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înaltă cinstire fruntașilor anului 1979 RM. VÎLCEA

POPORUL ESTE ADEVĂRA TUL
CÎȘTICĂTOR AL ÎNTRECERII!

Conferirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. . președintele Re
publicii, a unor inalte distincții frun
tașilor întrecerii socialiste din anul 
1979 — organizații județene de partid, 
consilii populare județene, între
prinderi industriale, unități agricole, 
institute de cercetare, proiectare și 
inginerie tehnologică ș.a. — în ca
drul solemnității care a avut loc la 
sfirșitul săptăminii trecute, la Pala
tul Marii Adunări Naționale, consti
tuie o nouă și grăitoare expresie a 
profundei prețuiri pe care conducerea 
partidului și statului o acordă muncii 
neobosite, pline de abnegație, spiri
tului de inițiativă și de dăruire ale 
oamenilor muncii din unitățile evi
dențiate, din toate ramurile și sec
toarele. pentru indeplinirea exem
plară a sarcinilor actualului cincinal,.

Marea întrecere socialistă desfășu
rată la scara întregii țări in anul 
trecut — anul in care am sărbătorit 
a XXXV-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare națională și so- 
eială și a avut loc Congresul- al 
XII-lea al partidului — s-a dovedit 
a fi cadrul de puternică emulație a 
gindirii și creației, a acțiunii concre
te, a muncii fără preget a întregului 
popor consacrată îndeplinirii sarcini
lor de plan stabilite, a angajamente
lor insufletitoare asumate.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in -cuvintarea 
rostită la solemnitatea conferirii înal
telor distincții, întregul nostru popor 
este adevăratul ciștigător al acestei 
întreceri. în rezultatele cu care am în
cheiat anul 1979 se regăsesc eforturile 
generoase depuse de clasa muncitoa
re. de țărănime, de intelectualitate, de 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, pentru obținerea de 
rezultate cit mai bune, pentru o ca
litate nouă, superioară in întreaga 
activitate economieo-socială. Iar cei 
care s-au dovedit mai bine pregătiți, 
mai destoinici, și-au organizat mai 
■bine activitatea 
rodnic, au urcat 
tașilor întrecerii, 
înaltă apreciere 
de mare însemnătate pe care au 
adus-o la succesele obținute de pa
tria noastră in dezvoltarea economi- 
co-socială.

Desigur, experiența valoroasă a 
fruntașilor în intrecere, a celor mai f

și au muncit mai 
pe podiumul frun- 
bucurindu-se de o 
pentru contribuția

buni dintre cei mai buni, a îmbogățit 
experiența întregii țări, a întregului 
popor in lupta pentru Îndeplinirea 
sarcinilor cantitative și calitative ale 
planului, a. obiectivelor, mărețului 
program al partidului de construire 
a socialismului, și comunismului. pe 
pămintul României. Iată de ce expe
riența înaintată a fruntașilor trebuie 
generalizată, însușită și urmată de 
toate organele și organizațiile de 
partid, de toate colectivele de oameni 
ai muncii, astfel ca acest izvor de 
forță și progres ‘ să devină un bun 
a), tuturor.

Fie că este vorba de forme origi
nale, atractive și eficiente ale mun
cii politice și organizatorice, de me
tode moderne de organizare a pro
ducției și, a muncii, de realizări teh
nice și tehnologice deosebite și efi
ciente. de exemple de bună gospodă
rire a resurselor tehnice și materiale, 
de inițiative valoroase apărute în în
trecere. tot, absolut tot ce este avan
sat in activitatea productivă trebuie 
generalizat cit mai repede de către 
organele și organizațiile de partid, 
de sindicate, de ministere. Este evi
dent că din generalizarea experien
ței fruntașilor au de cîștigat toate 
județele, toate colectivele ; au de 
ciștigat economia națională. întregul 
popor — beneficiar direct a tot ce 
se înfăptuiește prin munca sa har
nică. fără preget, consacrată înflo
ririi și prosperității patriei.

Exprimind convingerea că toate or
ganizațiile de partid, toți oamenii 
muncii vor acționa cu stăruință și 
răspundere pentru a obține în acest 
an rezultate superioare in toate do- 

. meniile, in cuvintarea rostită la so
lemnitatea de inminare a înaltelor 
distincții tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea de a se trage 
concluziile corespunzătoare atît din 
remarcabilele rezultate obținute anul 
trecut.- cit și din minusurile care au 
existat, de a se generaliza ceea ce 
este pozitiv, de a se acționa cu fer
mitate pentru înlăturarea lipsurilor 
șt neajunsurilor care mai există, ast
fel. ca realizările pe anul 1980, pe 
întregul cincinal să corespundă sar
cinilor puse de partid, așteptărilor 
întregului nostru popor.

Direcțiile fundamentale de .acțiune 
■pentru îndeplinirea sarcinilor pe a-

cest, an hotâritor al cincinalului ac
tual ău fost subliniate de secretarul 
general al partidului la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna 
februarie și la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. Este vorba de inten- 

. sificarea preocupărilor in toate uni
tățile pentru realizarea ritmică și in- 

. tegrală a producției fizice și a pro
ducției nete, pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea consu
murilor materiale și energetice. în
noirea și modernizarea produselor, 
ridicarea calitativă și creșterea efi
cienței întregii activități economice ; 
este vorba de a lua toate măsurile 

■ care să asigure condițiile necesare 
pentru realizarea la termen a obiec
tivelor de investiții productive și a 
locuințelor. Totodată, trebuie să. fie 
organizată temeinic campania agri
colă in vederea executării la timp și 
în bune condiții a ' 
primăvară.

Răspunzind prin 
lor insufldțitoare 
Nicolae Ceaușescu 
întreaga activitate în spiritul exigen
țelor actuale formulate de partid, oa
menii muncii din toate ramurile și 
sectoarele economiei naționale vor 
acționa cu toată energia și răspun
derea pentru a încheia acest an și 
întregul cincinal 1976—1980 cu rezul
tate cit mai bune — creind astfel o 
bază trainică pentru trecerea la în
făptuirea istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului.

în probe, o presă 
de mare capacitate
Ieri,, la întreprinderea de u- 

tilaj chimic și forjă din Rm. 
Vilcea au început probele teh
nologice la cald la noua pre
să de 1 100 tone forță, realizîn- 
du-se cu această ocazie prime
le capace elipsoidale dintr-o sin
gură bucată pentru recipienți, 
schimbătoare de căldură, 'coloa
ne etc. La realizarea acestui 
modern agregat, ce constituie o 
premieră tehnică națională, o 
contribuție de seamă au adus-o 
colectivele de muncă de la în
treprinderea de mașini grele 
București și întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița, 
care au executat cea mai mare 
parte a subansamblelor.

După cum ne informează in
ginerul Păun Vlad. directorul 
tehnic al intreprinderii, noua 
presă urmează să asigure între
gul necesar de capace elipsoi- 
dale cu diametre intre 600—2 500 
mm din tablă avlnd grosimi pină 
la 50 mm. (I. Stanciu).
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insămințărilor de

fapte îndemnuri - 
ale tovarășului 

și organizindu-și

Realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu in suprema funcție

chezășia viitorului luminos al patriei
Vibrante mesaje, telegrame, scrisori de 
felicitare din partea întregului popor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, au primit, luni după-amiază, 
delegația 
din. Zambia, alcătuită din 
Kankasa. membru al C.C, al 
dului Unit al Independenței 
nale din Zambia, secretar 
Liga femeilor din Zambia. 
Chula, secretar cu problemele 
clare la Liga femeilor. Ruth Bbuku, 
președinte cu problemele de personal 
la Asociația tinerelor femei, organi
zație afiliată Ia Liga femeilor din 
Zambia, care face o vizită de prie
tenie in tara noastră, la. invitația 
Consiliului Național al Femeilor.

La primire a luat parte Ana Mu- 
reșan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Mulțumind pentru primirea acor
dată. șefa delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un călduros 
mesaj de salut din partea președin
telui Zambiei, Kenneth David Kaun
da. și a soției acestuia. Betty Kaunda. 
Au fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere felicitări 
cu ocazia realegerii în funcția supre
mă de președinte al României, im-

primit, luni . ___
conduberii Ligii femeilor 

Chibesa
Parti-
Națio- 
pentru 
Lister 
finan-

preună cu urări de succes in activj- 
*tatea pe care o desfășoară in fruntea 
partidului și statului nostru. De ase
menea, conducătoarea delegației a 
transmis felicitări călduroase tova
rășei . Elena Ceaușescu. pentru ale
gerea sa în funcția de prim vice prim- 
ministru al guvernului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
adreseze, in numele său 'și al tova
rășei Elena Ceaușescu. un salut prie
tenesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire președintelui 
Kenneth David Kaunda și soției, sale, 
Betty Kaunda. de noi succese, po
porului zambian prieten în dezvol
tarea patriei sale.

în cadrul întrevederii a fost expri
mată satisfacția pentru dezvoltarea 
ascendentă a relațiilor româno-zam- 
biene șî a fost, subliniată însemnă
tatea intilnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt pentru întărirea prieteniei 
dintre țările și popoarele noastre, 
pentru intensificarea colaborării și 
cooperării dintre România și Zambia, 
în acest context, a fost relevată im
portanța contactelor și a schimbu
rilor de delegații, inclusiv pe linia 
organizațiilor de femei, în promo
varea colaborării româno-zambiene. 
S-a arătat că dezvoltarea colaborării 
dintre organizațiile de femei din cele 
două țări, dintre femeile din toate 
țările lumii reprezintă un factor im
portant in lupta popoarelor pentru

promovarea unei politici noi în viața 
internațională.

în legătură cu actuala situație 
internațională, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor statelor, ale 
tuturor forțelor democratice, progre
siste, antiimperialiste și anticolonfa- 
liste. inclusiv ale organizațiilor de 
femei, pentru oprirea agravării cli
matului politic mondial, pentru re
luarea procesului destinderii, bazat 
pe respectul in relațiile dintre state 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității in drep
turi și avantajului reciproc, neames
tecului în treburile interne, elimi
nării forței și amenințării cu forța, 
pe dreptul fiecărui popor de a-Și ho- 

■ târî de sine stătător propria cale de 
dezvoltare. Secretarul general - al 
Partidului Comunist Român a re
levat, totodată, faptul că interesele 
păcii și destinderii reclamă soluțio
narea, exclusiv pe cale pașnică, a 
litigiilor dintre state, adoptarea de 
măsuri concrete de dezarmare și in 
special de dezarmare nucleară, lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

A fost exprimată satisfacția față 
de victoria forțelor patriotice din 
Zimbabwe, care creează posibilitatea 
dezvoltării independente, de sine 
stătătoare a acestei țări.

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Botswana

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Aloysius William

Kgarebe, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare in calitate de am
basador extraordinar și plenipoten-

tiar al Republicii Botswana In tara, 
noastră. (Continuare in pagina a 
IV-a)

LA BARAOLT — COVASNA
Minerii — în avans față de termen

Harnicii mineri ai bazinului car
bonifer al Baraoltului, județul Co- 
vasna, înscriu in cronica întrece
rii socialiste un nou succes : rea
lizarea prevederilor de plan pe pri
mul trimestru cu 5 zile! Înainte de 
termen. Acest avans permite mi
nerilor covăsneni să livreze eco
nomiei naționale, peste prevederile 
planului primului trimestru, aproa
pe 20 000 tone cărbune.

Prlntr-o mai bună organizare a 
procesului de extracție si prin în
treținerea corespunzătoare a utila- 

' jelor miniere, au fost reduse chel
tuielile la l 000 lei producție-marfă 
cu aproape 10 lei față de nivelul 
planificat. în fruntea întrecerii so
cialiste se află minerii carierei 
Racoș, care, de la începutul anului 

! și pînă in prezent, au dat peste 
prevederile planului 10 000 tone 
cărbune. (TBmori Geza).

J

Produse peste plan 
în industria județului Argeș

Zile de muncă rodnică în unită
țile județului Argeș. Prin mai buna 
organizare a muncii și folosirea 
timpului de lucru, minerii din ba
zinul Muscalului au livrat, peste 
prevederile planului, 10 000 tone de 
lignit. Exploatind rational utilajele 
din dotare, colectivul uzinei elec
trice Pitești a realizat peste preve
deri 12 milioane kWh energie e- 
lectrică, tn condițiile economisirii

unei importante cantități de com
bustibil convențional. Vești bune și 
de la întreprinderea de textile Pi
tești, ca și de la întreprinderea de 
confecții din Curtea de Argeș, unde 
colectivele de muncă au înscris în 
grafice sporuri suplimentare de 
producție, concretizate, intre altele, 

. în 100 000 metri pătrați țesături și, 
respectiv, confecții în valoare de 
peste 2,5 milioane lei. (Gh. Cirstea).

TOATE TRACTOARELE Șl SEMANATORILE - LA LUCRU!
Măsuri
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urgente pentru recuperarea întîrzierilor
In ziarul nostru din 30 martie au fost publicate recomandările Mi

nisterului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la măsurile ce 
trebuie luate pentru a se trece fără intirziere la executarea lucrărilor 
agricole de primăvară in toate zonele țării. In rindurile care urmează, 
publicăm unele amănunte legate de modalitățile practice de aplicare 
a recomandărilor respective.

Hibrizi timpurii — pentru a scurta 
perioada de vegetație !

De unde poate fi
în recomandările ministerului se 

indica să se reducă la minimum 
procentul de hibrizi tardivi de po
rumb in toate zonele. în legătură 
cu modalitățile de procurare a se- 
mințefttr. tovarășul inginer Serba 
Dan, director in minister, ne-a fă
cut unele precizări : „Avem o re
zervă de circa 30 000 tone de po
rumb de sămință din hibrizi cu pe
rioade scurte de vegetație. Din 
această cantitate, peste 20 000 tone 
se pot livra acum unitățițor agri
cole, restul fiind destinată culturi
lor succesive. Cele 20 000 tone de 
semințe sint suficiente pentru o su
prafață de peste .un rrtilion de hec
tare. Sint semințe din hibrizii dubli

procurată sămînța
96 : 120 ; 205 : 211 : 220 ; 225, precum 
și HT-215 și HS-230. Important este 
ca. in timpul cel mai scurt, toate 
județele și unitățile agricole să in
tre în posesia semințelor. în acest 
scop, direcțiile agricole trebuie să.se 
adreseze urgent ministerului pentru 
a le repartiza cantitățile solicitate. 
Sint județe care au și cerut semin
țe din hibrizi timpurii de porumb : 
Botoșani, Cluj, Iași, Mureș. Tulcea. 
Menționez că aceste cantități se ex
pediază bazelor de recepție din 
județele respective de unde vor 
putea fi procurate de unitățile agri
cole. Este necesar ca și celelalte 
județe să precizeze cantitățile de 
■sămință de porumb din hibrizii

timpurii, astfel Incit, repartizarea, 
transportul și livrarea acestora să 
se facă in timp scurt, să. se poată 
trece fără întirziere la semănat". 
Prin urmare, direcțiile agricole 
trebuie să dea dovadă de operati
vitate maximă tn ce privește pro-

curarea și distribuirea seminței de 
porumb, astfel incit semănatul să 
se poată face la timp. Trebuie să se 
Înțeleagă că, in condițif.e climatice 
din acest an. cultivarea hibrizilor 
timpurii va permite ca plantele să 
ajungă mai devreme la maturitate.

Se poate trece la însămînțarea
porumbului !

tn legătură cu necesitatea inten
sificării semănatului, tovarășul dr. 
Cristian Hera.. director științific la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea — 
Ilfov, a făcut unele precizări : 
terminarea insămintării culturilor 
din prima epocă constituie obiecti
vul esențial care trebuie să concen
treze in aceste zile toate utilajele 
și forța de muncă din agricultură. 
Maximă atenție trebuie acordată 
florii-soarelui.- Unitățile care culti
vă atit soiuri, cit și hibrizi vor 
însămința la ipceput soiurile și vor 
contțnua cu hibrizii în ordinea ur
mătoare : 52 ; 53 : 80 ; 82 : 305. Cele 
care cultivă numai hibrizi, îi vor 
inșăminta în ordinea arătată /mai 
sus. Acum, in unele zone ale țării, 
epocile de însămințare a diferitelor

culturi se suprapun. Iată de ce din 
această săptămină. în județele su
dice și vestice ale tării. întrucit 
temperatura solului este în creș
tere. se cere să se treacă la semă
natul porumbului. Tnt.r-o ședință 
care a avut ioc luni dimineața la 
Academia de știinte agricole și sil
vice. pe baza datelor privind evo
luția temperaturii solului, s^a sta
bilit să înceapă semănatul acestei 
culturi.. însămînțarea. porumbului 
va începe cu hibrizii timpurii, cum 
sint cei din grupele 100 și 200. care 
sint mai toleranți la temperaturile 
scăzute și cistigă tn precocitate la 
recoltare. în fiecare unitate agricolă 
se impun măsuri organizatorice ju
dicioase. programe de lucru riguroa-
(Continuare in pag. a II-a)

GlNDURI PENTRU FIUL CEL MAI BRÂU $1 DEMN AL RQMANIEI SOCIALISTE
Realegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in su
prema funcție de pre
ședinte al Republicii So
cialiste România in șe
dința solemnă a celei de 
a VIII-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale, a- 
ceastă vibrantă, entuzias
tă. triumfală realegere, 
coincide, in mod fericit, cu 
împlinirea a 15 ani de 
cind se află in fruntea 
partidului, incununind și 
în acest fel extraordina
ra. inegalabila și nobila 
activitate a celui mai iu
bit și mai prețuit fiu al 
țării. omul in care ge
niul poporului român și-a 
aflat o strălucită întru
chipare. Cu glasul pă
truns de emoție și încăr
cat de. înaltă răspundere, 
cu glasul hotărit, pe care 
fiecare dintre noi ii poa
te recunoaște din milioa
nele de glasuri ale țării, 
a rostit și in această mă
reață clipă de istorie 
solemnul jurămint de 
credință întru slujirea 
țării și a poporului, pen
tru strălucirea și gloria 
națiunii noastre socialis
te. Același glas hotărit 
care adună în el voința, 
rîvna și năzuințele între
gului popor. Pentru că, 
acești ultimi cincispreze
ce ani din noua vîrstă a 
țării reflectă. odată cu 
imaginea ei prezentă și 
viitoare, și intru totul 
contopită cu ea, imaginea 
conducătorului partidului 
și statului nostru, imagine 
care se identifică, in 
mod evident, cu perioa
da cea mai dinamică și 
mai fertilă din istoria pa
triei, ani in care timpul

a fost silit din înalte și 
nobile comandamente să 
nu curgă monoton in al
bia lui. ci in ritmuri 
inalte spre folosul și în
florirea patriei. Aceasta e 
virsta de aur a țării, pe
rioada in care au avut 
loc prefaceri fundamen
tale pentru înflorirea de 
azi și de mîine a Româ
niei. datorită unui pro-

luționară. Așa cum raza 
răsfrihtă Intr-un bob de 
cristal face din fiecare 
celulă, necesară dar ano
nimă, un bob incandes
cent, integrat in aura 
care-1 înconjoară, strălu
cind fiecare în felul său 
dar împreună și laolaltă, 
el a făcut din acest po
por o unitate indestruc
tibilă în efortul pentru

în ambele domenii, punc
tul central fiind suvera
nitatea și independența 
patriei, interesele și as
pirațiile poporului. Isto
ria României nu a cu
noscut, pină azi, pe pla
nul politicii externe, o 
activitate atît de remar
cabilă, de efervescență și 
de dinamică, caracterizată 
de o largă capacitate de

Strălucită întruchipare 
a geniului poporului

-------------------------- - de Virgil TEODORESCU --------------------------- -

greș, organic și rapid care 
se afirmă sub toate as
pectele și în toate dome
niile de activitate. Iar cel 
care a trasat cu siguranță 
și clarviziune liniile de 
forță pentru înălțarea a- 
cestui extraordinar edifi
ciu. care aparține deopo
trivă prezentului și viito
rului și in ale cărui poli
edrice fațete, de pretu
tindeni văzute. razele 
soarelui se reflectă căpă- 
tînd o strălucire nemai- 
întîlnită. cel care contri- 
•buie cel dinții la înăl
țarea mărețului edifi
ciu este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în șirul de 
împliniri din acest dece
niu și jumătate strălucesc 
gindul și fapta lui revo-

edificarea unei noi orin- 
duiri,. pentru strălucirea 
și înălțarea , României 
moderne. Acești ultimi 
cincisprezece ani. de 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este la cîrrna 
destinelor patriei sint 
profund marcați de 
triumful gindirii creatoa
re, . constituind periqada 
in care geniul constructiv 
al poporului român și-a 
aflat condițiile cele mai 
propice de a se exercita 
și dezvolta. Conform con
cepției sale, politica in
ternă și externă a Româ
niei socialiste a devenit 
un țpt unitar, pentru că 
aceleași principii ale 
echității și progresului 
neîntrerupt funcționează

cuprindere a complexită
ții vieții internaționale, 
veritabilă forță motrice 
în impunerea potențialului 
de consolidare a păcii și 
colaborării între state, a 
înțelegerii între toate po
poarele, mari sau mici.

