- 
mindu-se. totodată, dorința reciprocă 
de amplificare și aprofundare a lor.
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quito: Trimisul special al președintelui
României primit de președintele Ecuadorului

QUITO 29 (Agerpres). - Un 
schimb de mesaje intre președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Ecuador. Jaime 
Roldos Aguilera, a avut loc cu pri
lejul prezentei în Capitala Ecuado
rului a ministrului secretar de stat 
Vasile Pungan. trimis special al 
șefului statului român.

Din partea președintelui României 
au fost transmise calde urări de să
nătate și fericire personală pre
ședintelui Ecuadorului, un mesaj de 
prietenie pentru poporul ecuadorian.

Președintele Jaime Roldos Agui
lera a rugat să se transmită in 
numele său și al guvernului ecua
dorian. cele mai cordiale felicitări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia realegerii sale în funcția de 
președinte al Republicii Socialiste 
România. împreună cu cele mai 
sincere urări de sănătate, precum și 
expresia înaltei sale considerații pen
tru activitatea prodigioasă desfășu
rată pe plan international.

Pe baza punctelor de vedere ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
Pungan a efectuat cu președintele 
Ecuadorului un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor bila-

V.

terale. pe multiple planuri, precum 
și cu privire la unele ' aspecte ale 
situației internaționale actuale,

A fost evidențiat interesul celor 
două țări pentru extinderea și diver
sificarea 
a cooperării 
sectoare 
reciproc, 
turi și a 
rirea lor 
în sfera relațiilor internaționale, pen
tru edificarea unei noi ordini eco
nomice in lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie si 
stimă reciprocă, caracteristică rapor
turilor dintre România și Ecuador, 
dintre conducătorii celor două state.

Cu prilejul prezentei sale în Ecua
dor, trimisul special al președintelui 
Republicii Socialiste România a avut 
convorbiri cu vicepreședintele Repu
blicii Ecuador, Osvaldo Hiiftado 
Larrea, și cu Jose Carvajal, directo
rul general al Corporației de stat 
petroliere ecuadoriene. în. vederea 
examinării posibilităților concrete și 
stabilirii de măsuri vizînd extinderea 
raporturilor de prietenie și cooperare 
dintre România și Ecuador.

schimburilor comerciale și 
economice in diferite 

de activitate de interes 
pe baza egalității în drep- 
avantajului reciproc, hotă- 

de a intensifica conlucrarea

împotriva renașterii nazismului
Conferințâ internaționala ia Liege

BRUXELLES 29 (Agerpres). — în 
orașul belgian Liege au început, la 
Palatul congreselor, lucrările unei 
conferințe internaționale consacrate 
aniversării a 35 de ani de la victoria 
asupra nazismului și fascismului. 
Ia care participă delegații din dife
rite țări europene. Reuniunea a fost 
convocată de organizația : Inițiativa 
internațională a luptătorilor din Re
zistență, foștilor deportați și victi
melor nazismului pentru o Europă

fără fascism. Pe ordinea de zi figu
rează probleme privind lupta . împo
triva renașterii nazismului și fascis
mului în Europa, necesitatea interzi
cerii oricăror activități ale grupări
lor neonaziste și fasciste și a propa
gandei acestora, imperativul de a fi 
pedepsiți toți cei vinovați de comi
terea de crime de război și împotriva 
umanității in timpul celui de-al doi
lea război mondial.r

„Securitatea alimentara mondiala
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ORIENTUL MIJLOCIU
® Comunicat privind vizita 
Iui Yasser Arafat în India ® 
Protest împotriva închiderii 
de către Israel a colegiului 

arab din Ierusalim
DELHț 29 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei oficiale pe care o între
prinde la Delhi. Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), a conferit cu pri
mul ministru indian, Indira Gahdhi.

După cum precizează un comuni
cat oficial dat publicității in capi
tala Indiei, in cursul convorbirilor 
au fost examinate probleme privind 
evoluția situației din Asia și Orien
tul Mijlociu, precum' și relațiile din
tre India și O.E.P. în legătură cu 
aceasta,- comunicatul menționează că 
Indira Gandhi și-a exprimat spriji
nul față de lupta poporului palesV- 
nian, precum și dorința de a coo
pera în continuare cu Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Primarul părții arabe a Ierusali
mului, Rouhi Al-Khatib, a protestat 
împotriva închiderii de către Israel 
a singurului colegiu arab din acest 
oraș și a cerut Organizației Națiuni
lor Unite să intervină pe lingă au
toritățile israeliene pentru anularea 
acestui ordin.

Protestul primarului părții arabe a 
Ierusalimului a fost transmis secre
tarului general al O.N.U. prin inter
mediul guvernului Iordaniei.

Alegerile prezidențiale
din Turcia

ITALIA
continua să rămână precară"

declară directorul general al F.A.O,

j.Șri:
o

La 
p.i

' F; o r o». ••• -o

&£

Țările nordice sînt hotărîte să participe activ

Comunicatul reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor 
membre aîe Consiliului Nordic

HELSINKI 29 (Agerpres). - în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
încheierea reuniunii miniștrilor de. 
externe ai țărilor membre ale Con
siliului Nordic, desfășurată timp de 
două zile la Helsinki, se subliniază 
importanța procesului destinderii, 
exprimîndu-se, totodată, profunda 
îngrijorare a participantilor in legă
tură cu actuala evoluție a situației 
internaționale. Miniștrii de externe 
— ai Danemarcei. Finlandei, Islan- 
dei. Norvegiei și Suediei — au ex
primat, de asemenea, hotărîrea țări
lor lor de a contribui activ Ia pre-

gătîrea reuniunii de Ia Madrid a sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Europa. 

Evidențiind necesitatea urgentă a. 
realizării unor progrese' în domeniul 
dezarmării, miniștrii și-au manifes
tat regretul in legătură cu amînarea. 
ratificării Tratatului „SALT-II“.

în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, participanții s-au pro
nunțat in favoarea recunoașterii 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian și a dreptului său • 
de a participa la negocierile privind 
propriul său viitor.

SALVADOR

Criza politică din Salvador pro
vocată de demisia miniștrilor eco- 
■nomiei și invățămîntului, ca și a 
viceministrului agriculturii, vine să 
complice și mai mult situația din 
această tară a Americii Centralei 
marcată de o continuă escaladare a 
violenței, care a făcut 900 de victi
me în ultimele trei luni. Miniștrii 
demisionari au afirmat la San Jose 
(Costa Rica) că au părăsit Salva
dorul intrucit nu doresc să fie „im
plicați intr-un război civil". Ei au 
declarat agenției France Presse că 
sint slabe speranțele de a se reali
za o înțelegere între guvern și for
țele de stingă salvadoriene.

se 
de 
de 
de

Spre un guvern tripartit ?
După cum s-a anunțat la Roma, 

premierul desemnat Francesco 
Cossiga va începe luni tratativele 
cu partidele democrat-creștin. so
cialist și republican in vederea al
cătuirii unui nou guvern. Un pas 
important spre soluționarea crizei 
guvernamentale. intervenită in 
urmă cu zece zile, a fost realizat 
in această săptămână prin acordul 
de principiu al partidului socialist 
de a participa oficial la negocierile 
pentru formarea noului cabinet. Așa 
cum au subliniat observatorii, ho
tărârea socialiștilor nu implică însă 
ți o acceptare din partea acestora 
de m face 
înainte de 
în această 
garanții în 
cabinetului .
semnat intenționează să-l formeze. 
O atitudine asemănătoare au adop
tat și republicanii, partizani ai unui 
program riguros de combatere a 
dificultăților prin care trece eco
nomia italiană, precum ți a tero
rismului.