în ceea ce privește 
opera de creație artistică 
privită în stringenta ei 
continuitate, sub aspectul 
acelei chemări patetice 
de care ne vorbește se
cretarul general al parti
dului, gindul scriitorilor, 
al tuturor slujitorilor ar
tei se îndreaptă cu recu
noștință și dragoste 
nesfîrșită spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pen
tru că, sub impulsul său 
plin de grijă și înțelege

re.. opera de artă s-a 
putut constitui, la rîndul 
ei, într-o solidă unitate, 
obținută printr-o diversi
tate de stiluri și moda
lități de expresie căpă- 
tînd o componentă majo
ră : invenția artistică a 
ajuns la gradul de ma
turitate, literatura și arta 
română și-au cucerit 
gesturile proprii, o per
spectivă dialectică asupra 
devenirii omului, a lumii 
și a universului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus în 
cuvîntul său solemn că o 
să mergem înainte pe 
drumuri neumblate, spre 
înaltele piscuri ale civi
lizației comuniste. Votul 
Marii Adunări Naționale 
în prima ședință a celei 
de a VIII-a legislaturi 
din ziua de 28 martie 
1980, pentru realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta func
ție de președinte al Re
publicii exprimă deopotri
vă hotărîrea noastră, a 
tuturor de a atinge aceste 
înalte culmi spre care ne 
cheamă și ne va condu
ce, culmi care corespund 
Intru totul intereselor 
vitale ale poporului ro- 
îtiăn. în personalitatea 
Președintelui nostru exis
tă o contopire indisolubi
lă a pasiunii și a compe
tenței, a lucidității și a , 
entuziasmului, a clarvi- 
ziunii și spiritului nova
tor, însușiri care definesc 
gîndirea secretarului ge
neral al partidului în 
splendida și uriașă lucra
re a împlinirilor ți victo
riilor noastre prezente și 
viitoare.

conducerea societății. Aces
te idei călăuzitoare cuprin
se in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Congresul al XII-lea al 
partidului constituie un în
dreptar luminos pentru po
litica științei românești, 
punind.in lumină priorită
țile și strategiile ce vor 
trebui elaborate. Ele impun 
legarea în continuare si tot

înalt omagiu 
și admirație 

------ de acad. N. TEODORESCU --------

Noi. oamenii de știință, 
slujitorii școlii de toate gra
dele. am intimpinat cu 
profundă emoție și vi
brant entuziasm momente
le solemne ale realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în cea mai înaltă funcție 
din stat — președinte al 
Republicii. Alături de toti 
constructorii societății noas
tre socialiste, am retrăit 
bucuria realiză
rilor de pină a- 
cum. realizări la 
care știința și 
tehnologia și-au 
adus, prin țndru- 
marea si sub 
conducerea pre- 

' sedintelui tării, o 
contribuție din ce 
in ce mai efi
cientă, mai sub
stanțială. la dez
voltarea în ritm impetuos 
a economiei naționale, con
tribuind ca cincinalul pe 
care îl vom încheia odată 
cu acest an să fie cincina
lul afirmării revoluției teh- 
nico-știintifice în tara 
noastră.

în ceea ce privește viito
rul. avem conștiința clară 
că factorului știintă ti re
vine un rol tot mai impor
tant. determinant. în dez
voltarea societății. înarmați 
cu Programul - directivă, 
cartă a creativității științi
fice și tehnologiei pină in 
anul 2000. sîntem însufle
țiți de ideea fundamentală 
că Orientarea de bază a 
acestui Program este afir
marea revoluției tehnico- 
știintifice, in toate dome
niile de activitate, creșterea 
rolului științei in moderni
zarea economiei naționale, 
a întregii vieți sociale, in

mai strinsă a cercetării de 
producție, accentuarea con
tribuției creației științifice la 
progresul multilateral și di
namic al tării noastre. Nici 
cercetarea fundamentală nu 
este lăsată ne olanul al 
doilea, intrucît se prevede 
accentuarea contribuției ști
inței noastre la îmbogățirea 
tezaurului cunoașterii uni
versale, astfel incit deceniul 
următor să devină cu ade
vărat deceniul in care ști
ința și tehnica să se îm
bogățească cu noi si noi 
achiziții de bază.

Desigur, o cercetare știin
țifică prodigioasă înseamnă 
in primul rind valori uma
ne. cercetători si specialiști 
in știintă și tehnologie, teh
nicieni și muncitori ca
lificați la nivelul cerințelor 
mondiale. Pe toti aceștia 
nu-i poate produce decît 
uriașul combinat al pro

ducției de valori umane 
care este învătămintul.

De aceea, strategul con
strucției socialiste multila- 
'teral dezvoltate și al mersu
lui impetuos al tării noas
tre spre comunism, condu
cătorul clarvăzător și în
țelept al partidului și al 
tării, ne arată că un obiec
tiv esențial al viitorului 
cincinal este dezvoltarea în 

continuare a în- 
vățămintului pe 
baza celor mai 
noi cuceriri ale 
științei si tehnicii, 
deci pregătirea 
unui contingent 
uriaș de 'cadre de 
inaltă calificare. 
Iar aceasta prin 
promovarea largă 
a principiului po- 
litehnizării și in

tegrării strinse cu producția 
și cercetarea, prin organi
zarea temeinică a califică
rii forței de muncă, a gene
ralizării procesului de re
ciclare a cadrelor, perfec
ționării pregătirii profesio
nale a tuturor oamenilor 
muncii. Acest program gran
dios aduce învătămintul. 
alături de știintă și tehno
logie. în frontul înaintării 
țării noastre spre desăvîr- 
șirea construcției socialiste.

Prin realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu tn 
funcția supremă de pre
ședinte al Republicii So
cialiste România, știința, 
tehnologia, și învătămintul 
pornesc cu și mai mare 
avînt la îndeplinirea hotă- 
ririlor Congresului al XII- 
lea. Semn de suprem oma
giu și admirație pentru 
președintele Iubit al tării 
noastre.

La Timișoara

Transplant renal 
efectuat la Spitalul 

clinic județean
Ieri, tn cadrul clinicii urolo

gice de la Spitalul clinic nr. 1 
județean a fost efectuat primul 
transplant renal. Intervenția a 
fost realizată de o echipă de spe
cialiști formată din chirurgii dr. 
Petru Drăgan. șef de lucrări, dr. 
Vladimir Fluture, șef de lucrări, 
dr. Dorn Bordoș. asistent, dr. 
Jecu Avram, asistent, dr. Marius 
Teodorescu-Brinzeu. asistent, dr. 
Florin Miclea. asistent ; nefro
logii dr. Nicolae Mănescu. con
ferențiar universitar, coordona
tor al compartimentului de 
transplant renal și hemodializă 
renală cronică, dr. Ovidiu Golea, 
asistent, dr. Petru Ternesz. pre
cum și anesteziștii dr. Aurel 
Mogoșanu. medic primar, si dr. 
Sorin Ghișoiu, medic principal 
de specialitate. Pacientul. Edu
ard Hăring. de 21 ani. student 
la Facultatea de științe economi
ce a Universității din Timișoara, 
care suferea de insuficientă re
nală cronică terminală, a primit 
un rinichi- de la tatăl său. Gâza 
Hăring. de 49 de ani. vagonetar 
Ia exploatarea minieră Petrila. 
Starea postoperatorie a nacien- 
tilor este satisfăcătoare. în rea
lizarea acestui transplant, echi
pa de medici timișoreni a fost 
încurajată și sprijinită de con
ducerea Ministerului Sănătății, 
de organe locale de partid șl de 
stat. în acest scop, specialiștii 
timișoreni au avut Posibilitatea 
să participe la operațiile efec
tuate în București de echipa de 
medici condusă de profesorul 
Eugen Proca. ministrul sănătății. 
Ieri, medicii timișoreni care au 
participat la realizarea trans
plantului au fost felicitați de 
ministrul sănătății, de primul 
secretar al comitetului județean 
de partid. (Cezar Ioana),
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La fabricarea cărămizilor

Condițiile tehnice - identice

Consumul de

Fabrica din Cîmpia

ARAD: Muncă neîntreruptă în cîmp
și în grădinile de legumeFIȘE COMPARATIVE ALE CONSUMURILOR ENERGETICE

LA CÎMPIA TURZII LA DOICEȘTI

tru fiecare 1 000 de tone 
fabrica din Doicești, dotată

Cum se explica aceste diferențe ?

cooperotivo agricola din comuna Nanov, județul Teleormon semănatul culturilor din primo epocă este avonsat 
Foto : N. BuicăFabrica din Doicești : 102 tone

spiritul gospodăresc - la poli opuși
Pentru un metru pătrat de zidărie exterioară din cărămidă se consumă circa 43,5 kg combustibil conven- 

țloi.al, în vreme ce un metru pătrat din panouri de beton înglobează, sub aspect energetic, 51 kg combustibil 
convențional. Deci este limpede, într-0 serie de situații, la anumite lucrări de construcție, cărămizile pot fi com
petitive din punct de vedere al consumului energetic cu panourile din beton. Ce rezerve există pentru 
a reduce mai substanțial consumul de combustibil la "fabricarea cărămizilor ?

Sub aspectul consumurilor energetice medii pe tona de cărămizi, la npi in țară se obțin rezultate mai 
bune decit cele din Iugoslavia, Bulgaria, R. F. Germania ; comparativ insă cu firme importante din S.U.Ă., 
Italia, Franța — unde se folosesc tehnologii perfecționate — consumurile energetice pe tona de cărămizi sint 
in țara noastră cu 30—50 ia sută mai mari. Chiar și între fabricile de cărămizi de la noi din țară există mari dife- 
rențe^Jn privința consumurilor energetice specifice. Anul trecut, de pildă, la fabrica din Cîmpia Turzii. pen- 

* ... . cărămizi produse s-a consumat cu 25 la sută mai puțin combustibil decit la
cu instalații de același tip.

combustibil convențional la 1000 tone 
cărămizi (în anul 1979)

Turzii : 76 tone

Pină dupâ-amiază, cind a 
nou o ploaie, duminică s-a 
aproape toate unitățile a-

Cluj, 
căzut din 
lucrat in ... ___ ___  ___
gricole din județul Cluj. S-au insă- 
mînțat peste 3 000 hectare cu culturi 
din epoca I. mai ales sfeclă de zahăr. 
In consiliul unic agroindustrial Cim- 
pia Turzii s-au însămințat in această 
zi .190 hectare cu sfeclă de zahăr, 20 
hectare cu legume și cartofi timpurii 
și 30 hectare cu plante furajere. 
Pină acum, in acest consiliu s-au in- 
sămînțat 1 300 hectare, din care 790 
ha cu sfeclă de zahăr din totalul de 
1 030 hectare. »o0 hectare cu cartofi, 
100 ha cu legume și , s-a încheiat 
minatul plantelor furajere oe 
hectare. (Al. Mureșan).

se-
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Cărămizile șl blocurile ceramice se fabrică pe o linie 
fără instalație automată cu o capacitate proiectată să rea
lizeze 30 milioane cărămizi, precum și 7—8 milioane că
rămizi pe o linie unde se produc în același timp și țigle, 
în fapt, s-a ajuns să se producă cu 30—40 la sută peste 
capacitatea proiectată. Bunăoară, în trei luni din acest 
an s-au realizat 11 milioane de cărămizi echivalente, cu 
500 000 peste plan. Prin depășirea capacității proiectate 
se asigură nu numai sporirea producției, cl și reducerea 
consumurilor specifice energetice pe unitate de produs. 
Notăm cîteva măsuri adoptate ai,ci :
• Cu trei ani in urmă s-a introdus în rețeta de fabri

cație a cărămizilor și blocurilor ceramice șlamul — un 
steril carbonifer de la preparație. De la 5 la sută șlam 
cit s-a ajuns în prezent, colectivul fabricii și-a propus 
să mărească această proporție la 10 la sută pină la sfir
șitul acestui an. Ca urmare, economiile de gaz metan la 
arderea cărămizilor se vor dubla, atingind peste 400 000 mc. 
Prin adaosul de șlam se produce și o ameliorare a cali
tăților argilei, ceea ce determină diminuarea pierderilor 
tehnologice. Instalația de dozare uniformă a șlamului a 
fost concepută și realizată cu forțe proprii ale fabricii.

• S-au analizat temeinic, la fiecare loc de muncă, posi
bilitățile de economisire a energiei și combustibilului, și 
s-a trecut la contorizarea separată, pe faze de producție, 
a secțiilor și. la înlocuirea motoarelor supradimensionate.
• Pentru evitarea pierderilor de energie și combustibil

«-a organizat temeinic activitatea de întreținere și repa
rare a utilajelor și conductelor, s-a introdus controlul 
sistematic al stării lor de funcționare. De asemenea, 
6-au stabilit responsabilități concrete pentru, supraveghea 
rea permanentă și întreținerea aparaturii și- dispozitivelor.' 
de măsură și control., .' , .
• Prin îmbunătățirea izolațiilor termice la tubulatura 

de aer cald se economisesc anual 35 tone combustibil 
convențional.
• Izolarea tubulaturii și ventilatoarelor de recirculare 

a aerului caid și ga’zelor de ardere la cuptorul tunel și 
uscătorul de cărămizi asigură reducerea consumului, anual 
cu 50 de tone combustibil convențional.

t

Fabrica este dotată cu trei linii de producere a cără
mizilor, totalizînd o capacitate proiectată de 86 milioane 
bucăți pe an. Dar o asemenea producție- nu s-a realizat 
niciodată. De pildă, pentru acest an planul de producție 
abia dacă reprezintă 45 la" sută din capacitatea proiectată. 
Și in trei luni- s-au produs doar... 5 milioane cărămizi, de 
peste două ori mai puțin decit la fabrica din Cîmpia 
Turzii. In aceste condiții și consumurile specifice energe
tice la 1 000 tone de cărămizi sint foarte man : pe an
samblul fabricii s-au consumat in plus, față de norme, 
60 000 mc gaz metan. Care sint cauzele ?
• La linia I de cărămizi, prevăzută inițial cu o insta

lație automată de prelucrare a cărămizilor fasonate, se 
lucrează manual, cu o singură coloană. Presa gîfîie, deși 
lucrează sub capacitate, iar oamenii nu prididesc să 
încarce cărucioarele.
• La linia a Il-a, punctul nevralgic este uscarea cără

mizilor. linia funcționind cu. circa 20 la sută sub capaci
tate deoarece ventilatoarele nu merg. Chiar în aceste 
condiții, ne-am fi așteptat ca toate celulele de uscare a 
acestei linii să fie încărcate la maximum. Nici vorbă de 
așa ceva pentru că, de fapt, nu se asigură ritmic canti
tățile de cărămizi fasonate, fie chiar și pentru... 80 la sută 
din capacitatea uscătoriei.
• La linia a IU-a. din 

muncitori se lucrează, in 
jumătate pe zi.
• tn ritmul acesta leat

lor, zl;n trei cuptoare dears cărămizi, funcționează, mimai 
țlodă 'și nici acestea la capacitatea lor. tkMil metan Au'de 
insă fără întrerupere...
• Instalațiile, aparatură electrică nu sint puse la punct: 

lipsesc butoane, becuri de semnalizare, aparate de măsură 
și control. Mereu se strică cite ceva. Mecanicii, puțini la 
număr și insuficient pregătiți profesional, abia fac față 
unor defecțiuni „curente". Activitatea de revizii și repa
rații se desfășoară „pompieristic", atunci cind ,,cade“ uti
lajul sau instalația.

căuza numărului insuficient de 
medie, doar intr-un schimb și

de producere a semifabricate

județul Arad, duminică au con
tinuat lucrările de însămințări. Spe
cialiștii au depistat terenurile zvin
tate pentru a nu se pierde nici o oră 
din timpul bun de lucru. După cum 
remarca ing. Ioan Coroiu, directorul 
general al direcției agricole, calitatea 
lucrărilor este mai bună decit in ori
care din anii precedenți. In cursul 
zilei de duminică mijloacele mecani
ce au fost concentrate la pregătirea 
terenului și la semănat, îndeosebi in 
unitățile din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale Felnac, Sîntana. Peci- 
ca. In cîmp, in grădinile de legume 
au lucrat peste 9 000 de cooperatori. 
Pină în seara zilei de duminică s-au 
însămințat 42 000 hectare cu culturi 
din prima epocă, care acum au con
diții optime pentru a răsări. De ase
menea. au fost grapa te și discuite 
peste 68 000 hectare pentru semăna
tul florii-soarelui. porumbului și al- 
'tor culturi din epoca a doua.

La I.A.S. Șemlac se discuia și 
grapa terenul, oriunde au putut intra 
tractoarele. Inginerul Anton Hanciu. 
directorul unității, preciza că toate 
Cele 300 hectare culturi din prima 
epocă au fost insămințate. O atenție 
specială se acordă loturilor semin
cere de legume : terenul a fost nive
lat .și mărunții ca un strat de grădină 
și fertțlizatj. cu duze . diferențiate de 
ppgrăsălț)iițtțț,,in raport; eu' datele re
zultate ' diil cartarea agi'dchimii'ă a

solului. Unele culturi — mazărea și 
rădăcinoasele — au răsărit și se dez
voltă viguros.

în urma indicațiilor comitetului 
județean de partid, șase colective 
de specialiști din unitățile agrico
le, consiliile unice agroindustriale 
și de la direcția agricolă au exa
minat, la fața locului, situația pre
gătirii terenului pentru semănatul 
porumbului pe sole mari, în cadrul 
asolamentelor unitare organizate in 
cadrui județului. Ne oprim la Pecica. 
Aici, s-au delimitat două sole mari 
.— una de 1071 hectare și alte de 

1 012 hectare — pe terenuri înveci
nate aparținînd I.A.S. și cooperati
velor agricole. Pe ambele sole s-au 
aplicat aceleași doze de îngrășăminte 
și se folosesc aceleași erbicide. Pe 
fiecare din ele lucrează formații de 
mecanizatori care urmează să exe
cute întreaga gamă de lucrări.

Numeroase unități agricole coope
ratiste și de stat, cum sint cele din 
cadrul consiliilor agroindustriale Șiria 
și Nădlac, au Încheiat semănatul cul
turilor din prima urgență. Este urma
rea muncii tenace a mecanizatorilor, 
organizați in formații mari conduse 
de specialiști. Operativitatea in lua
rea deciziilor, controlul permanent 
ai stării terenului permit ca. in ciuda 
imyțja.luj. nefavorabil, să sjj .insămin- 
jAjț^lțlimptțl,; optim toațșj. jtțltaAlA 
ib cooperativele agricole Sîntana',

Se poate trece la insămințarea porumbului!
(Urmare din pag. I)

Ilfov. Simbătă și duminică în 
județul Ilfov s-au însămințat cu cul
turi din epoca 1 2 745 hectare. In
momentul de fată, pe județ, sint pre
gătite pentru semănat 11 200 hectare. 
Deși are terenuri in luncă, cu exces 
de umiditate, in consiliul agroindus
trial Frățești s-a insămințat întreaga 
suprafață de mazăre și in și 350 hec
tare de sfeclă de zahăr din cele 1 410. 
ha prevăzute. Datorită organizării in 
două schimburi a lucrului la uregătl- 
rea terenului. în momentul de față 
sint pregătite pentru sfeclă, porumb 
și alte culturi 700 de hectare. Dumi
nică, s-a lucrat în cooperativele agri
cole din consiliu cu 22 de semănători. 
C.A.P. Braniștea șe numără printre 
cele 50 de cooperative care și-au pro
pus să obțină in acest an între 
60—70 tone de sfeclă de zahăr la 
hectar. Cum se lucrează? Pe un te
ren fertilizat cu 40 de tone de gunoi 
de grajd la hectar, nivelat și bine 
pregătit, o formație de trei semă
nători, condusă de inginerul Aurel 
Gherghencu. semăna sfeclă de zahăr. 
Schema de însămințat elaborată 
de direcția generală agricolă și spe
cialiști de la Institutul de cultura 
plantelor de la Fundulea este res
pectată ‘ ' 
sitatea; 
rinduri. 
zilei de 
semănate, s-au trasat rigole pe 10 
hectare ' pentru plantat ceapă, au 
fost pregătite 200 de hectare și s-au 
erbicidat importante suprafețe. (Lu
cian Ciubotarul.

Semlac, Mailat, Secusigiu și altele, 
pe terenurile zvintate, mecanizatorii 
au insămințat floarea-soarelui. In 
acest mod, in județ au putut fi se
mănate și primele 6 000 hectare cu 
floarea-soarelui.

Bine se lucrează și în multe uni
tăți aflate in bazine legumicole ale 
județului. Inginerul Ioan Țîrlea. di
rectorul trustului horticulturii, îm
preună cu specialiștii cooperativei 
agricole Aradu Nou controlau modul 
în care se aplică diferitele operațiuni 
din tehnologia unică de- cultivare a 
legumelor. In cursul zilei de dumi
nică s-a încheiat semănatul celor 
5 217 hectare de legume prevăzute : 
mazăre de grădină, ceapă, rădăcinoa- 
se, precum și plantarea usturoiului, 
O sută de cooperatori din Mailat au 
repicat răsadurile de tomate timpu
rii. De asemenea, cooperatorii din 
Sag au încheiat plantarea pe 5 hec
tare cu varză timpurie. Se remarcă 
preocuparea asiduă pentru a obține 
recolte cit mai timpurii. De e- 
xemplu, cartofii pentru cele 2 000 
hectare au fost preincolțiți și plantați 
devreme, cîștigîndu-se 15—20 de zile 
pentru viitoarea recoltă a cooperati
velor agricole Sîntana. Aradu Nou. 
Macea și Șeitin.