„Neîncrederea partidelor politice 
italiene față de capacitatea even
tualilor lor parteneri de a îndeplini 
responsabilități in sinul aceluiași 
guvern — remarca intr-un comen
tariu agenția „France Presse" — 
rămine ultimul obstacol pe care tre
buie să-l depășească premierul de-

parte din noul guvern, 
a se pronunța definitiv 
privință, socialiștii cer 
legătură cu programul 
pe care premierul de-

.șaportul, vă '

semnat pentru a rezolva criza po
litică din țară". Această neîncredere, 
care a accentuat divizările și așa 
destul de serioase existente in in
teriorul -respectivelor formații po
litice, l-a constrîns pe Francesco 
Cossiga să amine acceptarea oficială 
a misiunii de formare a noului gu
vern. Chiar dacă in prezent sarcina 
premierului desemnat pare mai 
simplă, exemplele recente de 
schimbări neașteptate, de poziție,* 
sublinia agenția citată, îndeamnă 
la prudență. In orice caz, observa
torii nu pierd din vedere faptul că 
premierul desemnat se află in po
sesia unui important atu și anume 
lipsa unei soluții de schimb, la 
formula propusă, atit timp cit de
mocrația creștină refuză să accepte 
participarea, la guvern a partidului 
comunist. Un eșec al actualelor 
tratative ar fi de natură, in aceste 
condiții, să ducă la noi alegeri par
lamentare anticipate, care nu par a 
fi dorite de nici o formație politică.

Dacă lucrurile decurg normal, 
tratativele dintre cele trei partide 
politice pentru formarea noului gu
vern ar urma să se încheie joi, după 
plenara C.C. al P.S.I., chemată să 
ratifice acordurile de participare a 
partidului socialist la al doilea ca
binet Cossiga.

ROMA 29 (Agerpres). — Securita
tea alimentară mondială se, menține 
în aceeași situație precară in care se 
afla înaintea crizei alimentare, înre
gistrată la începutul anilor ’70, — a 
declarat, la Roma, directorul general 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), — Edouard Saouma.

Vorbitorul a arătat apoi că defi
citul alimentar al unei serii de țări 
în curs de dezvoltare, care depășeș
te anual 80 milioane tone de cerea
le, nu încetează să crească, facturi
le acestora pentru importul de ce
reale sporind, în același timp, cu 
peste 20 la sută pe an.

în prezent — a arătat, in conti
nuare. Edouard Saouma în Comitetul 
F.A.O. pentru securitatea alimentară. 
—, „rezervele mondiale reprezintă 
17,5 ia sută din consum, ceea ce în
seamnă minimul necesar pentru asi
gurarea securității alimentare mon
diale. El a menționat, totodată, că 
obiectivul de un miliard de dolari 
destinat operațiunilor Programului 
Alimentar Mondial pentru perioada. 
1981/1982 nu a fost încă atins, iar re
zervele alimentare internaționale de 
urgența create în .1975 și care tre
buiau să fie de 500 000 tone de cerea
le, nu au fost încă pe deplin consti
tuite.

ANKARA 29 (Agerpres). — Alte 
■ două tururi s-au consumat vineri 

fără rezultat în cadrul scrutinului 
pentru alegerea unui nou președinte 
al Republicii Turcia. Ca și în zilele 
precedente, unicul candidat. Ibrahim 
Ozturk, senator din partea Parti
dului Republican al Poporului (de 
opoziție), a obținut un număr redus 
de voturi — 55. I 
participat 362 din 
membri ai celor 
parlamentului.

Observatorii de 
părere că actualul 
depășit numai printr-un acord intre 
cele două principale formațiuni poli
tice — Partidul Dreptății si Partidul 
Republican al Poporului, 
faptul că 
deține o 
succesul 
torul tur 
pentru luni.

Mandatul actualului președinte ai 
Turciei, Fahri Korutiirk, va expira la 
6 aprilie. Dacă pină la această dată 
nu va putea fi cunoscut numele ur
mătorului președinte, această funcție 
va fi asumată cu titlu interimar de 
președintele Senatului, Ihsan Sabri 
Caglayangil.