Deși în această primăvară, hărnicia 
■ cooperatorilor și mecanțzatorjlor si- 

■■■/ ,tueaz4 tAțaduI ppițițre județele, avan- 
. sate lâ semănat, totuși sftft ' unele, 

probleme nerezolvate pe care, le su
punem atenției forurilor in drept :

• A început semănatul tomatelor 
în cîmp, dar nici pină acum n-au 
sosit erbicidele strict necesare. Din 
această cauză, lucrările au fost sis
tate in multe locuri.

• în timp ce majoritatea unităților 
agricole au încheiat semănatul sfe
clei de zahăr, altele se află abia la 
început. Cooperativa agricolă Semlac 
nu a insămințat nici jumătate din 
cele 220 de hectare cu sfeclă de za
hăr. Motivul : baza de aprovizionare 
Arad a refuzat să livreze erbicidele 
existente în stoc la acea dată, întru- 
cit a constatat o neregulă de conta
bilitate. Pină s-au lămurit lucrurile 
au venit ploile, iar semănatul sfe
clei de zahăr a intîrziat.
• La cooperativa Sînleani nu ș în

ceput insămințarea sfeclei furajere 
pentru că nu există încă nici un gram 
de sămînță. Aflăm însă că în maga
ziile loturilor semincere de la Curtici 
și Sînpetru German există aproape 
3 tone sămînță de sfeclă furajeră 
fără beneficiari.

întocmai în ce privește den- 
distanța pe rind si între 
Iată realizările la sfirșitul 

lucru: 30 de hectare de sfeclă

LA HIDROCENTRALA

DE LA SLATINA

Oltul pe o nouă albie
Ieri, 

tina a 
sebit : devierea apei Oltului de pe 
albia străveche prin barajul hidro
centralei, 
țiile pentru 
care se vor 
mc de apă.

Tovarășul 
directorul grupului 
Olt-Inferior, ne-a declarat :

— Hidrocentrala de la Slatina, 
care-va avea o putere instalată de 
26 MW, reprezintă o premieră na
țională in domeniul energeticii, 
prin montarea * primelor turbine 
bulb de fabricație românească, con
struite la Reșița. De remarcat că și 
următoarele 5 hidrocentrale in aval 
de Slatina, pină la Dunăre, vor fi 
dotate cu turbine bulb construite 
in țară.

— încheierea construcției baraju
lui, a adăugat ing. Petre Papadopol, 
șeful șantierului, a foist posibilă da
torită bunei organizări a muncii și 
îndeosebi a modului în care a acțio
nat întregul nostru colectiv. Aș 
remarca pe betoniștil Constantin 
Lupu, Vasile Călin, Dumitru Gavri- 
liu, Dumitru Țoc. pe buldozeriștii 
Petre și Mihai Martinaș, precum și 
formațiile de sub conducerea maiș
trilor Constantin Gheorghe și Mihai 
Foltache.

Lacul va fi folosit atit pentru 
producerea energiei electrice, pen
tru irigarea unor importante supra
fețe de teren, cit și pentru navi
gație, Slatina devenind, in urmă
torii ani, port la Dunăre. (Emilian 
Rouă).

i. ia hidrocentrala de la Sla- 
avut loc un eveniment deo-

creindu-se astfel condi- 
formarea unui lac in 
acumula 23 milioane

ing. Radu Scutelnicu. 
de șantiere

în care umiditatea solului este 
bună, insămințarea se face la adm- 
cimea minimă in cadrul limitelor 
recomandate : 4—5 cm la floarea- 
soarelui și 5—6 cm la porumb. Asi
gurarea densităților stabilite presu
pune. totodată,- curățirea terenuri- 

. lor de toate resturile vegetale, 
aplicarea corectă a erbicidekft- etc. 
In vederea raționalizării consumu
lui de combustibil și îngrășăminte, 
este necesar ca fertilizarea să se 
execute concomitent cu semănatul 
florii-soarelhi și porumbului, folo- 
sindu-se semănătorile S.P.C.-6 și 
S.P.C.-8 dotate cu dispozitive de 
aplicare a îngrășămintelor. Toate 
acestea impun prezenta permanentă 
a specialiștilor la locurile unde .se 
însămințează. Calitatea lucrărilor 
și mai ales uniformitatea plantelor 
la răsărire vor arăta modul cum ei 
si-au făcut datoria la semănat.

se, pentru ca din momentul începe
rii semănatului să se lucreze din 
plin, cu toate forțele, din zori pină 
noaptea, fără nici o pauză.

Pentru a se asigura densitatea 
optimă de plante recoltabile este 
necesar să se calculeze precis can
titatea de sămînță, iar semănăto- 
rile să fie reglate cu cea mai mare 
atenție. La realizarea densității sta
bilite 
între 
toare 
tant.
tă în __ : -
starea terenului și de utilajele fo
losite. Pentru a se preveni tasarea 
este bine ca lucrările să fie execu
tate cu agregate de mai multe ma
șini. tn condițiile acestei primăveri

Constantin BORDEIANU

k

contribuie și alte elemente, 
care pregătirea corespimză- 
a solului are un rol impor- 

Această lucrare trebuie făcu- 
mod diferențiat, in funcție de

mate- 
cadru

C. CORNELIU
Foto 3 S. Cristian

Cîteva concluzii

C. CĂREAN, Gh. ANGHEL, Gh. MANEA

BAIA MARE

Duminică s-a desfășurat o amplă acțiune
de colectare a fierului vechi

O recoltă de zeci de tone de metal va lua drumul producției

reținut

locatarii blocului C din șoseaua
»

aduse 
este 

a i se

I •

materialelor refolosibile. 
dis-de-dimineață, la cele 
de colectare stabilite se 
importante cantități de

un dis- 
opera- 
solici-

Cetățenii ou scos de prin locuințe 
obiectele metalice casnice de care 
nu mai aveau nevoie și le-au pre
dat la punctele fixe organizate in 

cartiere

Din această analiză comparativă rezultă clar că decalajul in privința consumurilor energetice intre cele două 
fabrici nu-și găsește altă explicație decit in modul diferit in care acționează conducerile și organizațiile de 
partid din cele două unități pentru a menține vigoarea tehnică a utilajelor, pentru intarirea disciplinei tehno
logice, calificarea oamenilor, pentru stimularea spiritului gospodăresc și creșterea răspunderii colectivelor 
față de economisirea resurselor energetice. Economia națională nu mai poate admite sub nici un motiv risipa de 
combustibil și. mai ales, de gaz metan care se manifestă atit ia unitatea din Doicești, cit și in alte fabrici 
de cărămidă, cum sint cele din Iași sau Odobești.

De aceea, considerăm oportun ca. în spiritul indicațiilor conducerii partidului, organele dc partid din ju
dețele unde se află fabricile de cărămizi ce înregistrează consumuri energetice exagerate, împreună cu 
specialiștii din Centrala industrială a materialelor de construcții, să analizeze cu răspundere și exigență, la fața 
locului, situația care s-a creat și se perpetuează de multă vreme in aceste fabrici și să intreprindă, pe a- 
eeastă bază, măsuri ferme care să înlăture cit mai cu rind risipa de energie și combustibil.

Pentru aplicarea Decretului privind recuperarea 
și valorificarea resurselor materiale refolosibile 

Descoperiți, prindeți și stirpiți, î' 
„ROZĂTORUL44!

0 gamă largă 

de mașini-unelte

Duminică, 30 martie, a fost o zi 
frumoasă, caldă, in care soarele 
primăvăratec a scos oamenii dm 
casă. în București, mii și mii de 
cetățeni au reînnoit haina de pri
măvară a orașului lor. între acțiu
nile gospodărești desfășurate du
minică am reținut in mod deosebit 
și pe acelea organizate in cir
cumscripțiile electorale nr. 9 și .10 
pentru Marea Adunare 'Națională, 
de consiliul popular al sectorului 
4, organizațiile de partid de car
tiere, comitetul de femei, organi
zațiile proprii ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
Împreună cu întreprinderea pen
tru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile din muni
cipiul București, avind drept obiec
tiv colectarea metalelor vechi și a 
anvelopelor uzate.

Acțiunea a fost pregătită cu grijă 
din timp. Deputății, activiști ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
comitetele asociațiilor de locatari 
au mers din casă în casă, sollci- 
tlnd sprijinul și participarea tu
turor cetățenilor la acțiunea de co
lectare a 
Duminică, 
23 puncte 
adunaseră 
metale, iar cetățenii încărcau de 
zor autocamioanele. Tovarășul

Mircea Ardeleanu, director adjunct 
al întreprinderii pentru recupe
rarea ș'i valorificarea materialelor 
refolosibile București, ne infor
mează că s-au pus la dispoziție 26 
autovehicule de transport și o auto
macara pentru încărcarea obiecte
lor mai grele din metal. La tele
fonul 41 23 97 a funcționat 
pecerat pentru trimiterea 
tivă a autovehiculelor la 
țările cetățerlilor.

Este important să fie 
acest număr de telefon. De ce? Pen
tru că, în continuare, cetățenii se 
pot adresa la aoest număr pentru 
a cere să li se trimită autovehicu
le pentru cantitățile mai impor
tante de metale pe care le-au co
lectat.

— M-a impresionat promptitudi
nea cu care locatarii au sărit să 
dea o mină de ajutor la strîngerea 
și încărcarea fierului vechi în auto
camion — ne-a spus tovarășul 
Virgil Ioniță, administratorul blo
cului C din Șoseaua Giurgiului 
58—70. Știm ce înseamnă pentru 
economia națională să dispună de 
toate cantitățile de materiale refo
losibile și. de aceea, vom participa 
bucuroși și pe viitor ia alte ase
menea acțiuni.

Pe cetățeanul Nicolae Mogoș 
l^am găsit acasă, adunînd Intr-un

colț al curții materialele meta
lice, obiectele scoase din uz 
de vecini. Solicitarea lui 
notată la dispecerat, urmînd 
trimite o mașină pentru încărcarea 
fierului vechi.

Care este bilanțul acțiunii de 
duminică ? S-au predat la depo
zitele specializate circa 70 000 kg 
de materiale metalice feroase și ne
feroase, precum și un număr de 
anvelope uzate ; contravaloarea a- 
cestora — 21 000 lei — va fi virată 
în contul Comitetului municipal al 
femeilor, banii urmînd a fi folosiți 
pentru finanțarea caselor de copii 
din municipiu.

(?n calcul arată că din canti
tatea -de fier vechi colectată și re
dată industriei ar putea fi fabricate 
1 400 mașini de spălat sau 900 de

Giurgiului 58-70 au contribuit și la încărcareo autocamionului cu fierul vechi 
colectat de ei în timpul săptăminii •

frigidere, ori 2 300 de mașini de 
aragaz sau 7 000 de biciclete.

Acțiunea organizată duminică în 
Capitală pentru strîngerăa unor 
materiale refolosibile a reușit, 
demonstrînd spiritul gospodăresc 
al cetățenilor, dorința lor de a con
tribui la redarea în circuitul eco
nomic a materialelor vechi, scoase 
din uz.

Desigur, este foarte bine că s-a 
organizat această acțiune ; la în
treprinderea pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosi
bile ni s-a precizat că asemenea 

• acțiuni vor fi organizate în con
tinuare și în alte cartiere. Trebuie 
însă ca experiența acumulată din 
desfășurarea unor astfel de acțiuni 
să conducă la stabilirea unor moda
lități curente de colectare a 
rialelor refolosibile, la un

organizat și permanent de lucru. 
In iicest sens, ar fi bine să fie sta
bilite neîntirziat puncte fixe de 
colectare in toate cartierele, să fie 
adusă la cunoștința tuturor cetățe
nilor amplasarea și orarul lor de 
funcționare, să se organizeze un 
dispecerat central, situat intr-un loc 
convenabil, a cărui adresă, precum 
și numărul de telefon să fie larg 
popularizate, dispecerat care să 
preia sesizările și solicitările cetă
țenilor, să dirijeze cu operativitate 
mijloacele de transport spre locu
rile unde sînt adunate materialele 
refolosibile și să poată oferi cu 
promptitudine toate informațiile ne
cesare.

și pneumatice
întreprinderea de mașini-unelte 

așchietoare și scule din Bala Mare 
— cea mai nouă șl modernă uni
tate constructoare de mașini din 
județul Maramureș — traduce în 
viață un amplu program de asimi
lare în producție a numeroase 
mașini-unelte. Directorul întreprin
derii, ing. Alexandru Chira, ne-a 
precizat că noile mașini-unelte care 
intră în producția de serie au per
formanțe similare celor atinse pe 
plan mondial. Prin gama de pro
duse ce se realizează la această 
întreprindere — mașini de morte- 
zat, de broșat, de honuit, de alezat 
etc. — tînărul colectiv de con
structori de mașini va contribui în 
viitorul cincinal la reducerea cu 
peste 500 milioane lei valută a fon
durilor pentru importul unor astfel 
de mașini. In curs de montaj se 
află și primele mașini de broșat 
verticale, mașini orizontale de ale
zat lagăre și altele. Tot aici au 
fost omologate patru familii de 
unelte pneumatice necesare multor 
Întreprinderi pentru lărgirea gamei 
de mijloace de mecanizare a opera
țiilor manuale. Sint in curs de omo
logare și alte unelte pneumatice 
din rîndul celor 180 tipodimensiuni, 
cite vor fi în final. S-au creat con
diții ca mașinile-unelte ce se vor 
fabrica în cursul acestui an să fie 
realizate în devans cu 1—2 luni, 
obținîndu-se o depășire a planului 
de producție cu cel puțin 10 mili
oane lei. (Gheorghe Susai.
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REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN SUPREMA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII-

CHEZĂȘIA VIITORULUI LUMINOS AL PATRIEI
Vibrante mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din partea întregului popor

„Vedem în votul unanim al 
prezentanților poporului votul 
tregii noastre națiuni, manifestarea 
voinței sale de neclintit, a unității de 
nezdruncinat in jurul partidului, a 
dumnevoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. și- 
totodată, dorința fierbinte a tuturor 
cetățenilor României socialiste de a 
fi conduși și in viitor de dumnea
voastră. cel mai de seamă și pre
țuit fiu al țării, care întruchipați u> 
mod strălucit calitățile cele mai 
înalte de conducător de partid și de 
stat, de revoluționar consecvent și 
patriot înflăcărat, militant neobosit 
pentru făurirea socialismului și co
munismului în patria noastră — se 
arată în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. Cu respectul și dtagostea cu 
care poporul și-a înconjurat întot
deauna marii bărbați ai istoriei sale, 
in aceste momente memorabile pen
tru prezentul și viitorul tot mai lumi
nos al națiunii noastre socialiste, noi, 
toți locuitorii din această străveche 
vatră de țară, ne reînnoim angaja
mentul solemn de a urma și de a 
înfăptui prin muncă fără preget și 
nestrămutată credință întreaga po
litică internă și externă a partidului 
și statului nostru, de a înfăptui în
tocmai mărețele obiective stabilite 
de Congresul al Xll-lea al partidului.

Pentru gloria Republicii Socialiste 
România și continua ei înălțare, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, vă rugăm să primiți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu, cele mai calde 
tuoase felicitări !"

Nicolae
și respec-

profunde 
patriotica, 
și respect,

„Animați de cele mai 
sentimente de mindrie 
de aleasă stimă., prețuire . 
comuniștii, toți oamenii muncii, ro
mâni. maghiari și germani, care 
trăiesc in deplină unitate și . frăție 
pe străbunele meleaguri ale județu
lui Bistrița-Năsăud, au luat cunoș
tință de împlinirea dorinței arză
toare a întregului nostru popor, a 
întregii națiuni — realegerea dum
neavoastră in suprema funcție ’ a 
statului, ea președinte al Republicii 
Socialiste România — se arată’ în 
telegrama trimisă de COMITETL'L 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NÂSAUD 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN. Reinvestireâ in 
acest post de înaltă responsabilitate 
pentru neam și țară, pentru pre
zentul, viitorul și destinul lor co
munist reconfirmă în mod strălucit 
excepționalele calități de conducă
tor pe care le aveți, dă noi dimen
siuni marcantei personalități politice 
pe care o întruchipați, conferă revo
luționarului, comunistului de ome
nie, omului între oameni, dimensiu
nea de excepție a celui mai iubit, 
distins și stimat fiu al României 
socialiste.

Dorindu-vă multă .sănătate, putere 
de muncă, numai și numai satis
facții in exercitarea nobilei și res
ponsabilei misiuni încredințate, vă 
asigurăm de hotărirea noastră ne
strămutată de a finaliza cu succes 
prevederile ce ne revin in acest an 
hotâritor al cincinalului, că nu 
vom „-----
transpunerea exemplară în viață 
hotăririlor de importanță 
stabilite la cel de-al 
al partidului".

ne 
precupeți eforturile pentru 

’ . ”i a
istorică 

Xll-lea Congres

în numele tu- 
orase si sate — 

de
„îngăduiti-ne ca, 

turor femeilor de la 
românce, maghiare, germane și 
alte naționalități — să dăm glas sen
timentelor noastre de nemărginită 
bucurie și satisfacție, de profundă 
mindrie patriotică și să vă aducem 
un fierbinte și respectuos omagiu —- 
se arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEI
LOR.

Ne exprimăm și eu acest prilej 
înalta gratitudine și recunoștința 
fierbinte pentru rolul dumneavoas
tră hotâritor in promovarea cu con
secvență a orientărilor revoluționare, 
umaniste; de creștere continuă a 
aportului femeilor in viața economi
că. politică și socială a tării. O do
vadă elocventă a politicii ferme pe 
care o promovați, de creștere a 
participării lor în toate domeniile de 
activitate, este și ponderea fără pre
cedent a femeilor in organele puterii 
de stat alese in actuala legislatură.

Folosim și acest prilej pentru a da 
glas profundei noastre recunoștințe, 
sentimentelor de aleasă stimă, dra
goste și respect pe care milioanele 
de femei 'de la orașe și sate, alături 
de întregul popor, le nutresc fată de 
tovarășa academician, doctor, inginer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului, eminent om de stiintă. 

„pentru contribuția sa remarcabilă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru grila deosebită 
pe care o manifestă fată de afir
marea femeilor în societate, pentru 
căldura sufletească cu care veghează 
copilăria fericită a tinerelor vlăstare 
ale tării, pentru întregul sprijin ne 
care îl acordă organizației noastre, 
pentru îndrumările sale hotărîtoare 
in perfecționarea activității Consiliu
lui Național al Femeilor.

Alăturîndu-ne glasului entuziast al 
întregului popor, vă urăm. încă o 
dată, noi și prestigioase succese în 
i palta și nobila misiune cu care v-a 
învestit istoria, națiunea română. Să 
ne trăiți multi ani în deplină sănă
tate și fericire, alături de cei îlragi 1“

Redăm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R., CONSILIUL JU
DEȚEAN AL F.D.U.S. și CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN : „Ex
presie elocventă a unității îndes-, 
tructibile dintre partid și popor, in
vestirea 
general 
mân, și 
țării in 
coincidentă istorică fericită cu 
legerea de astăzi — a constituit un

dumneavoastră, secretarul 
al Partidului Comunist Ro- 
in funcția de președinte al 
ziua de 28 martie 1974 — 

rea-

re- nou și deosebit de semnificativ mo
te- , meni în cadrul larg al profundelor 

prefaceri ce s-au înregistrat in pa
tria noastră după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului și în înfăptuirea 
cărora ati avut un rol hotăritor prin 
inegalabilele dumneavoastră calități. 

Fiind ferm convinși că toate a- 
cestea vor contribui și în viitor la 
creșterea continuă a prestigiului po
liticii. părtidului și statului nostru, 
la afirmarea poporului român prin 
dobindirea a noi și noi succese, vă 
adresăm, mult stimate și. iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. cele mai 
călduroase felicitări, asigurîndu-vâ 
că vom face tot ceea ce depinde de 
noi pentru a realiza în cele 
bune condiții sarcinile 
vin din documentele 
Congresului al Xll-lea 
Iul".

mai 
ce ne re- 

istorice ale 
al' partidu-

în telegrama trimisaîn telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN se arată între altele : _„Noi 
vedem în această opțiune de mare 
importantă politică pentru destinele 
României voința întregii națiuni de 
a ne conduce cu aceeași clarviziune 
și neegalat dinamism în înfăptuirea 
luminosului program elaborat de 
Congresul al Xll-lea al' partidului, 
care deschide o etapă calitativ supe
rioară in întreaga viață economica si 
socială, în afirmarea si realizarea 
multilateralii a personalității umane.

• „înalta învestitură de către Marea Adunare Națională a dat expresie voinței fierbinți, 
gindurilor și aspirațiilor intregii noastre națiuni".