în pofida stării excepționale, 
ciocnirile intre militari și civili 
multiplică. Numai in ultimele 48 
ore s-au înregistrat circa 30 
morți. Corespondenții agențiilor
presă informează că în capitala ță
rii domnește o atmosferă de mare 
tensiune. Organizații extremiste in
vită populația traumatizată de uci
derea arhiepiscopului Oscar Rome
ro să participe azi la o mare mani
festație de masă cu prilejul funera
liilor acestuia, cînd noi acte de vio
lență ar putea declanșa o înfrun
tare generalizată.

R. B,

ZIMBABWE

Apel pentru încetarea focului în Ciad
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a lansat un apel pentru 
încetarea focului în Ciad, cerînd 
părților să depună eforturi pentru 
restabilirea păcii și unității națio
nale.

„Secretarul general al O.N.U., 
precizează o declarație dată publi
cității de purtătorul său de cuvint. 
este profund preocupat de luptele 
tragice care au izbucnit intre diferite 
grupări din Ciad și care au cauzat 
grele pierderi de vieți omenești Si 
suferințe populației civile".

El face apel la toate părțile inte
resate, continuă declarația, pentru a 
pune capăt conflictului și pentru a 
depune eforturi in vederea restabili
rii păcii și unității naționale conform

spiritului și literei 
Lagos.

acordului de la

(Agerpres). 
că, incepind 

vigoare un acord 
de încetare a focului. în Ciad con
tinuă luptele între forțele fidele pre
ședintelui Oueddei și cele care il 
sprijină pe. ministrul apărării, His- 
sene Habre — informează agenția 
Franca Presse. Violenta 
intensifică, iar capitala 
N’Djamena, este .lipsită 
de apă, electricitate

N’DJAMENA 29 
Deși se anunțase 
sîmbătă, va intra in

de

La consultare 
totalul de 634 
două camere

la Ankara sint 
impas poate

nici una 
majoritate 
propriului 
de. scrutin

dat fiind 
dintre ele nu 
care să asigure 
candidat. Urmă- 
este programat

ACORD. După cum anunță agen
ția B.T.A,. la Sofia a fost semnat 
acordul privind schimburile de 
mărfuri și de plăți intre R.P. Bul
garia și R.P. Chineză pe anul 1980.

^AGENTHLE DE PRESA
scurt

Platforma de politică 
externă a guvernului 

thailandez
BANGKOK 29 (Agerpres). — Pre- 

zentind in Parlament noua platfor
mă de politică externă a guvernului 
tiailandez. premierul Prem Tinsu- 
lanonda a declarat că țara sa va 
promova pacea și coexistenta pașni
că intre state pe baza principiilor 
respectului reciproc, al independen
tei, suveranității și integrității teri
toriale, neagresiunii și neamestecu
lui in treburile interne ale altor sta
te și reglementării disputelor inter
naționale prin mijloace pașnice.

Thailanda va dezvolta relații de 
prietenie, legături economice și co
merciale cu toate țările, indiferent 
de sistemul lor economic și social, 
în special cu cele din Asia.

Bucuria demnifâfii 
regăsite

APEL AL P. C. PORTUGHEZ. Se
cretarul general al Partidului Co
munist Portughez, Alvaro Cunhal, a 
adresat Partidului Socialist Portu
ghez chemarea de a realiza „o so
luție democratică" de alternativă 
față de actuala formulă guverna
mentală. După cum se știe, anul a- 
cesta urmează să aibă 'loc în Por
tugalia alegeri legislative, prevăzu
te pentru sfîrșitul lunii septembrie.

INTERVIU. într-un interviu 
acordat ziarului grec „Ta Nea", 
președinta Parlamentului (vest-) 
european. Simone Veil, s-a pronun
țat împotriva ideii unei „federații 
europene" comparabile cu cea pe 
care o reprezintă S.U.A., argUmen- 
tind că diferitele țări membre .ale 
C.E.E. sînt toate profund atașate 
unui trecut istoric, unei culturi si 
unei identități naționale și că nu 
vor să-și piardă această identitate.

ALEGERI ÎN INDIA. în urma 
alegerilor desfășurate în șasej sta
te indiene pentru completarea nu
mărului de deputați ai Camerei su
perioare a parlamentului. Partidul 
Congresul Național (I). de guvernă- 
mint, a obținut 11 din cele 15 man
date disputate — informează agen
ția Reuter. în acest mod. partidul 
condus de premierul Indira Gandhi 
deține cel mai mare număr de 
locuri. în Camera superioară a (par
lamentului indian, fără a aveaj insă 
majoritatea absolută.

CONVORBIRI ANGLJA-R.F.G.
• Primul ministru al Marii Britanii, 
I Margaret Thatcher, a avut, la re

ședința sa de la Chequers, convor
biri cu cancelarul R. F. Germania,
Helmut Schmidt, care a efectuat o

| vizită în Anglia însoțit de ministrul 
de externe vest-german. Hans Die
trich Genscher. Părțile au abordat o

I serie de probleme privind relațiile 
in cadrul C.E.E.. precum, și unele

I probleme internaționale actuale de 
interes comun.l

VIZITA. Președintele Algeriei. 
Chadli Bendjedid. a sosit la Aden, în 
cadrul unei vizite de 24 de ore in 
Republica Democrată Populara Ye
men, cea de a cincea țară din Orien
tul Mijlociu vizitată de preșe
dintele algerian în cadrul actualu
lui turneu,' după Siria, Iordania, 
Irak și Arabia Saudită.

PREZENȚE ROMANEȘTI LA 
VARȘOVI/l. La Teatrul dramatic 
din orașul polonez- Plock au avut 
loc premierele pieselor „O noapte 
furtunoasă" de I. L. Caragiăle și 
„Cine ești tu“ de Paul Everac. P' 
gia spectacolelor este sdmw\ 
Călin Florian.

... abia schi- 
de la servi- 
roportul din 
usc cind se 

pașaport 
— Româ
na oară 
ocument 

,erde în- 
cu litere de 
lastre. Nici 

h.i. -și ascundă
-.â ..„bălul unor in- 

misterioase concilia- 
.iapoartele cu copertă verde 

schise eu multă grijă si răs- 
ntinutios. filă cu filă. Ur- 

.ză decizia plină de mărinimie :
.iberarea unui permis de ședere 

eu durata de... o zi.
...Acesta a fost primul contact cu 

o tară care, după eșecul indepen
dentei proclamate unilateral, in 
urmă cu 15 ani. de reprez.entantii 
populației albe minoritare. în 
scopul perpetuării rinduielilor ra
siste. și-a redobîndit provizoriu 
statutul de colonie britanică, pină 
la proclamarea autenticei indepen
dente. O independentă cîstigată cu 
prețul unor lupte îndelungate si al 
unor grele sacrificii — peste 20 000 
de morti si aproape un milion de 
persoane strămutate — o -indeuenr 
dentă care să insemne pentru co- 
virsitoarea majoritate a nonulatiei 
afirmarea liberă a ființei naționale, 
care, să asigure egalitatea deolină in 
drepturi a tuturor locuitorilor indi
ferent de culoarea oielii. Firește, 
unora, dintre funcționarii vechiului 
reaim le-a venit, cel o'utin neutru 
început, greu să se obișnuiască cii 
această idee — și aș.n seexnlică și 
intimp'area de pe aeroportu' din 
Salisbury, netrecută către sfîrsitul 
lunii februarie. Autoritățile brita
nice aveau, dea’tfel. să repare ex
cesul de zel (sau de... nrecautie) al 
funcționarilor de ne aerono.rt. per
misul de sedefe avea să fie prelun
git și ziariștii români, veniti sa 
■siste la primele alegeri libere din

istoria poporului Zimbabwe, au pu
tut astfel să-și desfășoare activita
tea. in aceleași condiții ca și cei
lalți aproape 600 de gazetari și 
trimiși speciali j ai presei străine 
prezenți la Salisbury, in vederea 
unui eveniment apreciat, pe buna 
dreptate, ca decisiv în viata aces
tui popor.