• „In această epocă eroică, in strinsă unitate, urnind insuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de slujire neprecupețită a intereselor vitale ale națiunii, ne angajăm să 
acționăm cu fermitate și răspundere pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului
al Xll-lea al partidului!".

2“

în făurirea bunăstării si fericirii în
tregului popor.

în aceste momente solemne, înscri
se cu litere de aur în cartea istoriei 
noastre naționale, in care, într-o im
presionantă imitate de voință și ac
țiune, poporul v-a învestit ca pre
ședinte al Republicii Socialiste Roma
nia, Comitetul județean de partid 
Buzău, consiliul popular județean, 
toți cetățenii care trăiesc și muncesc 
în această parte a țării își îndreaptă 
cu dragoste și recunoștință gîndurile 
spre.. dumneavoastră, adresîndu-vă 
din adîncul inimilor cele mai căl
duroase felicitări și urări de multă 
Bănătate, viață îndelungată, noi și 
strălucite izbînzi in activitatea de 
excepție pe care o desfășurati pen
tru înflorirea multilaterală a patriei".

Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN COVAS- 
NA AL P.C.R. : „într-un ‘glas cu în
tregul nostru popor, comuniștii, toti 
oamenii muncii — români si maghiari 
— din județul Covasna, uniți pe veci 
sub șteagul gloriosului partid, vă ru
găm Să primiți și cu acest prilej un 
călduros omagiu, sentimentele noas
tre de adincă recunoștință si mulțu
mire, de stimă, respect si prețuire. 
Momentul reînvestirii dumneavoastră 
capătă semnificații deosebite prin 
faptul că are loc în aceste zile, cțnd 
s-au împlinit 13 ani de cind dum
neavoastră, cel .mai iubit si destoinic 
fiu al națiunii, vă aflați in fruntea 
partidului. Acest deceniu și jumătate 
în dezvoltarea economică, și socială 
a patriei se caracterizează nrin re
marcabile realizări în toate domenii
le de activitate, poartă amprenta 
personalității dumneavoastră politice, 
a gîndirii novatoare, clădite pe te
meiuri științifice, a profundului 
realism și înaltei răspunderi pentru 
prezentul și. viitorul/ patriei.

Avind permanent în față străluci
tul dumneavoastră exemplu de dă
ruire și pasinne, de intransigență revo
luționară. cutezanță si clarviziune în 
acțiune și gîndire, comuniștii, toți oa
menii muneji de pe aceste meleaguri 
sînt ferm hotăriți să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor ce ne 
revin în industrie, agricultură. în ce
lelalte domenii de activitate, făeind 
să sporească contribuția noastră la 
înflorirea și propășirea continuă a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România”.

..Republica — vatra armonioasă a 
democrației și libertății, idee scumpă 
românilor, pentru care s-au jertfit 
înaintașii — își găsește azi suprema 
împlinire prin înteleanta cirmuire a 
destinelor patriei de către omul care a 
pus mai presus de orice fericirea și 
prosperitatea, gloria și neatîrnarea 
întregului popor — se subliniază 
în telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R, Milî- 
tind consecvent pentru dezvoltarea 
impetuoasă a tării, dumneavoastră 
reprezenta ti astăzi pe ce! mai auto
rizat promotor al nobilelor aspirații 
de pace și progres ale poporului ro
mân, sinteti un strălucit luptător 
pentru cauza generală a socialismu
lui. a colaborării și prieteniei între 
popoare.

Acum, cînd țara întreagă își mo
bilizează energiile pentru încheierea 
cu succes a actualului cincinal, pen
tru îndeplinirea mărețelor obiective 
ale Congresului al Xll-lea al parti

dului, ne angajăm în fața dumnea
voastră să nu precupețim nici an 
efort pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin. Vă dorim din inimă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nioolae Ceaușescu, ani multi, sănă
tate și deplină putere de muncă, pen
tru a vă afla mereu tînăr și plin de 
energie în fruntea partidului și sta
tului, conducted cu aceeași fermi
tate și înțelepciune destinele poporu
lui nostru".

„Evenimentul de importantă istori
că al realegerii dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte a! Republicii Socialiste Româ
nia constituie pentru comuniști, pen
tru toți oamenii muncii din județul 
nostru un nou, prilej de adîncă satis
facție și mindrie patriotică, de ma
nifestare vibrantă a sentimentelor de 
aleasă stimă și deosebită prețuire 
față de dumneavoastră, eminent con
ducător al partidului și statului.-— 
se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN. Tot ceea ce este nou, 
frumos și durabil în viata noaștră este 
legat de numele dumneavoastră, de 
ceea ce înseamnă pentru națiunea 
noastră română viitorul, pacea, bună
starea.

îngăduiți-ne ea, in numele tuturor 
comuniștilor, a! oamenilor muncii din 
județul Galpți. să vă adresăm din 
toată inima calde felicitări, multă 

sănătate și viață îndelungată și, tot
odată, să vă asigurăm că nu există 
pentru noi țel mai nobil decît sluji
rea cu credință a politicii partidului 
și statului nostru."

telegrama adresată de
JUDEȚEAN HUNE- 

P.C.R. : „Minerii din 
cărbune ale Văii Jiului,

Redăm din 
COMITETUL 
DOARA AL 
adîncurile de 
siderurgiștli de pe platformele nestin
se ale metalului de la Hunedoara si 
Călan, constructorii, energeticienii. 
lucrătorii de pe ogoare, fără deose
bire de naționalitate, vă adresează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mat sincere si cor
diale felicitări. Cu dumneavoastră în 
fruntea partidului și a tării avem, 
alături de întregul popor, garanția 
fermă a înfăptuirii mărețului pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și a co
munismului iu România.

Ziditor al unității și frăției de 
nezdruncinat ale întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Român, 
revoluționar care, prin -forța înaltu
lui exemplu de promotor al noului, 
îndemnați neobosit la autodepășire 
pentru binele și prosperitatea poporu
lui. ați dezvoltat și accentuat per
manent caracterul democratic al orin- 
duirii îtoastre. tăcind din. flecare ce
tățean un coautor șl un părtaș activ 
la edificarea viitorului luminos al so
cialismului și comunismului.

Organizația, județeană de partid, 
toți cei ce muncesc și trăiesc pe va
tra înfloritoare a Hunedoarei socia
liste se angajează, și cu acest înăl
țător prilej, să răspundă prin fapte 
de muncă sarcinilor pe care progra
mul partidului de edificare a noii 
noastre societăți" ie pune in fata na
țiunii. Vă adresăm cu toată călduna 
inimilor noastre ani multi, sănătate 
deplină și putere de muncă pentru 
binele si prosperitatea națiunii ro
mâne".

„UNIUNEA TINERETULUI CO
MUNIST. UNIUNEA ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 
ROMÂNIA, toti tinerii patriei, ase
meni întregului popor, au primit cu 
nețărmurit entuziasm, profundă bucu
rie și unanimă satisfacție realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în su
prema funcție de preșe'dinte al 
Republicii Socialiste România — se 
subliniază in telegramă. Reprezen- 
tted voința Întregii noastre națiuni 
socialiste, acest act istoric constituie 
în inima și conștiința tinerei ge
nerații o strălucită expresie a pre
țuirii și recunoașterii unanime a 
uriașei activități revoluționare pe 
care o desfășurat! cu o impresionantă 
dăruire, clarviziune și cutezanță in 
fruntea partidului și a tării.

Vă raportăm că in aceste zile 
uteciștii. tineretul patriei, reuniți in 
adunările și conferințele de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
U.T.C., analizează intr-un puternic 
spirit de exigentă și responsabilitate 
comunistă activitatea desfășurată, 
stabilind măsurile necesare pentru 
creșterea contribuției lor, alături de 
toti oamenii muncii, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
la realizarea la un nivel tot mai 
înalt a obiectivelor deceniului știin
ței. tehnicii, calității șl eficientei, 
pentru îmbunătățirea întregii munci 
de educare comunistă in spiritul 
înaltului patriotism socialist, al nor
melor de etică și echitate socialistă. 
Vă asigurăm că toti tinerii patriei 
—■ români, maghiari, germani și de 

site naționalități — sint ferm hotă- 
riți ca, însușindu-și întru totul 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viată, să promoveze cu 
toată fermitatea,. în orice împreju
rare. spiritul revoluționar, propriu 
întregii activități a partidului nostru, 
să răspundă cu exemplare fapte de 
muncă mobilizatoarelor îndemnuri 
pe care ni le adresați, dragostei și 
încrederii cu care ne înconjurați in 
permanență. Vă urăm ani multi și 
fericiți pentru binele. înflorirea și 
prosperitatea României , socialiste, 
pentru fericirea întregului popor

Cităm din telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN : „Votul unanim al 
Marii Adunări Naționale constituie 
expresia voinței întregii noastre na
țiuni socialiste, a unității ei de gra
nit în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului și pre
ședinte al republicii, a cărui activi
tate neobosită a dinamizat întreaga 
dezvoltare a țării și a înălțat numele 
României în conștiința popoarelor lu
mii. Chipul nou al țării, profundele 
transformări pe care le-au cunoscut 
județele patriei, prestigiul fără pre- 

■ cedent pe care și l-a dîștigat partidul 
și statui nostru în lume sint grăitoare 
dovezi ale activității dumneavoastră 
neobosite pentru elaborarea si înfăp
tuirea politicii partidului si statului 
nostru, a deosebitei- griji si răspun-

deri fată de cauza sacră a națiunii, 
față de viitorul său luminos, a inepui
zabilei energii. spiritului creator -și 
novator cu care militați pentru îm
plinirea celor mai. înalte idealuri.

Cu sentimentul încrederii' depline 
in. viitorul nostru luminos, căruia ii 
dedicați întreaga dumneavoastră' ac
tivitate, vă rugăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, să 
primiți urările de sănătate, viată lun
gă și putere de muncă pe care co
muniștii, toti locuitorii acestor stră
vechi meleaguri românești vi le adre
sează eu toată căldura inimilor lor".

..Reinvăstirea dumneavoastră in 
această înaltă funcție constituie o 
nouă șl elocventă dovadă a dragostei 
și stimei nemărginite și binemeritate 
de care vă bucurați din partea fiilor 
străvechilor meleaguri românești, 
pentru devotamentul și înflăcărarea 
cu care v-ati închinat Întreaga viată 
binelui și fericirii patriei. înfăptuirii 
celor mai înalte idealuride libertate 
și independentă, de progres și pros
peritate ale României — se sublinia
ză in telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. Șl CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN. Strălucit conducător al 
partidului și tării, care ati făcut din 
slujirea intereselor poporului și ale 
patriei cauza supremă a vieții și 
luptei pe cave o desfășurati încă din 
anii tinereții, fondator al programului 
de înaintare a României pe drumul 
socialismului multilateral dezvoltat 
și al comunismului, dumneavoastră 
sinteti, totodată, o personalitate pro
eminentă a lumii contemporane.

Urmînd neîncetat strălucitul dum
neavoastră exemplu de viată și de 
luptă, ne vom pune întreaga capaci
tate și energie în slujba realizării po
liticii partidului și statului, pentru 
ridicarea patriei pe noi cuhni de pro
gres și civilizație".

„COMITETUL JUDEȚEAN SIBIU 
AL P.C.R., în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul nostru, români, germani si 
maghiari, își exprimă, cu deosebită 
stimă și mindrie patriotică, deplina 
satisfacție față de realegerea dum
neavoastră, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcția 
de președinte al Republicii Socialiste 
România, văzind în aceasta garanția 
sigură a împlinirii năzuințelor și as
pirațiilor noastre cele mai înalte — 
se arată în telegramă, 
cîndu-vă asupra trecutului da 
al poporului scrutînd cu o Inegala
bilă putere de pătrundere complexi
tatea prezentului, ați trasat cu fer
mitate și cu înaltă clarviziune liniile 
de forță ale devenirii noastre. Româ
nia de astăzi, bazată pe o societate 
cu o puternică coeziune moral-poli- 
tică, cu o indestructibilă 
avînd drept far călăuzitor 
Comunist Român, poartă 
personalității, a gîndirii 
dumneavoastră creatoare.

Glasul nostru se unește . „ . .. 
întregului popor, exprimînd deplina 
adeziune față de politica -internă și 
externă a partidului și statului, la a 
cărei elaborare și transpunere In via
tă contribuția dumneavoastră este 
hotărîtoare. Din adîncul inimilor 
noastre, calde felicitări, urări de 
multă sănătate, viață lungă si putere 
de muncă !“.

unitate, 
Partidul 

amprenta 
și forței

cu glasul

Cităm din telegrama adresată da
COMITETUL JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R. ȘI CONSILIUL 

POPULAR JUDEȚEAN : „Locuitori! 
acestor meleaguri, asemenea tuturor 
cetățenilor țării, recunosc în dumnea
voastră modelul conducătorului de 
omenie, al omului care întruchipează 
tot ce a avut și are mai bun acest 
popor, dragostea pentru vatra stră
moșească, respectul pentru adevăr, 
cutezanța și spiritul de sacrificiu, toa
te înaltele trăsături ce definesc na
țiunea română, virtuți care i-au 
asigurat tărie de granit in înfruntarea 
cu vitregiile istoriei.

Votul pe care vi l-a acordat În
tregul popor. într-o puternică unani
mitate, este votul ardent al țării pen
tru propria sa fericire și bunăstare, 
sintetizind marile aspirații ale celor 
ce muncesc de a înfăptui însufleți- 
torul. Program al partidului, este vo
tul demnității și încrederii în viitor, 
este votul de lumină și adevăr al 
patriei.

Exprimîndu-ne bucuria nețărmurită 
de a vă avea mereu în fruntea parti
dului și statului, vă asigurăm că de 
vom intensifica eforturile și vom 
depune întreaga capacitate, hărnicie 
și spiritul de inițiativă în slujba în
făptuirii istoricelor sarcini trasate ds. 
Congresul al Xll-lea al partidului".

„Asemenea întregului partid și 
popor, comuniștii, toți locuitorii în
floritoarelor meleaguri timlșene — 
români, germani, maghiari, sîrbl și 
de alte naționalități — exprimînd 
cele mai sincere gînduri, simțămin
te de aleasă satisfacția și vibrantă 

mindrie patriotică, vă adresează, din 
adîncul inimii, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde felicitări — se arată in telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R, ȘI CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN. Re- 
investirea dumneavoastră în func
ția supremă a puterii de stat, consti
tuie o nouă și grăitoare dovadă a 
profundei prețuiri, a dragostei și sti
mei nețărmurite de care se bucură 
înțeleaptă activitate pe care o con
sacrată cu o exemplară dăruire și 
patos revoluționar, măreței opere de 
înflorire multilaterală a patriei.

imprimind întregii vieți politice și 
economico-sociale un curs deosebit 
de dinamic, revoluționar, militînd 
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor și localităților patriei, 
ați fost m repetate rînduri oaspete 
de seamă al meleagurilor timișene, 
astfel incit vizitele de lucru pe care 
le-ați efectuat in județul nostru au 
constituit Insuflețit'oare imbolduri in 
obținerea de noi sporuri calitative în 
munca și viața locuitorilor timișeni.

Vă urăm, mult iubite șt stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate, ani mulți .și rodnici, spre 
gloria neamului românesc

„Alături de întregul nostru popor, 
COMITETUL JLTDEȚEAN TULCEA 
AL P.C.R,, în numele celor peste 
36 000 de comuniștg al tuturor locu
itorilor pâmintulul nord-dobrogean, 
trăim momente de mare bucurie și 
satisfacție fată de hotărirea istorică 
a Marii Adunări Naționale prin care 
ați fost reales dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, act de o excepțională însemnă
tate pentru destinele poporului nos
tru — se arată in telegramă. Conti
nuator strălucit al marilor bărbați ai 
tării, constituită prin întreaga dum
neavoastră activitate, un impresio
nant exemplu de slujire cu nestră
mutată credință, încă din anii fra
gezi ai tinereții, a intereselor po
porului, patriei și partidului.

Avîntul fără precedent al patriei 
noastre, prestigiul imens de care se 
bucură azi România în lume sînt le
gate nemijlocit de numele dumnea
voastră, de contribuția hotărîtoare 
pe care ați adus-o la elaborarea si 
înfăptuirea politicii Interne și exter
ne a părtidului > și statului nostru, de 
activitatea neobosită, consacrată feri
cirii patriei și bunăstării poporului, 
de inestimabila dumneavoastră con
tribuție adusă la Îmbogățirea tezau
rului teoriei șt practicii revoluționare.

Ne anghjăm să acționăm cu hotărîre 
și dăruire pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe_ a 
partidului și statului, să realizăm 
ferm hotărârile celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului. Vă dorim din 
toată inima multă sănătate și .putere 
de muncă, ani multi și fericiți".

„Realegerea dumneavoastră In 
funcția supremă de conducere a 
națiunii constftuie garanția conti
nuării drumului ascendent, tot mai lu
minos, pe care țara l-a cunoscut mai 
ales tn ultimii 15 ani. de cînd la 
cîrma sa vă aflați ca vajnic și fără 
egal conducător al poporului român 
— se arată tn telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL P.C.R. România este cu
noscută și apreciată astăzi în lume 
61 aceasta se datorește în cel mai 

Înalt grad contribuției originale, de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, ce o duceți ca om politic 
de talie mondială, ca promotor al 
păcii, securității și noii ordini eco
nomice internaționale, la rezolvarea 
problemelor complexe cu care se 
confruntă omenirea.

Folosindu-ne de acest prilej, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de 
noastră fermă de a face 
tru înfăptuirea neabătută 
lor sarcini stabilite de 
Xll-lea Congres al partidului nostru, 
pentru continua ridicare a României 
pe cele mai înalte culmi de progres 
și civilizație".

hotărîrea 
totul pen- 
a mărețe- 
cel de-al

Cităm din telegrama adresată de 
ORGANIZAȚIA PIONIERILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA : „Ne exprimăm, alături de pă
rinții noștri, de întregul nostru po
por, dragostea, stima și respectul 
nemărginit fată de strălucita dum
neavoastră personalitate, omul care 
întruchipează In mod fericit cele mai 
înalte virtuți ale locuitorilor acestor 
meleaguri milenare, conducătorul iu
bit al partidului și statului nostru, 
respdctat si urmat cu încredere de 
întreagă națiune, prietenul si îndru
mătorul cel măi apropiat al tuturor 
copiilor din România. Folosim și acest 
prilej pentru a vă ura din adîncul 
inimilor noastre tinere multă sănă
tate și putere de muncă, spre binele 
și fericirea minunatului nostru nonor.

în prezent sintem cu tatii angajați 
in. desfășurarea .alegerilor pionierești 
și in pregătirea celei de-a IV-a Con
ferințe Naționale a Organizației. 
Pionierilor, în cadrul cărora analizăm, 
cu spirit de răspundere, activitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de conducerea partidu
lui organizației revoluționare a co
piilor șî. in același timp, stabilim 
măsurile corespunzătoare pentru a ne 
aduce contribuția la înfăptuirea, după 
puterile noastre, prin învățătură și 
muncă, a mărețelor obiective stabi
lite de cel de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R. Vă Încredințăm solemn că vom 
învăța și vom munci pentru a de
veni, așa cum dumneavoastră ne-ati 
îndemnat în repetate rînduri. buni 
muncitori, buni specialiști, luptători 
neinfricati pentru ridicarea fermă și 
hotărită a scumpei noastre patrii. 
România socialistă, pe noi culmi de 
progres și civilizație".

..Comuniștii, toti oamenii muncii 
din MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE — se 
arată în telegramă — pătrunși 
de înalte sentimente de .dragos
te. stimă si respect, de profundă 
mindrie patriotică, își exprimă, ală
turi de întregul popor român, apro
barea deplină și nețărmurita bucurie 
pentru realegerea dumneavoastră — 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, ctitor al României socia
liste, personalitate marcantă a vieții 
internaționale — in suprema funcție 
de președinte al republicii. Ingă- 
duiți-ne să vă încredințăm și cu acest 
prilej de acordul nostru deplin la 
tot ceea ce întreprindeți ca eminent 
conducător și gînditor revoluționar, 
ca mare om politic al epocii contem
porane, de al cărui nume se leagă 
toate marile transformări revoluțio
nare din tara noastră, contribuția 
tot mai importantă, larg recunoscută 
și apreciată, a Partidului Comunist 
Român, a stațului nostru la triumful 
rațiunii, păcii și democrației în viata 
internațională.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ministerul nostru se angajează 
să muncească cu pasiune și răspun
dere revoluționară pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor oe le revin pe 
linia activității de comerț exterior și 
cooperare economică internațională.

Permiteti-ne <ă vă dorim din adîn
cul inimilor noastre viață îndelun
gată, sănătate, putere. de muncă și 
fericire personală, spre binele patriei 
și poporului nostru, pentru pace și 
colaborare tn lume".

„Realegerea dumneavoastră tn înal
ta funcție de președinte al republicii 
este pentru oamenii de cultură și 
artă din patria noastră, ca și pentru 
întregul popor român, un moment de 
aleasă sărbătoare a sufletului și, tot
odată, de intensă angajare politică a 
conștiințelor noastre de comuniști — 
se arată In telegrama adresată de 
CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCA
ȚIEI SOCIALISTE. Ea reprezintă 
astfel un fericit prilej de a vă adresa 
dumneavoastră, celui dintîl fiu al 
României socialiste, cele mai calde 
felicitări, expresie a sentimentelor 
de nețărmurită mlndrie șl satisfac
ție, odată cu hotărirea și voința noas
tră nestrămutate de a servi și de 
azi Înainte, cu fidelitate și abnegație, 
măreața cauză a Partidului Comunist 
Român.