Eveniment 
lui cu totul 
proaspete și . ..... ..
a focului, după ani de bătălii înver
șunate. purtate cu succe'; de miș
carea de eliberare. Pentru noii so
siți. semnele acestei situații neobiș
nuite sint vizibile incă de la iesire/i 
din aeroport ; șoseaua care duce 
spre oraș este întreruptă din loc 
în loc de baraje păzite cu strășnicie 
de rezerviști proaspăt mobilizați, 
Înarmați pină-n dinți; _ in am
bele sensuri circulă vehicule mi
litare, inclusiv transportoare de 
rachete ; cerul este brăzdat de eli
coptere prevăzute cu mitraliere 
grele, gata in orice moment să 
deschidă focul ; peste tot pot fi 
văzuti militari. în tinuta „leopard", 
caracteristică operațiunilor din jun
glă...

în asemenea împrejurări, campa
nia electorală, deși de o extremă 
intensitate., a decurs. în linii gene
rale. sub semnul unui calm remar
cabil. datorită, in primul rind. ati
tudinii bline de răsnundere a parti
delor patriotice africane, care au 
manifestat disciolină. reținere, tact, 
respingind cu singe rece orice în
cercare de provocare.

Cozile lungi. în unele cazuri de 
doi kilometri și jumătate, din fata 
centrelor de votare, nerăbdarea 
cu care alegătorii africani au tinut 
să-și exprime cu o clipă mai devre
me. intr-o ordine si disciplină exem
plare. votul covirșitor în 
celor două partide — 
(P. F.). de sub conducerea 
bert Mugabe, și Frontul 
(fost Z.A.P.U.). condus de Joshua 
Nkomo, care au purtat stindardul 
luptei de eliberare... Ce răspuns 
mai elocvent la toate aceste incer-

desfășurat pe funda- 
neobisnuit al unei 

Încă nesigure încetări '

favoarea 
Z.A.N.U. 
lui Ro-

Patriotic

cări. ce dovadă mai convingătoare 
maturității politice, a înalte’ 

conștiințe a unui popor despre 
care rasiștii afirmau că „nu ar fi 
pregătit pentru independentă" !

Filele carnetului de reporter au 
consemnat multiple și emoționante 
mărturii concrete în acest sens. 
Impresionant a fost numărul mare, 
uriaș, de femei care au venit să 
voteze purtindu-și în spate copiii 
strîns înfășați, potrivit tradiției 
africane. Unele din ele au tinut să 
se prezinte cu 6—7 ore înaintea 
deschiderii centrelor de vot. O altă 
secvență, in plin centrul capitalei : 
alegătorii, care așteptau liniștiți să 
ie vină rindul la vot. au ridicat la 
început nedumeriți ochii auzind cum 
se pogoară, literalmente, din 
ceruri acorduri de fanfară între
rupte din cind în cind de îndemnul 
aproape arogant de a vota in fa
voarea partidului U.A.N.C. al lui 
Abel Mușțjrewa. compromis pen
tru pozițiile .sale de docilitate fată 
de fostul regim minoritar. Misterul 
s-a lămurit insă repede și toti cei 
de fată au izbucnit in ris. Erau 
cîteva avioane înzestrate cu mega
foane extrem de puternice, care 
făceau o ultimă încercare — ilegală, 
dealtfel — de a-i influenta pe ale
gători.

Această intervenție de ultim mo
ment a „cerului" — dacă se poate 
spune așa — nu a avut însă mai 
mult efect decit „mitingul-gigant" 
al aceluiași partid, cu mincare si 
băutură distribuite gratuit, timp de 
patru zile, și o tombolă tot gra
tuită. avind ca ademenitoare ore- 
mii șase limuzine nou-noute („do
nate". în treacăt fie zis. de „regele 
diamantelor" din Africa de Sud, 
Oppenheimer, dar aceasta este altă 
poveste) : in locul milionului scon
tat. abia au participat 
de persoane. Iar 
numărul de locuri 
parlament, gruparea 
abia s-a ales, pină 
trei... strapontine 1 O 
rută... Cei care au pus în joc aseme
nea mijloace uriașe nu au avut in 
vedere un amănunt esențial: con-

a

cîteva mii 
in ce privește 

obținute in 
lui Muzorewa 
Ia urmă, cu 
adevărată de

ciocnirilor se 
tării, orașul 

in prezent 
și alimente.

Potrivit agenției. în urma înfruntări
lor aripate s-au înregistrat nu
meroase victime și pagube materiale 
considerabile.

Copiii ccipitanului Grant

toriei in alegeri a

cel mai extrapr-

N. CORBURomulus CĂPLESCU

(P. F.) 
tocmai 
cîntec 

trezirii.

a unui 
singură 
dobindi 
explică

roșii al 
Vechiul 
evoci nd

cînd in fiecare minut omenirea cheltuiește aproape 1 
cind fondurile ce se consumă în

scene de 
domnit ne stră
in zilele victo-

Manifestări exuberante pe străzile orașului Salisbury după anunțarea vic- 
forțelor patriotice

...Jules Verne i-a îmbarcat pe copiii căpitanului Grant pe o corabie, 
trimitîndu-i să aolinde lumea spre a-și descoperi părintele.

N-ar putea -descoperi și pe ce lume se găsește „lumea a lll-a" 
și cum arată sugarii ei, în general copiii ei netrăiți ?

HH!

știința demnității de sine 
popor însuflețit de o 
voință, aceea de a-și 
libertatea. Voință care
uriașa explozie de bucurie, la afla
rea covirsitoarei victorii a forțelor 
patriotice. Circulația întreruptă de 
mulțimea care s-a revărsat pe 
străzi ; tineri și tinere agitînd mii 
de stegulete. dansînd frenetic, into- 
nind cîntece de luptă : mii si mii 
de oameni imitind cintecul victorios 
al cocoșu'ui, „jongive", simbolul 
electoral al partidului care a întru
nit cel mai mare număr de voturi. 
Z.A.N.U. (P. F.). alții purtînd în 
triumf deasupra capetelor mulțimii 
cocoși din stofă sau chiar... cocoși 
vii ; peste tot mitinguri snontane. 
cuvinte înflăcărate, exorimind ce
rința arzătoare a unității tuturor 
forțe’or politice naționale: ..am 
luptat împreună, acum trebuie să 
guvernăm împreună...". Cine ie 
poate incumeta sâ redea în toată 
expresivitatea, culoarea si dinamis
mul lor extraordinarele 
entuziasm care au 
zile din Salisbury 
riei ?

Dar poate lucrul
dinar a fost. ordinea desăvirsită iu 
care s-au desfășurat toate aceste 
manifestări, nicăieri, dar absolut 
nicăieri neînregistrindu-se nici cel 
mai mic incident. Cit de lipsite de 
temeinicie s-au dovedit afirmațiile 
profund calomnioase ale celor care, 
încercînd să inspăiminte populația

albă, căutau să acrediteze ideea că 
Victoria partidelor patriotice va 
aduce cu sine o baie de singe ! Ce 
exemplu mai edificator de umanism 
din partea unui popor care, sufe
rind decenii de-a rindul oprimarea 
străină, știe să respecte libertatea 
altora ?

...Ajungind. acum 90 de ani. pe 
vastul platou unde se Întinde azi 
orașul Salisbury, primii coloni albi 
au înălțat steagul pe colina căreia i se 
spunea Harare, iar astăzi se numește 
Kopje. Harare, in limba populației 
africane, înseamnă „trezire", „deș
teptare". nu întîmulător. dealtfel, 
partidul victorios Z.A.N.U. 
'alegîndu-și ca emblemă 
imaginea păsării al cărei 
simbolizează însăși ideea 
Peste Dutine zile. în noaotea de 17 
spre 18 aorilie. steagul fostei pu
teri coloniale. imnlantat prima 
oară cu nouă 
fi dat 
înălța 
dunei 
noului 
nume 
vremurile înstăuinirii străine, va 
dispărea centru totdeauna. Iar caoi- 
tala Salisbury își va schimba si ea 
denumirea in Harare. Se putea 
Oara un nume mai nimerit centru 
a indica trezirea la o viată nouă a 
unui întreg ponor, ducă somnul le
targic ai dominației coloniale ?