Conștient! de uriașele îndatoriri ce 
ne revin în edificarea unei arte ți 

culturi socialiste, in procesul de ri
dicare a culturii la nivelul exigente
lor actuale, ne angajăm și cu acest 
prilej să facem totul pentru a stimula 
prezența activă a creatorilor în clo
cotul vieții si muncii constructive, 
pentru a îmbogăți cultura națională 
cu noi opere în care să-și găsească 
reflectarea noua condiție a omuluj 
te societatea noastră, grandioasa 
epocă pe care o reprezintă în istoria 
României socialiste cei 15-ani de cind 
existenta noastră este profund mar
cată de gixdirea teoretică și activi
tatea practică desfășurate de dum
neavoastră. Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa neabătut pentru afirmarea 
tot mai puternică a mesajului uma
nist al culturii noastre socialiste, 
pentru creșterea prestigiului patriei 
noastre pe meridianele întregii pla
nete".

„Cu sentimente de nemărginită 
bucurie si mindrie patriotică. CON
SILIUL DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI APARARII NAȚIO
NALE, in numele tuturor celor ce-și 
fac datoria sub drapel, vă adresează 
din inimă cele mai calde și respec
tuoase felicitări — se arată în telegra
mă. Această învestitură, întemeiată pe 
opțiunea tuturor fiilor tării, fără deo
sebire de naționalitate, constituie o 
dreaptă recunoaștere a meritelor dum
neavoastră inegalabile în slujirea in
tereselor supreme ale poporului și 
partidului în cei aproape cincizeci 
de ani de activitate revoluționară, a 
modului exemplar în care conduceți 
destinele patriei de peste un de
ceniu și jumătate. Armata tării îm
părtășește. deopotrivă cu întregul 
popor, sentimentul plenar al certi
tudinii că. sub conducerea dumnea
voastră clarvăzătoare, vor fi în
făptuite cu succes istoricele hotărîri 
adoptate de Congresul al Xll-lea al 
partidului, grandiosul Program al 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării patriei 
spre comunism, in posturile încre
dințate, răspunzînd prin fapte grijii 
constante a partidului pentru dota
rea. instruirea si educarea armatei, 
ostașii tării își vor face cu abnegație 
datoria, fiind gata oricînd să apere, 
împreună cu întregul popor român, 
cuceririle revoluționare. indepen-? 
dența, ' suveratfitatea. . 'lntegrita- ' 
tea,patriei noastre sbciâliste.

Prezentîndu-vă onorul ostășesc, 
! ngăddi ți-ne să vă adresăm, din 
adîncul ființei noastre, urarea fier
binte de multă sănătate, viată înde
lungată. putere de muncă si de crea
ție, spre binele patriei și al întregii 
noastre națiuni. Să trăiți ani multi 
și fericiți, tovarășe comandant 
suprem !“

„Cu nemărginită dragoste, cu cele 
mai alese gînduri și simțăminte pa
triotice, cu vie recunoștință, oamenii 
muncii din MINISTERUL FINANȚE
LOR își exprimă, împreună cu între
gul popor, deosebita satisfacție șl 
mindrie pentru realegerea dumnea
voastră în suprema funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia — se menționează în telegramă. 
Minunatul exemplu pe care ni-1 ofe
riți, de devotament nețărmurit față 
de tară ți popor, de omenie și gene
rozitate. cutezanță, spirit de sacrifi
ciu, ne însuflețește să depunem ta 
continuare o activitate susținută 
pentru îndeplinirea în mod exemplar 
a sarcinilor ce ne revin din Progra
mul partidului și istoricele documen
te ale Congresului al Xll-lea al 
P.C.R., pentru traducerea în viată a 
politicii financiare a partidului si 
statului, pentru aplicarea și per
fectionarea mecanismului economic 
și financiar, chemat să asigure 
o înaltă eficientă economică si 
întărirea monedei naționale. Vom 
face totul pentru ca finanțele 
să acționeze pe deplin in virtutea 
rolului conferit, tn scopul dezvoltării 
tot mai puternice a economiei româ
nești și ridicării tării noastre printre 
națiunile dezvoltate ale lumii con
temporane.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Ministerul Finanțelor, vă adresează, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urări de sănătate, viată lungă și pu
tere de muncă, pentru realizarea ce
lor mai nobile aspirații ale poporului 
român".

Redăm din telegrama trimisă de 
MINISTERUL COMERȚULUI INTE
RIOR : „Slujind cu credință și devo
tament cauza libertății si fericirii 
patriei ți poporului, cărora le-ați 
dedicat întreaga dumneavoastră via
tă, dovedind înalte calități de om 
politic, de militant revoluționar, de 
înflăcărat patriot si internationalist 
consecvent, exponent strălucit al 
idealurilor si năzuințelor supreme ale 
întregii populații a tării, ctitor al noii 
etape de construcție a României so
cialiste. dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ati dobindit dragostea și prețuirea tu
turor oamenilor, fără deosebire de na
ționalitate, de pe întreg cuprinsul pa
triei noastre. Sîntem mindri și feri
ciți că avem în fruntea partidului șl 
statului un asemenea mare condu
cător.

Pe temeiul marilor înfăptuiri din 
economie, pentru satisfacerea ta tot 
mai mare măsură a cerințelor popu
lației, în anii de cînd sinteti la cîrma . 
statului s-a Înregistrat ți în comerț 
un puternic progres, o dezvoltare 
fără precedent. Avem garanția și 
convingerea fermă, că prin realegerea 
dumneavoastră la cîrma tării noas
tre opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate va 
atinge culmi și mai inalte.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura, tn numele comuniștilor și al 
tuturor lucrătorilor din comerț, de 
tntreaga noastră gratitudine, de sen
timentele de cald și profund respect 
ce vi le purtăm și vă încredințăm 
că vom face si în viitor totul pentru 
a da viată marilor sarcini ale edifi
cării socialismului și comunismului 
în patria noastră, tel măreț care ani
mă întreaga dumneavoastră activi
tate".

*

■.y
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Botswana

TELEGRAMĂ'

(Urmare din pag. I)
Inmînînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul ALOYSIUS WILLIAM 
KGAREBE a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie și cele mai bune urări din par
tea președintelui Republicii Bot
swana, Seretse Khama.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se menționează: 
„Guvernul și poporul Bois wanepdau 
o Înaltă apreciere bunelor relații din
tre cele două țări ale noastre. Cu
noaștem că România este o tară iu
bitoare de pace și că dumneavoas
tră, conducătorul acesteia, v-ati 
situat întotdeauna pe o poziție inde
pendentă și că, pe plan international, 
ați reliefat că trebuie găsite soluții 
pe cale politică și nu prin forță sau 
amenințarea cu forța pentru solutio
narea conflictelor și stărilor de ten
siune din diferite părți ale lumii. 
Dumneavoastră v-ati pronunțat tot
deauna, în mod ferm, pentru renun
țarea la folosirea forței. Totodată, nu 
ati șovăit, cind situația a cerut-o, să 
sprijiniți lupta de eliberare în acea 
parte a lumii în care noi trăim".

„România și Botswana — se arată 
In continuare în cuvintare — parti
cipă la activitățile mișcării nealinia- 
tilor și respectă în mod strict 
politica de . neamestec in afacerile 
interne ale altor țări. Ambele demon
strează că este posibil ca țări cu. sis
teme sociale diferite să trăiască în- 
tr-un spirit de înțelegere și* * priete
nie. Ambele țări acordă atenție si

Programul 1

10.00 Teleșcoală
11,00 Film serial: Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 30

11.50 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Atlas geografic: Un 

riu străbate Bărăganul
16;25 Curs de limba engleză
16.45 Din țările socialiste
17,10 Clubul, tineretului
17,55 La ordinea zilei în agricultură
18,25 întrebări șl răspunsuri
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Omagiul țării — președintelui 

reales de țară
19.40 .Anchetă TV: Economie — «pirit 

gospodăresc
20,05 Seară de teatru: „Două vizite la 

Maiu*4 de Paul Everac. Premieră 
pe tară

21,13 Romarița amintirilor — Medalion 
muzical Ioana Radu

31.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Programul 2

17.30 Buletin rutier — informații pen
tru conducătorii auto

17.45 Album coral *
18,05 Fetița cu chibrituri. Secvențe din 

ecranizarea basmului cu același 
titlu de H. C. Anderson

18.20 Muzică ușoară x- formația Va- 
lențiu Grigorescu

18.50 1001 de serj
19,00 Telejurnal
19.20 Omagiul țării — președintelui 

reales de țară
19.40 Studio liric '80
20.20 Viața economică a Capitalei
20.50 Muzică în miniaturi
31,15 Moștenire pentru viitor — Al. 

Philippide
31.45 Telejurnal
32,00 închiderea programului

mari cantități de materiale, rămase 
de la ștanțârea celor două baiere, 
erau declarate deșeuri și date la 
ars. Acum insă aceste „deșeuri" 
sint transformate, printr-o simplă 
ștanțare la cald, in rondele pentru 
etanșeizareâ capsulelor pentru bere 
sau in pungulițe folosite pentru, 
ambalarea produsului propriu 
„Manlavin", ori sint livrate unită

• Cum se evită o risipă de 20 000 
de. piese. La întreprinderea meca
nică de material rulant ’Craiova, 
prin asimilarea tehnologiilor de re- 
condiționare, la 60' de repere s-au 
refoloslt cu succes, anul - trecut, 
peste 17 500 piese. Anul acesta, prin 
recondiționarea cuzineților de ia 
motoarele de tracțiune, a semicuzi- 
neților de la motoarele diesel, pțe- 
cum și prin folosirea eficientă a 
unor înlocuitori, se vor realiza eco
nomii de peste 8 000 kg bronz -și 
7 000 kg oțeluri. Vor fi reintegrate 
astfel în circuitul productiv peste 
19 000 de piese, care, pînă nu de 
mult, erau dirijate spre depozitele 
de fier vechi. (Mircea Ursei, ingi
ner. I.M.M.R.-Craiova).

• Care-i adevărul ? „Am cum
părat, cu trei luni in urmă, de la 
magazinul „Victoria” din Roman, 
un aparat de radio, marca „R.R. 
Pacific 3“, fabricat la întreprinde
rea „Tehnoton" — Iași. Asemenea 
aparate s-au vindut insă fără doza 
de redare de la picup. întreprin
derea producătoare m-a sfătuit să 
mă adresez organelor comerciale.

tuației lor șl slnt angajate în ridi
carea nivelului de trai al popoarelor 
lor și in realizarea unei repartiții 
echilibrate a bogăției acestora".

In încheiere, cuvîntarea evidenția
ză dorința ambasadorului de a contri
bui la consolidarea relațiilor dintre 
România și Botswana, de a identifica 
noi domenii de cooperare economică 
și tehnică de interes reciproc.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii Botswana oele mai 
bune urări de fericire personală, de 
bunăstare și prosperitate pentru po
porul Botswanei.

In cuvintul de răspuns al șefului 
statului român, după ce se subliniază 
că întregul nostru popor se află an
trenat cu toate forțele într-o amplă 
activitate consacrată transpunerii în 
viată a programului de dezvoltare 
economică și socială, stabilit de cel 
de-al XII-lpa Congres al partidului, 
care va ridica România pe noi trep
te de progres și civilizație, se spune: 
„Pe această bază, se vor deschide noi 
perspective pentru dezvoltarea și mai 
largă a relațiilor de colaborare ale 
României cu toate statele lumii.

Constat cu satisfacție că intre 
România și Botswana s-au statorni
cit relații bune, de prietenie și co
laborare, bazate pe deplină egalitate, 
stimă și respect reciproc — si consi
der că ele pot fi extinse și mai mult 
în viitor, îndeosebi în domeniul coo

perării economic® șl al schimburilor 
comerciale".

„în politica sa externă — se men
ționează în cuvintare — România 
acordă o atenție deosebită întăririi 
legăturilor sale prietenești cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările neali
niate, acționează in sprijinul efortu
rilor pentru asigurarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn pe bogă
țiile naționale și pe destinele sale, 
de a se afirma în mod liber și suve
ran. Țara noastră manifestă o soli
daritate activă cu popoarele care 
luptă pentru cucerirea dreptului la 
viață liberă și independență, pentru 
abolirea definitivă a oricărei forme 
de dominație și asuprire.

Fată de actuala agravare a situa
ției internaționale, noi considerăm că 
este imperios necesară intensificarea 
eforturilor tuturor statelor pentru so
luționarea pe cale pașnică a proble
melor, in folosul păcii și destinderii 
în întreaga lume".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat ambasadorului succese în activi
tatea sa și l-a asigurat de tot spri
jinul Consiliului de Stat, al guvernu
lui și al său personal.

După solemnitatea inmînării scriso
rilor 'de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul Aloysius Wil
liam Kgarebe.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

I Excelențelor lor
Domnului PIETRO CHIARUZZI 

Domnului PRIMO MARAȘI
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

SAN MARINO CITTA
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcțiile de căpitani regenți ai 

Republicii San Marino vă adresez călduroase felicitări, urări de succes in 
activitatea dumneavoastră și de fericire personală, de bunăstare și progres 
poporului sanmarinez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți mulțumirile mele Sincere pentru amabilele felicitări 

pe care dumneavoastră mi le-ați adresat cu ocazia zilei mele de naștere.
RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria

fntîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni, tovarășul Virgil- Cazacu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretai- al C,C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu R. M. Singh, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Congresul Național al Po
porului din Republica Cooperatistă 
Guyana, care a făcut o. vizită de 
prietenie in tara noastră.

Cu acest prilej, R. M. Singh ă ru
gat să se transmită tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, din partea condu

cătorului Partidului Congresul Natio
nal al Poporului, primul ministru 
Forbes Burnham, și a poporului gu- 
yanez cele mai calde felicitări cu 
prilejul realegerii sale în calitatea de 
președinte al României, precum și 
sincere urări de sănătate, fericire si 
de succes deplin in inalta funcție cu 
care a fost reînvestit.

Întîlnîrea, căre s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a prilejuit un schimb de informații 
și de păreri asupra activității și pre
ocupărilor actuale ale celor două 
partide.

Tovarășul tlie Verdet, prim-miniș- 
tru al guvernului, a adresat o tele
gramă primului ministru al Norve
giei. Odvar Nordli, prin ■ care trans
mite. in numele guvernului român.

Vizita ministrului afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace

Luni a sosit în Capitală tovarășul 
Bohuslav Chnoupek, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste Cehoslovace, care, la invitația 
tovarășului Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, face o vizită ofi
cială de prietenie în tara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de. Ștefan Andrei, de 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Lumir Hanak, am
basadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

★
In după-amiaza aceleiași zîle au 

început convorbirile intre cei doi mi
niștri de externe.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat in spiritul tradiționalelor 
relații de prietenie dintre cele două 
țări șî popoare, a fost analizat sta
diul raporturilor de colaborare pe 
multiple planuri., dintre România și 
Cehoslovacia, subliniindu-se că aces
tea se dezvoltă continuu, potrivit 
hotăririlor și orientărilor stabilite cu 

sincere condoleanțe guvernului nor
vegian și familiilor îndoliate in le
gătură cu tragicul accident produs 
la platforma norvegiană din Mărea 
Noțdului, „Alexander Kielland".

prilejul lntilnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Gustav Husak.

Totodată, s-a exprimat dorința de 
a se acționa în continuare 'pentru 
amplificarea și diversificarea conlu
crării româno-cehoslovace in diferite 
domenii și îndeosebi pe plan econo
mic. tehnico-științific. cultural și pe 
tărimul vieții internaționale, in con
cordanță cu potențialul economic al 
celor două țări și cu programele de 
dezvoltare ale României si Cehoslo
vaciei.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității poli
tice internaționale.

Tovarășul Ștefan Andrei a oferit, 
luni, un dineu in onoarea tovarășului 
Bohuslav Chnoupek.

In timpul dineului miniștrii de ex
terne ai celor două țări au toastat 
in sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. pentru 
Întărirea continuă a legăturilor de 
Prietenie și. colaborare dintre • cele 
două țări, pentru pace și înțelegere 
in lume.

(Agerpres)

Se înfăptuiește cu consecvență programul de creștere 

a nivelului de trai stabilit pentru actualul cincinal

Începînd de astăzi

Beneficiază de majorarea retribuțiilor oamenii

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viată pentru luna mar
tie 1980 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :
K.V.C. T.L.C. A.E.K. A.H.J.
X.R.I. S.N.F. B.X.F. D.U.L.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități- L

lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

In Editura politicâ 
a apărut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului” 

nr. 12/1979

Cronica
Luni dimineața, tovarășul Ștefan 

Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
primit pe A. W. Kgarebe. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Botswana la București. în 
legătură cu prezentarea scrisorilor 
de acreditare.

★
Luni la amiază a avut loc, în Ca

pitală. vernisajul unei expoziții fo- 
todocumentare cu tema „Apa și a-

zilei
gricultura din Israel" organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură.

Au fost de față Aba Gefen. amba
sadorul Israelului la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

muncii din
începînd de la 1 aprilie, cei 

aproape 80 000 de oameni ai muncii 
din ampla rețea de poștă și telecomu
nicații. domeniu fără de care viața 
modernă este de neimaginat și la care 
apelează frecvent fiecare cetățean, 
vor beneficia de sporirea retribuții
lor prevăzute pentru etapa a doua 
din actualul cincinal. Această majo
rare, după cum se știe, se înscrie in 
girul de măsuri prevăzute prin pro
gramul de creștere a nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii, mă
guri a căror traducere în viată este 
urmărită cu consecvență de condu
cerea partidului și statului nostru.

Prin aplicarea, în această etapă, a 
»lnei creșteri medii - de 18;6 la sut ă, 
cei ce lucrează în domeniul poștei 
și telecomunicațiilor, vor topșlicia. in 
actualul cincinal?’ie ’ 6 majorară a 
retribuțiilor cu 28.1 la sută. Această 
creștere se va concretiza — chiar și 
în perioada care a rămas pină la sfir- 
șitul acestui an — într-o sumă de 
peste 130 milioane lei care se adaugă 
fondului de retribuire a personalului 
muncitor din acest sector economic.

Cum se va reflecta noua majorare 
In veniturile fiecăruia din cei aproa
pe 80 000 de beneficiari? Iată citeva 
exemple grăitoare.

Un factor poștal Încadrat la nivelul 
I. gradația IV, are. în prezent, o re
tribuție tarifară de 1 720 lei ; după 
aplicarea majorării de la 1 aprilie, el

cinema
• Ultima noapte de dragoste :
SALA PALATULUI — 17; 20, PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16.45; 19,30, 
CAPITOL — 9; 11,30; 14; 16,45;
19.30, FAVORIT — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
a Siberiada: SCALA — 10; 14; 18.
• Zilele filmului din B.P. Ungară. 
Spectacol de gală cu filmul „Așa 
am venit44 : CINEMA STUDIO 
— 19.
• Nu vreau să aud nimfe: CEN
TRAL — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
A Naufragiul: FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45 ; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Întoarcerea lui Vodă Lăpuș- 
neanu : VICTORIA — 9,30; 12,30; 
16; 19, EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19, 
MODERN — 9; 12; 16; 19.
• Zizania: LUCEAFĂRUL — 9 ;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUCU
REȘTI — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45;

Cuvintul cititorilor
CUVINTUL

OAMENILOR MUNCII

Comuna de azi,
Zilele acestea, biroul comitetului 

comunal de partid Gurahonț, jude
țul Arad, a analizat stadiul în care 
se află lucrările prevăzute in pla
nul de investiții al comunei, propu
să să devină centru urban in pri
ma etapă, modul cum s-a acționat 
pmă in prezent, rezultatele obți
nute, precum și ce trebuie făcut in 
continuare pentru ca obiectivele 
aflate in construcție să fie date in 
folosință la timp sau chiar înainte 
de termen. La fabrica de conserve, 
de pildă, a fost-construită centraia 
termică, la care se montează in 
prezent utilajele, noua întreprin
dere urmind să fie gata pină la 
sfîrșitul trimestrului al II-lea a.c. 
Un alt obiectiv, blocul cu 12 apar
tamente, construit de U.G.C.L., se 
află în stadiu de finisare interioară

sectorul telecomunicațiilor ȘTIRI SPORTIVE
va primi o retribuție tarifară de
1 880 lei. Dacă adăugăm la aceasta 
sporul de vechime de 10 la sută, re
zultă că venitul lui lunar va crește 
la 2 068 lei. deci cu 176 lei mai mult 
decît înainte de majorare. Alt exem
plu : un electromecanic TTR, care 
lucrează în rețeaua de energie elec
trică, încadrat la nivelul B, catego
ria 5, treapta a Ii-a, care primește 
acum, după prima etapă a majorării,
2 040 lei, în urma creșterii prevă
zute. pentru a doua etapă, retribuția 
lui va ajunge la .2 366 lei; adăugind 
sporul de vechime neîntreruptă in 
muncă (de exemplu. 7 la sută, adică 
166 lei), se poate atinge un total de 
2 532 lei, deci cu un plus de 349 lei.

Unele din funcțiile specifice acea- 
ttti sector sînt și acelea de telefonist 
sau telegrafist. Care sînt creșterile 
de care se vor bucura cei ce ocupă 
asemenea funcții ? Un telefonist sau 
telegrafist, încadrat la nivelul I. gra
dația 5, are. în prezent, o retribuție 
tarifară de 2 020 lei. După aplicarea 
majorării în etapa a doua, veniturile 
lunare îi vor crește simțitor : retri
buția lui va ajunge la 2 240 lei, la 
care se adaugă sporul de vechime in 
muncă (să presupunem tot 7 la sută, 
adică 157 lei), deci va primi. în total, 
2 397 lei. Aceasta reprezintă o remu
nerație mărită cu 236 lei, fată de pe
rioada anterioară datei de 1 aprilie

18; 20,15, MELODIA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45; 
12,15; 13,45; Prima mea vară — 
15,30; 17,30; 19.30 : DOINA.
• Tentația; TIMPURI NOI — 15; 
17,15; 19,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Mizerabilii: FEROVIAR — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Foc pe punte: BUZEȘTT — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Artista, dolarii și ardelenii ; 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45 ; 18; 
20,15, FLACARA — 15,30; 17,45;*  20.
• Sălbaticul: GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20.
a Primul pas: DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20..
• Mijlocaș la deschidere: LIRA 
— 16; 18; 20, GIULEȘTI — 9; 11 ; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• I se spunea „buldozerul44 : BU-
CEGI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MUNCA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Bilet de Întoarcere: COTRO- 
CENI — 15; 17,13; 19,30.

orașul de miine
și va fi dat în folosință pînă la 
1 iunie a.c. De asemenea, anul 
acesta, în zona gării va începe con
strucția unui alt bloc, executat in 
regie proprie cu meseriașii consi
liului popular comunal. Se între
prind lucrări în vederea canalizării 
localității ; au fost alocate ■ fondu
rile necesare și sint aproape termi
nate două canale colectoare, iar un 
decantor este in stadiu avansat de 
execuție.

Putem spune că prin realizarea 
la termen a obiectivelor de inves
tiții și edilitar-gospodărești comuna 
noastră se îndreaptă cu pași hotă
rî ți spre urbanizare.

Alexandru HEREAU 
comuna Gurahonț, județul Arad

De creșteri importante ale venitu
rilor vor beneficia și cadrele de spe
cialiști din domeniul amintit. Astfel, 
un maistru de telecomunicații din 
rețeaua de energie electrică nivel B, 
gradația 5, primește, la. ora actuală, 
o retribuție tarifară de 2 640 lei. 
După majorare, același maistru va 
primi 2 910 lei, deci cu 270 lei mai 
mult. Dacă la această sumă se 
adaugă și un spor de 10 la sută, 
pentru vechime neîntreruptă in mun
că, rezultă că respectivul maistru va 
realiza, începînd din aprilie. anul 
curent, un ciștig lunar de 3 201 lei. cu 
297 lei in plus fată de luna martie.

Un inginer electromecanic. încadrat 
la gradația 5, grupa IV, încasează în 
prereoit 2 895 lei retribuție tarifară. 
De acum încolo, nivelul acestei re
tribuții va ajunge la 3 200 lei. la care, 
se adună și un spor de 7 la sută pen
tru vechime neîntreruptă ; in acest 
fel inginerul respectiv va totaliza un 
venit de 3 424 lei. cu 326 lei în plus.

După cum se vede din exemplele 
de mai sus sporurile de retribuție 
sint importante. Ele vor contribui, 
în mod direct, la creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc in poștă 
și telecomunicații, al familiilor lor și 
constituie totodată, o nouă mărturie 
a grijii constante a partidului și sta
tului nostru pentru om, pentru bună
starea lui materială și spirituală.

Rodica SER BAN

• Cumpăna: PACEA —• 15.30;
17,30; 19,30.
• Camionul de cursă lungă: FE
RENTARI — 15,30; 17,30; 19.30.
• Singur printre prieteni: VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Sosea odată un călăreț: FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Supraviețuitorii: VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Safari Express: COSMOS — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Prima iubire: POPULAR — 
15,30; 17,30; 19.30.
• Rug șl flacără: PROGRESUL
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Comedie de modă veche — 19,30; 
(sala Atelier): Trei pe o bancă — 
19 : (la clubul LC.T.B.): Gaiței» 
— ÎS.
• Teatrul de operetă: Văduva ve- 
«eîă — 19,30.

Confuzia dintre
De la un timp, consumatorii nu 

mai apreciază calitatea berii pro
duse la fabrica din Cidova, de 
lingă Oravița. Și nu fără motiv : 
fie că berea este imbuteliată în 
sticle murdare de ulei, fie că gă
sesc în ea corpuri străine, citeodată . 
chiar... cioburi. Am constatat că nu 
întotdeauna la centrele de colec
tare a ambalajelor de sticlă se ma
nifestă exigenta cuvenită pentru a 
se prelua de la cetățeni numai 
sticle curate. După cum nici la fa
brica de bere nu se urmărește ca 
spălarea sticlelor să se facă in mod 
corespunzător. Și- astfel berea ajun
ge uneori pe masa consumatorului 
cu... impurități.

Pentru a se evita asemenea nea
junsuri reiau o propunere care s-a

„Din ce se 
azi • realizăm

Din producția curentă a unei 
secții a C.A.P. Bragadiru rămin 
unele ștraifuri de tablă emailată 
din care era folosită, pină nu de 
mult, doar o mică parte. In pre
zent, aceste materiale sint valori
ficate la producerea capsulelor 
metalice destinate imbutelierii be
rii. băuturilor răcoritoare, apelor 
minerale etc. De asemenea, deșeu- 
rile din tablă perforată, rămase de 
la confecționarea unor repere, sint 
folosite eficient la confecționarea 
unor sigilii metalice, a unor tăblițe

• La Poiana Brașov,, luni au în
ceput întrecerile celei de-a. 12-a ediții 
s Balcaniadei de schi, la care parti
cipă sportivi și sportive din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia și România.

tn probele de fond, desfășurate pe 
pirtiile de la Fundata, au terminat 
învingători următorii sportivi : 5 km 
junioare : Elena Lagusis (România) — 
22’57”; 10 km juniori : Anton Simd- 
ciev (Bulgaria) — 40’09” : 15 km se
niori : Jan Rebersak (Iugoslavia) — 
lh00’39”.

tn copcursul de schi alpin, proba 
masculină de slalom special a reve
nit la seniori lui Petar Popanghelov 
(Bulgaria) — l’53”52/100 (în două 
manșe), iar la senioare pe primul 
loc s-â clasat Ana Zavadlovska (Iu
goslavia) — l’48”76/100. La juniori a 
câștigat Borislav Krjakov (Bulgaria) 
— 2’00”98/100.

• Cu prilejul concursului interna
tional de lupte libere de la Budapes-

i ta sportivul român Aurel Neagu a 
repurtat un remarcabil succes ocu- 
pind primul loc la categoria 57 kg. 
Au urmat în clasament Ri Ko Pen 
(R.P.D. Coreeană)- și Sandor Nemeth 
(Ungaria). La cat. 62 kg, Anghel Gi
gei a ocupat locul doi. iar la cal. 
100 kg Vasile Pușcasu s-a clasat pe 
locul 3.

• Opera Română : Trubadurul 
(spectacol extraordinar) — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Gin-Rummy — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei): Furtuna — 19,30.
> . Teatrul Mic: Minettl — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic: Emlgranțiî 
— 20.
• Teatrul de comedie: Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru): Micul infern — 19,30; (sala 
Studio): Inele, cercel, beteală — 
19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
Dragă mincinosule — 19,30: (sala 
Giulești): Hotei „Zodia gemeni
lor- — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzleal. „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): De la Cărăbuș 
la Savoy — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu*  : Bu-’ 
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (sala Studio): Melodii 
de neuitat — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sftrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică*  : Ileana 
Stnziana — 10.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.: 
Ultima răpire — 19.30.

bere și... ulei
mai făcut și în alte rînduri : fabri
cile de ulei să fie obligate să imbu- 
telieze uleiul numai în sticle de 
culoare albă, cum sint cele de apă 
minerală. Eventual chiar s-ar putea 
face o inversare, intrucit calitatea 
berii nu ar fi afectată după imbu- 
telierea intr-o sticlă de apă mine
rală. iar aceasta, la rindul ei, s-ar 
conserva mai bine in recipiente de. 
culoare inchisă. Iar la fabricile de 
bere să se urmărească cu mai mul
tă grijă modul in care se spală 
sticlele, controlul tehnic de calitate 
indeplinindu-și datoria cu mai mul
tă exigență.

Ioan ROTARESCU 
muncitor, orașul Bocșa, 
județul Caraș-Severin

arunca ieri, 
milioane !“

cu care se închid pungile din plas
tic, in care se ambalează fidea, 
tăiței, bomboane, pui, zarzavat etc.

Cu rezultate bune este valorificat 
și rumegușul cu granulație foarte 
fină, de la secția tîmplărie a C.fi.P., 
la fabricarea unui nou produs, 
„Manlavin", destinat curățirii mii- 
nilor de vopsea, valvolină, vaselină, 
foarte necesare în întreprinderile 
în care se lucrează cu asemenea 
materiale.

La o altă secție a C.A.P. tn care 
se produc sacoșele de polietilenă.

• Pugilistul român Mihai Ciubo- 
taru a obținut o frumoasă victorie în 
cadrul finalelor turneului internațio
nal de la Halle. în excelentă formă, 
Mihai Ciubotaru s-a clasat pe pri
mul loc la categoria semimijlocie în- 
vingind prin KO in repriza a doua 
pe M. Krueger (R.D. Germană).
• Au luat sfîrșit întrecerile turne

ului internațional de judo de la 
Potsdam, la oare au participat spor
tivi din 16 țări. La categoria 65 kg 
primul loc a revenit sportivului ro
mân Nicolae Constantin. Un alt spor
tiv român. Tema Mihalache. a ocupat 
locul doi la categoria 86 kg, unde a 
terminat învingător Ultsch (R.D. 
Germană). Daniel Radu a ocupat lo
cul 3 la cat. 95 kg.

t V

Pe scurt din scrisori

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobindă 
și cîștiguri ieșite cîștigătoare la tra
gerea Ia sorți pentru trim. I 1980

Calcularea si înscrierea ciștigurilor 
tn librete se efectuează de. către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

N
um

ăr
ul

 
ci

ști
gu

ril
or

N
r. l

ib
re

tu
lu

i 
ci

sti
gă

to
r

V
al

oa
re

a 
ci

ști
gu

lu
i

l 4 564 480 50 000
1 2 086 006 40 000
1 4 596 366 40 000
1 314 868 40 000

. 1 3 055 668 40 000
1 150 865 40 000
1 5 152 470 30 000
1 2 567 490 30 000
1 2 405 988 30 000
1 30 499 30 000
1 1 056 152 30 000
1 1 499 225 30 000
1 3133 418 20 000
1 4 680 613 20 000
1 1 243 503 20 000
1 1 606 259 20 000
1 3 00,4 931 20 000
1 1 850 948

Terminația 
libretului 
ciștigător

20 000

53 85 807 10 000
53 56 019 10 000
53 02 950 10 00053 59 646 10 000
53 04 252 5 000
53 77 830 5 000
53 05 246 5 000
53 26 900 5 000
53 89 804 5 000
53 24 577 5 000

522 9 871 2 000
522 1 913 2 000
522 2 943 2 000
522 2 202 2 000
522 8 014 2 000
522 8 350 2 000
522 2 647 1 000
522 7 029 I 000
522 4 881 1 000
522 6 510 1 000
522 0 185 1 000
522 5 184 1000

5 220 548 500
12 032 câștiguri în valoare de lei :

16 266 000

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 martie 1930

Cîștigurile se acordă Integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea ciștigu
lui ; dacă soldul mediu trimestrial 
este măi mic de 10 la sută din va
loarea ciștigului, se acordă un ciștig 
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului. Libre
tele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
ciștig.

ților interesate tn vederea amba
lării biscuiților, bomboanelor etc.

Tn acest fel, cooperativa noastră 
realizează venituri de multe mili
oane lei anual, economisindu-se, in 
același timp, mari cantități de ma
terie primă și materiale,

M. IOS1F
C.A.P. Bragadiru

Cum pot totuși procura aceste 
piese, întrucit nu am cumpărat 
aparatul doar ca decor ?“ (Simion 
Slăicu, strada N. Titulescu, bloc 10, 
ap. 55, Roman).
• Sporește patrimoniul silvic. Cu 

sprijinul cercurilor apicole din co
muna Răducăneni și din municipiul 
Iași, Inspectoratul silvic al județu
lui Iași a plantat pină acum peste 
două milioane de puieți de salcim, 
salcie, arțar,> cireș sălbatic, măcieș. 
(V. Traian, inginer în cadrul Aso
ciației crescătorilor de albine din 
Republica Socialistă România).

• Sub... slabă tensiune. în toam
na anului trecut a început în co
muna noastră construirea unei linii 
de inaltă tensiune. S-au adus ma
terialele și stilpii necesari, s-au să
pat gropile pentru aceștia, dar lu
crările înaintează foarte greu. Pe 
lingă faptul că materialele lăsate 
la voia întimplării se degradează, 
eu fost ocupate și unele terenuri 
din grădinile sătenilor, care nu mai 
pot fi cultivate în bune condiții. 
(Un grup de săteni din comuna 
Tom ești, județul Timiș).

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite câștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul J 1980

fa as

Terminația 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 957 250%
•2 716 200" o

3 804 100%
4 306 50" o
5 611 25%
6 976 25%
7 969 25%
8 497 . 25%
9 328 25%

10 469 25%
11 696 25%
12 809 25%
13 070 25%
14 346 25%
15 201 25%

N
um

ăr
ul

 
ci

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

N
r. 

cu
re

nt
 al 

ob
lig

aț
iu

ni
i

V
al

oa
re

a 
ci

ști
gu

lu
i

1 70109 83 50 000
1 17500 123 50 000
1 79154 41 40 000
1 70942 103 40 000
1 07365 81 40 000
1 74868 63 30 000
1 63354 06 30 000
1 15107 52 30 000
1 48942 27 30 000
1 29350 103 25 000
1 15029 115 25 000
1 57690 38 25 000
1 36238 101 25 000
1 98975 65 25 000
1 80259 120 20 000
1 75089 106 20 000
1 94358 49 20 000
1 58491 114 20 000
1 41616 48 20 000
1 90627 36 20 000
1 16941 68 15 000
1 81389 45 15 000
1 29449 66 15 0001 70704 59 15 000
1 29423

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

125 15 000

100 062 105 5 000
100 . 267 89 3 000
100 084’ 68 1 000
100 576 96 1 000
100 285 86 1 000
100 158 122 1 000
100 511 49 1 000
100 831 15 1 000

1000 45 95 800
1 000 91 63 800
1 000 80 50 800
1 000 93 67 800
1 000 84 68 800
1 000 57 87 800
1 000 35 76 800
1 000 09 34 800
1 000 41 24 ■ 800
9 825 TOTAL : 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor. de 200 lei. In valoarea cîștigu- 
rilar este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite ciștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125. la con
fruntarea- cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia in considerare.
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Mesaje de felicitări de peste hotare adresate SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ISLAMICE IRAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Coipunist Român. 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului 
coreean și al meu personal, vă adresez felicitări călduroase cu 
prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii. Socialiste România.

In decursul celor 15 ani, in calitate de conducător ăl partidului 
ți statului, ați dobindit mari merite in fata patriei dumneavoastră 
și a poporului.

Realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România demonstrează clar că poporul român nutrește 
față de dumneavoastră profundă stimă și încredere, că el este ferm 
hotărit că și în viitor, sub conducerea dumneavoastră, să apere cu 
devotament suveranitatea tării și să meargă energic înainte pe 
calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că 
minunatele relații de prietenie și colaborare existente intre cele 
două partide, țari si popoare ale noastre se vor întări și dezvolta 
tot mai mult in interesul cauzei comune a păcii și 'socialismului 
și vă doresc din tot sufletul mari succese în munca dumneavoastră 
de răspundere, consacrată traducerii în viată a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Marea Adunare Națională a țârii dumneavoastră v-a reales în 

înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.
..Poresc’ cu această ocazie, să vă adresez călduroasele mele feli

ei.ări ți să vă reinnoiesc urările mele personale de a vedea coope
rarea româno-senegaleză că se dezvoltă continuu pe baza solidari
tății noastre socialiste și a atașamentului nostru la mișcarea de 
nealiniere.

Cu foarte înaltă și prietenească considerație.
LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Am onoarea să exprim felicitările mele cele mai călduroase Cu 

ocazia realegerii Excelenței dumneavoastră în funcția de președinte 
al Republicii.

Vă adresez sincere urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală, precum și pentru prosperitatea crescindă a poporului român.

Cu înalță considerație.

ABOLHASSAN BANISADR
Președintele

Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Realegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al 

Republicii Sccialiste România îmi oferă fericita ocazie de a vă 
exprima sincerele mele felicitări și cele Tnai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporului român.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii' Turcia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Alegerea dumneavoastră la magistratura supremă a tării dum
neavoastră ne dă prilejul fericit de a adresa Excelentei Voastre, 
guvernului și poporului român cele mai vii și călduroase felicitări 
ale poporului guineez, ale partidului său, ale statului, precum și ale 
noastre personal.

Cei 15 ani, in cursul cărora Excelenta Voastră a condus cu luci
ditate destinele poporului român, fac astăzi din țara dumneavoastră 
o națiune puternică, prosperă și in plină ascensiune spre edificarea 
unei Românii socialiste, eliberată de toate formele de exploatare 
și de dominație a omului de către om.

tn această circumstanță fericită avem plăcerea să vă reînnoim 
cele mai bune urări de sănătate, de fericire și de succese în înde
plinirea înaltelor funcții ce v-au fost încredințate de poporul român 
prieten. Ținem să vă reiterăm întreaga disponibilitate a poporului 
guineez, a partidului său și a statului de a milita pentru întărirea 
relațiilor de prietenie și de strînsă cooperare care unesc, din feri
cire. cele două țări ale noastre. în folosul unei păci durabile în 
lume și pentru o mai mare înțelegere între națiuni.

Cu înaltă considerație.
AHMED SEKOU TOURE

Președintele
Republicii Populare Revoluționare 

Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în acest moment în care Excelența Voastră a fost reales pre

ședinte al Republicii Socialiste România doresc să vă prezint feli
citările mele cele mai calde și cele mai sincere urări.

SULEYMAN DEMIREL
Prim-ministru al Republicii Turcia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român.

Președintele Republicii Socialiste România
Din partea Comitetului Central al partidului nostru și a mea 

personal vă adresez călduroase felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România, împreună cu cele mai bune urări de noi succese pe calea 
construirii socialismului în patria dumneavoastră, pentru dezvol
tarea și întărirea relațiilor dintre popoarele noastre, in activitatea 
dumneavoastră dedicată păcii în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

Cu salutări tovărășești,
HARALAMBOS DRAKOPOULOS

Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, vă transmit cele mai vii felicitări și urări pentru 
opera dumneavoastră de pace in lume și pentru dezvoltarea rapor
turilor de colaborare între țările noastre.

îmi este plăcut prilejul de a vă adresa expresia cordialității 
mele.

ARNALDO FORLANI
al Partidului Democrat-Creștin Italian 

Președintele Consiliului Național

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere de^ adresa Excelenței Voastre, tn numele 

meu și al poporului egiptean, felicitări din inimă cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România prietene și urări de succese continue In îndeplinirea aces
tei sublime misiuni.

Salutînd marile realizări ale poporului dumneavoastră în diverse 
sfere de activitate pentru asigurarea unui viitor mai bun. poporul 
Egiptului privește înainte cu încredere spre dezvoltarea și adin- 
cirea relațiilor cordiale ți prietenești existente intre țările noastre, 
în interesul lor reciproc, al păcii și ordinii mondiale.

Dînd o înaltă apreciere sprijinului dumneavoastră ferm pentru 
cauza arabă și eforturilor dumneavoastră constante pentru accele
rarea procesului de pace în Orientul Mijlociu, sintem ferm con
vinși.că rolul dumneavoastră pozitiv și constructiv în această direc
ție va continua pină cînd pacea și stabilitatea vor fi edificate în 
zona noastră.

Vă rog să binevoiți sâ acceptați cele mai sincere salutări îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres continuu și prosperitate pentru poporul român prieten 
sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

MOHAMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
Vă rog să primiți felicitările mele și cele mai bune urări cu 

ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România.

Sînt sigur, că, în anii care vor veni, dumneavoastră veți continua 
să aduceți o Contribuție importantă la soluționarea numeroaselor 
probleme dificile cu care se confruntă omenirea.

Al dumneavoastră cu sinceritate.
JIMMY CARTER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Re

publicii exprimă încrederea totală a poporului român și îmi oferă 
un nou prilej de a adresa Excelentei Voastre cele mai vii și 
călduroase felicitări din partea mea, a poporului zairez și a parti
dului său, Mișcarea Populară a Revoluției.