fostei 
imnlantat i 

decenii în urmă, va 
jos și în locul său se va 
steagul cu triunghi alb si 

negre, verzi, aurii.
stat Zimbabwe, 

al tării Rhodesia.
înstănînirii
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Cum, n-ați auzit explozia bombei atomice de alaltăieri ? Dar 
cea de acum cinci zile ? Sau, credeți că veți înregistra poimîine 
mătoareă bombă atomică ?

Ar fi destul de neverosimil. Pentru că exploziile atomice respective 
nici nu se compară cu plesnitura unei pungi de hîrtie sau cu pocnetul 
unui dop de șampanie. Nu se aud nici măcar cu geamul deschis, sub 
propria fereastră.

Este bomba atomică cea mai liniștită și mai tăcută, nevăzută șl 
neauzită aproape de nimeni, care nu întunecă deloc cerul cu soare 
obligatoriu al plajelor de miliardari, nu tulbură onctuozitatea snoabă 
a fracurilor la seratele mondene, nici animația multicoloră a barurilor 
de noapte cu muzică disco. Bombele atomice explodează mereu, lu
mea iși vede de-ale ei. De fapt, bomba ucigătoare nu deranjează 
aproape pe nimeni. Cu excepția victimelor, desigur.

Este bomba lui Grant.

După scrierile lui Jules Verne, copiii căpitanului Grant au fost în 
număr de doi.

Celălalt Grant, cel contemporan, nu este căpitan, ci director ge
neral, iar ca număr de copii își întrece, copios, omonimul : are..y citeva 
zeci de milioane de copii.

Pentru că este, directorul UNICEF - Organizația Națiunilor Unit? 
pentru protejarea copiilor.

După scrierile lui Jules Verne, copiii căpitanului Grant au crescut 
bravi, viteji, inimoși.

Despre copiii actualului Grant nu se poate spune cum cresc, 
fiindcă... nu prea cresc. Dimpotrivă.

Dl. Grant a dezvăluit imensa, zguduitoarea tragedie tăcută : faptul 
că pe nesimțite, în liniște și pace, omenirea înregistrează anual circa 
130 de Hiroshime. In fiecare an 15 000 000 (cincisprezece milioane I) de 
sugari mor în țările „lumii a treia", din care jumătate ca o consecință 
directă a malnutrițiel.

Este echivalentul numeric al bombardamentului atomic de la Hi
roshima, repetat din trei în trei zile, ' pe întreg parcursul fiecărui an 
- inclusiv precedentul ,,An internațional al copilului". De azi pină 
miercuri va mai exploda o bombă atomică și se vor mai stinge o 
sută de mii de vieți de copii, apoi alta pînă sîmbătă, cu altă sută 
de mii. Și așa mai departe - cu regularitate de metronom.

Cele două bombe atomice, de la Hiroshima și Nagasaki, au pro
vocat uluire, au stîrnit teamă, oroare, vigilență.

in schimb, miile de bombe atomice care explodează în lumea 
scutecelor și leagănelor secerînd miliăane de firișoare de viață au 
continuat să treacă neobservate.

in condiții 
milion de dolari pentru înarmări, 
acest scop în răstimpul cît durează o țigare ar putea salva cîteva 
mii de copii

Dar asemenea calcule, ecuațiile dintre prețul bombardierelor și al 
creșeior, au devenit, pentru unii, banalități uzate, locuri comune, sim
ple abstracții a gebrice. Ele nu tulbură onctuozitatea snoabă a sera
telor mondene sau freneziile multicolore ale barurilor de noapte, cu 
pocnetele dopurilor dă șampanie acoperind bombele atomice.
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