Folosesc această ocazie pentru a exprima urări de fericire și de 
succes deplin în importanta sarcină care v-a fost încredințată.

Fie ca bunele relații de prietenie și de cooperare existente între 
țările noastre să se consolideze și mai mult pentru bunăstarea 
popoarelor noastre. w

General de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele fondator 
al Mișcării Populare a Revoluției,

• Președintele Republicii Zair
; : -fij.. - —.—.——
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflînd plăcuta știre privind realegerea Excelenței Voastre ca 
președinte al Republicii Socialiste România, poporul și Guvernul 
Republicii Democratice Sudan mi se alătură în a adresa Excelenței 
Voastre felicitările noastre cele mai călduroase, împreună cu cele 
rnai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră și de prosperitate 
poporului prieten român.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre tn cea mai înaltă funcție 

a Republicii Socialiste România. îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez, în numele poporului libanez și al meu personal, felicitări 
călduroase, precum și cele mai sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală ți prosperitate poporului român.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Președintele Republicii Socialiste România, 

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Am onoarea de a exprima Excelenței Voastre felicitările gu

vernului’ Uruguayulu» cu prilejul realegerii dumneavoastră în func
ția de președinte al Republicii Socialiste România.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, vă adresez cele mai călduroase feli
citări ți vă rog să primiți cele mai bune urări pentru progresul și 
prosperitatea poporului român prieten.

CONSTANTIN CARAMANLIS
Prim-ministru

al Republicii Elene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția supremă de pre

ședinte al Republicii Socialiste România, vă adresez călduroase 
felicitări.

Vă doresc succese pe mai departe în opera dumneavoastră de 
făurire a societății socialiste in Republica Socialistă România, în 
lupta pentru întărirea păcii în Balcani, In Europa și în întreaga 
lume, pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare intre Grecia și România, în interesul am
belor noastre popoare.

HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în fruntea statului român, 

îmi este plăcut de a vă adresa felicitările mele cele mai sincere, 
precum și urările mele cele mai bune de sănătate și fericire.

CHEDLI KLIBI
Secretar general 
al Ligii Arabe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere știrea realegerii dumneavoastră 
în funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Cu această ocazie doresc să transmit Excelențe! Voastre sincerele 
mele felicitări și să vă adresez cele mai bune urări de noi succese 
in îndeplinirea înaltelor responsabilități in serviciul patriei dumnea
voastră.

Vă rog. de asemenea, să primiți bunele mele urări de sănătate 
deplină și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul român 
prieten.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Marele și bunul meu prieten.
Fericita ocazie, a alegerii dumneavoastră în funcția de președinte 

al Republicii Socialiste România pe o nouă perioadă de 5 ani, imi 
oferă deosebita plăcere să vâ transmit cele mai cordiale felicitări și 
cele mai bune și sincere urări. în numele guvernului și poporului 
liberian, al Partidului The True Whig și al meu personal.

Așa cum poporul român, prin Marea Adunare Națională, și-a 
reafirmat Încrederea sa în capacitatea dumneavoastră, noi. .sintem 
încredințați că această nouă epocă în istoria politică pe care harni
cul și viteazul popor al României o parcurge sub conducerea dum
neavoastră. ii va asigura progrese tot mai mari și promovarea Unor 
raporturi de cooperare mai strînse între țările și popoarele noastre. 
Este încrederea noastră fierbinte că, acționind Împreună la Națiunile 
Unite și în cadrul altor organisme, internaționale, noi vom accelera 
eforturile pentru o ordine economică internațională dreaptă și echi
tabilă. o mai mare securitate colectivă și o cooperare sporită intre 
toate națiunile lumii noastre.

Fie ca dumneavoastră sâ continuați a vă bucura de o sănătate 
excelentă, iar poporul român să cunoască o prosperitate tot mai 
mare.

Cu asigurările celei mai .înalte considerătiunî. și stime frățești.
Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia 
și președinte in exercițiu 

al Organizaței Unității Africane

Excelenței Sale •
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
.Am aflat cu mane plăcere despre realegerea dumneavoastră în 

înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.
în momentul în care ați fost din nou confirmat pentru a vă 

asuma înalta funcție de șef al statului, îmi este deosebit de plăcut 
sâ adresez Excelentei Voastre, atît în numele meu personal, cit și 
al guvernului și poporului tunisian, călduroasele mele felicitări.

Vă adresez cele mai bune urări de fericire personală și de pros
peritate pentru poporul român prieten.

Sînt convins că, sub conducerea dumneavoastră, relațiile de prie
tenie și de cooperare dintre Tunisia și România, care se dezvoltă 
spre satisfacția noastră reciprocă, se vor întări tot mai mult în inte
resul celor două țări ale noastre.
' înaltă considerație,

HABIB BOURGUIBA
.Președintele Republicii Tunisiene '■ a,* ‘t•• 1 <

București : vremea va fi caldă, 
cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab, pînă la moderat 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 7 grade, 'iar 
cele maxime între 18 si 22 d» 
grade.

--- i----------- ---------------------------

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre tn funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România, poporul și Guvernul Iordaniei ml 
se alătură în a transmite Excelentei Voastre sincerele noastre 
felicitări și cele mai bune urări de noi succese in conducerea 
poporului prieten al țării dumneavoastră pe calea progresului și 
prosperității.

Realegerea Excelenței Voastre reprezintă mărturia aprecierii și 
încrederii pe care poporul român o are în conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare și înțeleaptă și recunoașterea rolului Excelenței 
Voastre în domeniile largi ale politicii internaționale.

Vă rog să primiți salutul meu cel mai' călduros și stima mea cea 
mai înaltă.

HUSSEIN I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu cele mai bune salutări,
Este o mare plăcere și fericire pentru mine să folosesc ocazia 

realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului 
prieten român, partidului și guvernului român, cele mai călduroase 
felicitări in numele poporului arab palestinian, al Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și al meu 
personal.

Și cu acest important prilej s-a demonstrat marea încredere a. 
poporului român în dumneavoastră, convingerea lui că sinteți un 
conducător înțelept, care va servi cu siguranță cauza prieteniei 
sincere dintre poporul arab palestinian și poporul român.

în același tirpp, sintem convinși că realegerea dumneavoastră va 
contribui la întărirea solidarității tuturor forțelor în lupta împotriva 
imperialismului, pentru instaurarea unei păci drepte pentru toate 
popoarele lumii.

Dragă tovarășe,
Următoarea etapă pe care revoluția palestiniană o are de tra

versat, sub conducerea O.E.P., are la bază principiile solidarității 
și ajutorului tuturor țărilor prietene din lume, inclusiv al țării 
dumneavoastră prietenă,, și sintem convinși că dumneavoastră veți 
folosi orice prilej de a acționa pe toate căile pentru adîncirea și 
dezvoltarea sprijinului acordat luptei noastre drepte.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura încă o dată de grati
tudinea, aprecierea și respectul nostru.

Revoluția pină la victorie !

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant suprem

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
în numele poporului și Guvernului Pakistanului și în numele 

meu personal, doresc să vă transmit calde felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Sînt convins, Excelentă, că relațiile de prietenie existente Intre 
{ările noastre se vor întări, in continuare. în cursul mandatului 
dumneavoastră, în interesul reciproc al popoarelor noastre.

MOHAMMAD ZIA UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte,
Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia realegerii dumneavoastră ca 

președinte si Republicii Socialiste România.
Vă doresc succes continuu tn marea dumneavoastră contribuție 

1a pacea lumii și tn folosul poporului prieten român.
Cu deosebită stimă,

BULENT ECEVIT
Președintele Partidului Republican 

al Poporului din Turcia

Excelenței Sale
Domnul ABOLHASSAN BANISADR

Președintele Republicii Islamice Iran
TEHERAN

Cu prilejul sărbătorii naționale a tării dumneavoastră, prima 
aniversare a Republicii Islamice Iran, vă adresez .sincere felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
progres poporului iranian prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că rapor
turile de conlucrare prietenească existente între țările noastre, 
bazate pe egalitate în drepturi, pe respectul Independentei și suve
ranității naționale, pe stimă. încredere și respect reciproc, se vor 
extinde și adinei tot mai mult, în interesul popoarelor român și 
iranian, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul iranian sărbătoreș
te astăzi împlinirea unui an 
de la proclamarea Republicii 
Islamice Iran. Eveniment pe
trecut lâ numai o lună sî ju
mătate dună victoria revolu
ției islamice, care a deschis 
un capitol nou în viata so- 
cial-politică a acestei țări cu 
milenară istorie, actul de la 
1 aprilie 1979 a reprezentat 
un important pas înainte pe 
calea consolidării noii puteri 
politice, a realizării unor am
ple transformări structurale.

în acest răstimp a conti
nuat să se desfășoare pro
cesul transformărilor politice, 
al institutlonalizării acestora; 
ca rezultat al alegerilor de la 
25 ianuarie, a fost desemnat 
primul președinte al Repu
blicii Islamice Iran. Abolha- 
ssan Banisadr, iar în lima 
martie a avut loc prima fază 
a alegerilor pentru Adunarea 
Constituantă. Așa cum arăta 
șeful statului iranian curind 
după alegerea sa. aceste ac
țiuni constituie o premisă a 
înfăptuirii importantelor o- 
biective care stau în fata Ira
nului. în prezent. poporul 
iranian are ca sarcini priori
tare redresarea activității 
mecanismului economic. în
făptuirea unor schimbări 
structurale care să asigure o 
diversificare a sectoarelor 
productive, valorificarea cil o 
eficientă sporită a Principa
lei bogății a tării — petrolul.

Sărbătorirea aniversării 
Republicii Islamice Iran con
stituie pentru poporul român 
un nou prilej de a evoca tra
diționalele relații de prietenie 
si colaborare cfintre cele 
două popoare. întemeiate pe 
deplina egalitate în drepturi 
și avantajul reciproc. Rod
nicia acestor relații este con
firmată între altele de re-

-«t
«uitatele îmbucurătoare, re
ciproc avantajoase, ale con
lucrării pe multiple planuri; 
Muncind cot la cot. specia
liștii români și cei iranieni 
au înălțat uzina de la Tabriz, 
pe ale cărei porți au ieșit 
pină acum zeci de mii de 
tractoare, fabrica de produse 
sodice de la Shiraz, comple
xul agrozootehnic de la 
Rasht. complexul forestier de 
la Neka, instalațiile unui 
nou port maritim — realită
țile punînd. totodată. în evi
dentă existenta în continua
re a unor largi posibilități 
pentru diversificarea si am
plificarea conlucrării noastre 
reciproc avantajoase în cele 
mai diverse domenii de acti
vitate.

Așa cum a subliniat pre
ședintele . Nicolae Ceaușescu, 
România este animată de do
rința de a dezvolta, pe mai 
departe, bunele relații ro- 
mâno-iranlene. în vederea 
progresului economic si' so
cial de sine stătător al celor 
două țări, de a întări conlu
crarea lor în lupta împotriva 
politicii de dominație si ex
ploatare. pentru promovarea 
în viata . internațională . a 
principiilor egalității în drep
turi, respectului indepen
dentei și suveranității națio
nale, pentru rezolvarea tu
turor problemelor litigioase 
dintre state ne cale politică, 
prin negocieri, pentru liber
tatea si progresul nonoarelor. 
pentru pace și colaborare in
ternațională.

Este convingerea fermă a 
României socialiste că ex
tinderea continuă a colabo
rării bilaterale .corespunde 
pe deplin intereselor si aspi
rațiilor celor două popoare, 
cauzei păcii, independentei si 
propășirii tuturor statelor.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALTA

Excelenței Sale
Domnului ANTON BUTTIGIEG

Președintele Republicii Malta
LA VALLETTA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Malta, vă 
transmit cele mai calde felicitări, împreună cu urări de sănătate și 
fericire pentru dumneavoastră si de pace și prosperitate pentru 
poporul maltez prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie existente 
între cele două popoare ale noastre se vor dezvolta și amplifica in 
continuare, ca o contribuție Ia cauza păcii, colaborării si securității 
in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdet, prim- 

ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a 
transmis o telegramă primului 
ministru si ministrul afacerilor 
externe al Republicii Malta,.

Dom Mintoff,. cu prilejul zilei 
naționale a acestei țări, pnn 
care îi adresează cele mai calde 
felicitări si urări de sănătate și 
fericire personală.

Cu un an în urmă, po
porul maltez trăia un nou și 
important moment pe calea 
afirmării depline a aspirații
lor sale legitime de libertate 
și dezvoltare de sine stătă
toare : după aproape 180 de 
ani de prezentă militară bri
tanică, care în mod parado
xal se prelungise și după 8 
septembrie 1964 — data pro
clamării independentei Mal
tei — ultimele forte armate 
străine părăseau teritoriul 
insulei, iar deasupra vechii 
baze navale - era înăltat dra
pelul national. Acest eveni
ment. marcat prin ample fes
tivități în orașul La Valletta, 
a reprezentat o mare victo
rie a poporului maltez, deoa
rece consemna lichidarea ul
timelor enclave străine pe 
pămintul micului stat insu
lar (suprafața — 316 kmp ; 
populația — 330 000 locui
tori) și dobîndirea suverani
tății naționale asupra între
gului său teritoriu. El con
stituia. in același timp, o 
încununare a luptei grele și 
îndelungate duse pentru de
plina emancipare a Maltei, 
care a luat o deosebită am
ploare odată cu venirea la 
clrma tării a guvernului 
condus de premierul Dom 
Mintoff (1971). Făcîndu-se 
ecoul dorinței unanime a 
maselor de a vedea lichidate 
orice forme de dominație 
străină și de a fi pe deplin 
libere și stăpîne în propria 
tară, acesta a reușit să ob
țină. tn perioada premergă
toare actului de acum un an. 
închiderea sediului coman
damentului tortelor N.A.T.O. 
din Mediterana și. tn același 
timp, a denunțat acordurile 
anglo-malteze. care știrbeau 
suveranitatea Maltei. Tot în

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 2, 3 și 4 aprilie. In tară : 
vremea va fi caldă, mai ales în 
sudul țării. Cerul variabil, va 
prezenta înnorări mai pronun
țate în Crișana, Maramureș.

acest răstimp, la 13 decem
brie 1974, tînărul stat s-a 
proclamat republică.

Succesele obținute ne linia 
consolidării independentei 
au dat un puternic imbold 
eforturilor' pentru înlătura
rea consecințelor dominației 
coloniale. In ultimii ani. au
toritățile malteze au între
prins un șir de măsuri cu 
caracter progresist vizînd 
instaurarea controlului sta
tului în diverse domenii de 
activitate, continua dezvol
tare a sectoarelor tradițio
nale — activitatea portuară, 
agricultura, industria alimen
tară și ușoară.

Animat de sentimente de 
solidaritate cu tinerele state, 
cu eforturile lor de dezvol
tare economică și socială, 
poporul român urmărește 
cu viu interes și cu simpa
tie realizările obținute de 
poporul maltez pe calea con
solidării independentei. în
tre Republica Socialistă 
România și Republica Malta 
s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, care 
cunosc., un curs mereu as
cendent. O contribuție hotă- 
rîtoare la realizarea acestei 
evoluții pozitive a adus-o 
vizita întreprinsă în tara 
noastră în 1971 de primul 
ministru al Maltei, Dom 
Mintoff. Convorbirile pur
tate cu acel prilej cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
au scos în evidentă dorința 
comună de a extinde si di
versifica colaborarea prie
tenească româno-malteză în 
folosul ambelor târî si po
poare, al cerințelor secu
rității europene, al păcii șl 
înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

Transilvania și Moldova, unde 
vor cădea ploi locale ce vor 
avea și caracter de aversă. în

■\



ÎNCETAREA din VIATA a președintelui 
REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM, 

TON DUC TRANG
Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Vietnam
Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Socialiste Vietnam
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam
Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam

HANOI
In legătură cu încetarea dțn viață a tovarășului Ton Duc Thang, 

președintele Republicii Socialiste Vietnam, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Patriei din Republica Socialistă Vietnam, iji 
numele Partidului Comunist Român, Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Marii Adunări Naționale, al guvernului și poporului român, precum 
și al nostru personal, adresăm Partidului Comunist din Vietnam, Adunării 
Naționale, Consiliului de Miniștri și Frontului Patriei din Vietnam, întregului 
popor vietnamez cele mai profunde condoleanțe, iar familiei defunctului 
sincera noastră compasiune.

întreaga viață și activitate a tovarășului Ton Duc Thang au fost închinate 
luptei antiimperialiste. pentru eliberare socială și națională, progresul și 
fericirea poporului, pentru edificarea noii orinduiri in Republica Socialistă 
Vietnam. ••

împărtășind durerea dumneavoastră, reafirmăm sentimentele noastre de 
simpatie față de poporul vietnamez și ne exprimăm convingerea că relațiile 
de prietenie și solidaritate, colaborarea dintre partidele și țările noastre vor 
cunoaște o continuă și fructuoasă dezvoltare, in interesul popoarelor român 
și vietnamez, al cauzei socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România, 
Președintele 

Frontului Democrației 
șt Unității Socialiste

Ton Duc Thang
HANOI 31 (Agerpres). —, Anun- 

tînd încetarea din viată a președin
telui Republicii Socialiste Vietnam, 
Comitetul Central al Partidului Co
munist din Vietnam, Comitetul Per
manent al Adunării Naționale. Gu
vernul R.S. Vietnam și Prezidiul 
Comitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam arată că tova
rășul Ton Duc Thang a fost un 
mare patriot, un conducător stimat 
al clasei muncitoare și al socie
tății multinațio
nale vietnameze. 
El a fost un a- 
propiat tovarăș 
de luptă al tova
rășului Ho Și 
Min, un militant 
al mișcării comu
niste și muncito
rești internațio
nale. întreaga 
viată și-a consa
crat-o cauzei eli
berării naționale, 
reunificării pa
triei și construc
ției socialiste, a 
militat pentru 
dezvoltarea soli
darității si prie
teniei cu toate 
popoarele lumii.

Născut la 20 au
gust 1888. intr-o 
familie de țărani 
săraci din satul
My Hoa Hung, provincia Long 
Xuyen. din sudul Vietnamujuî. Ton 
Duc Thang a început din 1910 să lu
creze ca muncitor la o uzină din 
Saigon. Participă Ia organizarea și 
conducerea unor greve ale elevilor 
și muncitorilor. Urmărit de politia 
colonială, se refugiază în Franța, 
unde a petrecut o parte a vieții 
sale lucrind ea muncitor și partici- 
pind la'mișcările politice ale clasei 
muncitoare din rindul marinei fran
ceze. precum si la uzina de auto
mobile Renault. Reîntors în patrie 
în 1920, a participat intens la activi
tatea sindicală și a condus grevele 
marinarilor șl muncitorilor din 
Nam Bo.

Aderind în 1928 la Asociația tine
retului revoluționar din Vietnam, 
In 1927 este ales în Comitetul exe
cutiv al Comitetului regional Nam 
Ky al partidului. în 1929 este ares
tat de colonialiștii francezi si con
damnat, la 20 de ani muncă silnică.

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

LA BANGKOK s-au încheiat lucrârile celei de-a 36-a sesiuni d Comisiei' 
Economice O.N.U. pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.). A fost adoptat un 
document care prevede realizarea de către țările in curs de dezvoltare 
din regiune a unui ritm de creștere economică de 6,7 la sută anual în 
următorul deceniu. Totodată, participanții au fixat ca obiectiv dublarea, 
pînă în anul 2000, a veniturilor locuitorilor țărilor in curs de dezvoltare.

I

CONVORBIRI ROMANO-MPO- 
| NE. Ministrul de externe ai Japo- 
' niei, Saburo Okita, a primit pe 

Gheorghe Dolgu, adjunct al minis- 
Itrulul afacerilor externe, cu care a 

avut o convorbire privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale, precum 
și unele probleme internaționale 

Ide interes comun. La primire au 
participat Yasue Katori, adjunct al 
ministrului de externe japonez, și 

IRadu Bogdan, ambasadorul Româ
niei Ia Tokyo.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
I OLANDA. La Amsterdam s-au În

cheiat lucrările Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 

Idin Olanda, consacrată pregătirilor 
pentru cel de-al XXVII-lea Con
gres al partidului, ce va avea loc 

. în iunie a.c.
I SCRUTINUL PREZIDENȚIAL 

DIN TURCIA. Sa și în zilele prece- 
Idente. unicul candidat Ia funcția de 

președinte al Turciei, senatorul 
Ibrahim Ozturk, reprezentînd Parti- 

Idul Republican al Poporului, a ob
ținut cele mai multe voturi în turu
rile de scrutin organizate luni în 
parlament, dar Insuficiente pentru

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele

'Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

După triumful revoluției din au
gust 1945, eliberat de puterea revo
luționară. Ton Duc Thang, ca mem
bru al Comitetului Central al par
tidului, al conducerii de stat și al 
Frontului Unit Național, aduce o 
contribuție de seamă la lupta pen
tru independența și libertatea pa
tinei. Ales președinte al C.C. al 
Frontului Patriei în 1955 și vicepre
ședinte al R.D. Vietnam in 1960. el 
devine in septembrie 1969. după în

cetarea din viață 
a lui Ho Și 
Min, președinte al 
țării.

în comunicatul 
dat publicității la 
Hanoi și difuzat 
de agenția V.N.A. 
se arată că, pen
tru a cinsti me
moria tovarășu
lui Ton Duc 
Thang și în semn 
de recunoștință 
față de el, C.C. 
al P.C. din Viet
nam. Comitetul 
Permanent al A- 
dunării Naționale, 
Guvernul R. S. 
Vietnam și Pre
zidiul C.C. al 
Frontului Patriei 
au adoptat, în ca
drul unei reuni
uni comune, ho- 

tărirea de a organiza funera
lii solemne de stat ; s-a de
clarat doliu național intre 1 si 5 a- 
prilie 1980 și va fi organizat un mi
ting comemorativ solemn. A fost 
numită o comisie de stat pentru 
funeralii, condusă de Le Duan. se
cretar general al C.C. ■ al P.C. din 
Vietnam.

C.C. al P.C. din Vietnam. Comi
tetul Permanent al Adunării Na
ționale. Guvernul R.S. Vietnam și 
Prezidiul C.C. al Frontului Patriei 
adresează un apel poporului să-și 
transforme durerea’ în activitate re
voluționară in slujba cauzei nobile 
pentru care a militat tovarășul Ton 
Duc Thang. •

împărtășind durerea poporului 
vietnamez, poporul român îi adre
sează întreaga compasiune, expri- 
mindu-si convingerea că bunele re
lații între România și Vietnam, 
dintre partidele si popoarele noas
tre se' vor dezvolta in continuare, 
in interesul reciproc, al cauzei păcii 
și prieteniei in'întreaga lume

a Încheia procedura electorală. în 
al nouălea tur de scrutin el a primit I 
doar 45 de voturi favorabile din j 
cele 385 exprimate. 211 buletine 
fiind depuse albe. j

ACCIDENTE AVIATICE. Două j 
avioane militare au căzut sîmbătă, 
în accidente separate, în Califor- i 
nia și Nevada. Potrivit primelor i 
date, unul din piloți și-a pierdut 
viata, ceilalți membri ai echipaje- . 
lor salvindu-se cu parașutele.

RELUAREA LUPTELOR ÎN 1 
CIAD. După o scurtă acalmie.-in- i 
tervenltă în cursul nontii ie iumi- ■ 
nică. luni dimineața, in capitala • 
Ciadului. N’Djamena. *u  fost relua
te luptele intre tortele fidele ore- ’ 
ședintelui Goukouni Chieddei și cele | 
care il sprijină oe ministrul apără
rii. Hissene Habre. — Informează j 
agențiile Reuter și France Presse.

ROMA 31 (Agerpres). — Sub con
ducerea premierului desemnat al 
Italiei, Francesco Cossiga. luni au 
început la Roma, negocierile decisive 
dintre delegațiile partidelor democrat- 
creștin, socialist și republican, in ve
derea definitivării programului pre
conizatului guvern de coaliție tri
partită.

Negocierile vor dura trei zile, -în

întregul nostru popor e trăit, ta 
aceste zile, momentele de Intensă 
vibrație patriotică prilejuite de re
alegerea ta funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Sociaiiste 
România a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cel mai strălucit fiu al 
națiunii noastre socialiste. Legătura 
indisolubilă dintre politica internă și 
cea externă a partidului și statului, 
preocuparea pentru statornicirea in 
lume a unui > climat de pace și co
laborare, și-au găsit, din nou. o grăi
toare expresie ta discursul solemn 
rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la înalta tribună a Marii Adunări 
Naționale.

Prin analiza aprofundată a si
tuației mondiale atît de complexe, 
în prezent, prin pozițiile consecvent 
principiale pe care le reafirmă pe 
baza orientărilor programatice ale 
Congresului al XII-lea, pțin spiritul 
constructiv al rezolvărilor propuse, 
partea de politică externă a dis
cursului solemn se înscrie, fără 
Îndoială, ea un îndreptar de o excep
țională valoare teoretică și practică 
pentru tntreaga activitate interna
țională a tării.

Mai ales in actualele împre
jurări internaționale deosebit de 
grave, nu există misiune mai nobilă, 
răspundere politică mai înaltă decit 
aceea de a face totul pentru a opri 
accentuarea încordării internațio
nale, de a asigura continuarea po
liticii de destindere, colaborare, pace 
șl dezvoltare independentă a po
poarelor.

în legătură cu aceasta pre
ședintele Republicii a subliniat nece
sitatea înfăptuirii securității europe
ne ca una din cerințele fundamen
tale ale reluării procesului de des
tindere. ale dezvoltării colaborării și 
înțelegerii pe continent, ca si ale În
săși păcii mondiale. într-o lume ca a 
noastră, a interdependențelor tot mal 
strînse, toate popoarele, de pe orice 
continent sint vital interesate ca ta 
Europa să existe liniște, colaborare și 
pace, aceasta fiind de natură să 
exercite o influentă binefăcătoare 
asupra climatului politic general. Fi
rește, cei mai direct interesat! in 
această privință sint. ta primul rind. 
europenii și, de aceea, ei trebuie cei 
dinții să-și unească eforturile, să-și 
concentreze energiile pentru buna 
pregătire a conferinței de Ia Madrid, 
astfel ea aceasta, desfășurindu-se așa

ZIARUL „LA STAMPA", unul 
dintre cele mai mari cotidiane din j 
Italia, nu a apărut duminică la | 
chioșcuri. Ziariștii și lucrătorii ti
pografi ai ziarului au intrat în gre- i 
vă. cerînd administrației majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condiții- • 
lor de muncă.

încheierea lucrărilor 
celui de-al Xl-lea Congres 

al P. C. din Sri Lanka
COLOMBO 31 (Agerpres). — La 

Colombo și-a încheiat lucrările cel 
de-al Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist din Sri Lanka. Documen
tele adoptate cu acest prilej reafir
mă, pe plan extern, sprijinul partidu
lui față de eforturile pentru întărirea 
cursului destinderii internaționale, 
precum și adeziunea sa la principiile 
mișcării de nealiniere. în ceea ce 
privește politica internă, se sublinia
ză necesitatea luptei pentru .consoli
darea unității forțelor de stingă din 
întreaga tară.

Conferința Organizației 
Femeilor Mozambicane

MAPUTO 31 (Agerpres). — Ia Ma
puto s-au desfășurat, intre 27 și 31 
martie, lucrările celei de-a Ill-a Con
ferințe a Organizației. Femeilor Mo
zambicane. în cadrul conferinței. 
Eugenia Măndiță. conducătoarea de
legației Consiliului National al Fe
meilor din Republica Socialistă 
România, a transmis un mesaj de 
salut, subliniind posibilitățile largi de 
cooperare intre organizațiile de fe
mei din cele două țări, in cadrul sta
bilit cu prilejul vizitei efectuate m 
Mozambic de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ta aprilie 1979.

PHENIAN

0 declarație a Agenției 
telegrafice coreene

PHENIAN 31 (Agerpres). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
(A.C.T.C.) a fost autorizată să dea 
publicității o declarație in care se 
arată că autoritățile sud-coreene au 

■ Creat, zilele trecute, false incidente 
privind o așa-zisă „infiltrare spre 
sud" și in legătură cu „o. navă 
înarmată" care, chipurile, ar ame
nința sudul Coreei. în acest sens. 
Ministerul Apărării al Coreei de Sud 
a dat publicității, la 27 martie, un 
„avertisment" adresat R.P.D. Co
reene. •

Faptele demonstrează — arată 
A.C.T.C. — că recentele „pătrunderi 
Înarmate" tn Coreea de Sud sînt. 
fără nici o excepție, născociri ale re
gimului de la Seul.

în Încheiere se subliniază că ase
menea acțiuni creează obstacole pen-> 
tru contactele si dialogul dintre 
Nord și Sud și sint îndreptate împo
triva cauzei reunificării naționale — 
relevă A.C.T.C.

ROMA
• Negocieri în vederea definitivării 

programului guvernului tripartit

„Mai mult ca oricînd în actu alele împrejurări internaționale 
se impune să întărim colaborarea cu toate statele participante la 
Conferința de la Helsinki, în vederea pregătirii temeinice a reuni
unii de la Madrid, din toamna acestui an, pentru a da un nou 
impuls înfăptuirii securității, colaborării, destinderii și păcii in Eu
ropa și în lume. Pe primul plan trebuie să se pună realizarea 
dezangajării militare, a dezarma rii - condiție sine qua non a secu
rității și păcii".

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Islamice Iran l-a primit 
pe ambasadorul român

TEHERAN 31 (Agerpres) — 'Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ambasadorii Româniâi la 
Teheran. Nicolae >?tefan, a transmis 
un mesaj de prietenie președintelui 
Republicii Islamice Iran, Seyyed 
Abolhassan Banisadr, împreună cu 
cele mai bune 'irări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate, pace 
și progres poporului iranian.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Banisadr a rugat să se transmită

Manifestări consacrate României
BELGRAD 31 (Agerpres). — în 

cadrul manifestărilor consacrate 
împlinirii a 2 050 de ani de la. con
stituirea primului stat dac centra
lizat și independent, la 31 martie 
1980, la uzinele „Nikola Tesla" din 
orașul Zagreb a fost deschisă expo
ziția de fotografii intitulată „Româ
nia azi".

Au participat reprezentanți al 
primăriei orașului Zagreb, ingineri, 
tehnicieni, muncitori.

Nikola Subanovici, vicepreședinte 
al Adunării orașului Zagreb, și 
Ficiu Nicolae. Consulul general al 
tării noastre, au vorbit despre dez
voltarea economică și socială a 
României în ultimii 15 ani, rele- 
vitid, totodată, principiile politicii 
externe românești, tradiționalele

Incidente în
SAN SALVADOR 31 (Agerpres). - 

în capitala Salvadorului au avut loc, 
duminică, incidente soldate cu apro
ximativ 40 de morți și citeva sute 
de răniți — transmit agențiile France 
Presse, Prensa Latina și U.P.I. în 
momentul in care peste 15 000 de 
oameni participau la ceremonia fu-

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 31 (Agerpres). - O 

mare demonstrație de solidaritate în
tre arabii din Israel și cei din Cisior
dania și Gaza a avut loc. pentru pri
ma dată, cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei pămintului". care marchează pro
testul față de ocuparea teritoriilor 
arabe de către Israel.

Locuitorii din teritoriile ocupata 
s-au alăturat în masă acțiunilor gre
viste și marilor întruniri publice, care 
au avut loc in nordul, centrul si su
dul Israelului. La mitingurile la care 
au participat în total circa 10 000 de 
persoane, vorbitorii au condamnat' 
politica Israelului de ocupare a teri
toriilor arabe si s-au pronunțat în 
favoarea cauzei O.E.P. și a.-liderului 
ei, Yasser Arafat.

cursul lor urmind a fi abordate și 
alte probleme stringente cu care 
este confruntată Italia, intre care 
terorismul și dificultățile economice.

Observatorii politici din Roma a- 
preciază că. la sfirșitul acestei 
săptămîni, Cossiga ar urma să pre
zinte președintelui republicii, A- 
lessandro Pertini, lista noului cabi
net 

cum se prevăzuse, in toamna acestui 
an, să se incheie cu succes, să 
aducă o contribuție reală si cit mai 
importantă la traducerea în viată a 
principiilor și angajamentelor asuma- 

ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII EUROPENE - 
cerință imperioasă a popoarelor continentului, 

a destinderii si păcii in întreaga lume
tț prin Actul de Ia Helsinki, pentru 
transformarea Europei intr-o zonă a 
păcii, înțelegerii și bunei vecinătăți.

Este bine știut că de aid. de pe 
continentul european au pornit cele 
două conflagrații mondiale, care au 
provocat întregii omeniri atîtea dis
trugeri și suferințe din cele mai grele. 
Aici, ta zona noastră geografică, sînt 
concentrate azi cele mai mari efective 
militare, aici s-au acumulat, ta canti
tăți uriașe, cele mai moderne mijloa
ce de distrugere tn masă, inclusiv ar
mament rachetonudear, capabil să 
prefacă totul tn cenușă. Și. ta fine, 
tot aid se înfruntă cele două blocuri 
militare opuse, a căror existență 
generează surse permanente de În
cordare si animozități, contrare inte
reselor destinderii și securității.

în virtutea tocmai a acestor reali
tăți inexorabile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a susținut dintotdeauna și 
a reafirmat acum cu deosebită tărie 
că piatra unghiulară, cheia de boltă a 
securității europene o constituie mă
surile de dezangajare militară si dez
armare pe continent — fără de care 
nu poate fi concepută pacea nid in 
Europa, nici în lume. în actualele îm
prejurări, acest lucru este mai vala
bil dedt oridnd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, pe bună drepta
te, ta discursul solemn, că interesele 
tuturor popoarelor, interesele supre
me ale securității și păcii cer să se 
pună pe primul plan obiectivul dezan

președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele tjiai sincere 
urări de sănătate, succes și fericire 
personală, precum și urări de prospe
ritate și progres poporului român.

tn cursul întrevederii au fost abor
date, de asemenea, probleme de ■ in
teres reciproc, între care posibilită
țile de lărgire și diversificare a coo
perării dintre cele două țări pe baza 
principiilor respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

relații de arietenie și bună vecină
tate dintre România și Iugoslavia.

BERLIN 31 (Agerpres). — La ma
rele combinat chimic Bitterfeld din 
R.D. Germană a avut loc o mani
festare complexă intitulată „Româ
nia se prezintă". Cu acest prilej a 
fost deschisă expoziția d® fotogra
fii „România astăzi", s-au prezen
tat filme documentare.

Ambasadorul României la Berlin, 
Gheorghe Tache, a înfățișat aspec
te privind dezvoltarea economico- 
socială a României, momente din 
istoria poporului nostru, care în 
acest an sărbătorește 2 050 de ani 
de la., constituirea’ primului stat, dac 
centralizat și independent, dezvol
tarea relațiilor de colaborare șl 
prietenie dintre cele două popoare.

San Salvador
nerară a arhiepiscopului Oscar Ar- 
nulfo Romerp, ucis cu citeva zile în 
urmă, elemente înarmate apartinlnd 
forțelor . de extremă dreapta au 
deschis, focul asupra mulțimii. Forțe 
ale politiei și armatei salvadoriene 
au intervenit, făcînd uz de arme. Pe 
străzi au fost ridicate baricade. .

RIAD 31 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Arabiei Saudite, prin
țul Saud Al-Faisal. a lansat un apel 
tuturor popoarelor iubitoare de pace 
chemindu-le să recunoască Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei ca 
singur reprezentant legitim al po
porului palestinian. într-o declarație 
difuzată de postul oficial de radio 
Riad, ministrul saudit a spus că țara 
sa speră că O.E.P. va obține cit mai 
curind pasibil această recunoaștere.

NORVEGIA

Răsturnarea unei platforme 
marine

- OSLO 31 (Agerpres). —- O furtună 
de o deosebită intensitate a provo
cat, tn zona norvegiană a zăcămin- 
tului Ekofisk. din Marea Nordului, 
răsturnarea unei platforme marine, 
care adăpostea un cămin al munci
torilor de. la platformele petroliere 
de foraj. în momentul accidentului, 
pe platforma „Alexander Kielland", 
ancorată la 350 kilometri vest de 
coastele Danemarcei, se aflau 212 
persoane, dintre care numai 89 au 
putut fi salvate. Pînă tn prezent, e- 
chipele de intervenție nu au reușit 
să regăsească decît corpurile neînsu
flețite a 41 de victime.

gajării militare și dezarmării. Din a- 
cest punct de vedere, se poate aprecia 
că discursul președintelui României cu 
prilejul învestiturii se constituie ta- 
tr-o înflăcărată chemare de a nu se

precupeți nid un efort, nid o stră
danie pentru realizarea unor progre
se concrete, a unor pași reali ta di
recția acestui deziderat vital al uma
nității.

Sint bine cunoscute, In acest sens, 
propunerile concrete ale României, 
prezentate ta repetate rînduri comu
nității internaționale, inclusiv cu pri
lejul sesiunii spedale a Adunării 
Generale » O.N.U. consacrată dezar
mării — propuneri vizînd aspecte 
hotărltoare, cum stat oprirea cursei 
înarmărilor și, ta primul ctad. a înar
mărilor nucleare, diminuarea efecti
velor armate ți reducerea cheltuieli
lor militare, retragerea trupelor străi
ne in limitele granițelor naționale, 
desființarea concomitentă a blocuri
lor militare.

Cu o deosebită pregnantă, a rele
vat tovarășul Nicolae Ceaușescu im
portanța pe care ar avea-o anularea 
sau cel puțin aminarea hotăriril 
N.A.T.O. privind amplasarea de noi 
rachete nucleare in Europa. Pentru 
popoarele continentului aceasta este 
nu o chestiune teoretică, d o proble
mă vitală. Intr-adevăr, instalarea de 
noi rachete ar stimula și mai puter
nic cursa înarmărilor, ar duce la 
creșterea generală a riscurilor, tatru- 
cit, evident, asemenea arme ar lovi, 
fără excepție, toate țările europene ; 
departe de a spori gradul de secu
ritate a popoarelor, o asemenea ac
țiune va duce, dimpotrivă, la o 
insecuritate tot mai accentuată. Rea

în Consiliul de Securitate al O N U

0 nouă rundă de dezbateri asupra 
problemei palestiniene

NAȚIUNILE UNITE 31 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite a în
ceput luni o nouă rundă de dezba
teri asupra „problemei Palestinei", 
la cererea Comitetului O.N.U. pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian. Cererea 
este urmarea unei rezoluții a Adu
nării Generale a O.N.U., care, anul 
trecut, a fixat 31 martie ca dată-li- 
rhită pentru examinarea recomandă
rilor acestui comitet, elaborate în 
1976.

Președintele comitetului. Falilou 
Kane (Senegal), a reamintit, tn des
chiderea ședinței de luni a consiliu
lui, transmite agenția France Presse, 
că aceste recomandări se întemeiază 
ta esență pe dreptul poporului pa

Necesitatea intensificării conlucrării 
între statele africane

— subliniata în declarația finală a reuniunii de la Maputo
MAPUTO 31 (Agerpres). — Decla

rația finală dată publicității la 
Maputo, la încheierea reuniunii la 
nivel înalt a statelor africane de 
limbă portugheză -- Angola. Mo
zambic.' Guineea Bissau. Insulele 
Capului Verde, Sao Tome si Principe 
— subliniază hotărirea participanți- 
lor de a acționa pentru promovarea 
unei noi strategii de dezvoltare eco
nomică și socială, informează agen
ția A.N.G.O.P. în mod deosebit se 
subliniază neoesitatea intensificării 
raporturilor de conlucrare dintre sta
tele respective, ca și dintre toate 
țările continentului ta general, ca un 
mijloc important de materializare a 
eforturilor consacrate depășirii stă
rii de subdezvoltare.

în. oeea ce privește evoluția situa-
*

LUSAKA 31 (Agerpres). — La Lu
saka au continuat, luni, lucrările re
uniunii ministeriale la care partici
pă reprezentanți din nouă state afri
cane din regiunea australă .și cen
trală a continentului, intre care An
gola. Mozambic, Botswana. Tanzania 
și Zambia. Principalul obiectiv al 
dezbaterilor îl constituie elaborarea 
și definitivarea proiectelor de docu-

Evoluții contradictorii pe piețele' 
monetare occidentale

• Febra aurului în creștere • Tendințe de stabilizare 
a dolarului american

După o scurtă perioadă de acal
mie, febra aurului pare să cuprindă 
din nou piețele monetare occiden
tale. Luni dimineața, la deschi
derea cursurilor uncia de metal pre
țios a fost cotată, in medie, la un 
preț superior cu aproximativ 20 de 
dolari celui înregisțrat vineri, la în
chiderea tranzacțiilor. La- bursa din 
Londra, de pildă, uncia de metal 
galben a fost vindută luni cu 512,50 
dolari, comparativ cu 485 dolar? — 
vineri. La Ziirich. valoarea sa a 
sporit, de asemenea, de la 486.50 do
lari la 507,50 uncia.

Paralel, se constată tendința de 
stabilizare a cursului dolarului, pe 
care experta financiari o apreciază 
ca o consecință directă a recentelor

litățile arată că nu este prea tirzlu 
să se renunțe la aceste proiecte sau 
măcar să se amine amplasarea noi
lor rachete ; experiența demon
strează cu prisosință că este mai 
ușor de prevenit asemenea ac
țiuni. in faza de intenții, decit 
să se revină asupra lor după ce 
și-au găsit traducere in viață. în 
același timp, răstimpul dștigat. ar 
permite desfășurarea unor tratative 
concrete care să aibă ca scop asigu
rarea unui echilibru militar cores
punzător pe continent, nu prin inten
sificarea continuă a înarmărilor, ci 
prin reducerea substanțială a aces
tora, cu precădere a celor nucleare.

Cu o deosebită forță a Tăsunat 
apelul președintelui României de a 
se face totul pentru ca minunatele 
cuceriri ale științei, ale cunoașterii, 
ale geniului uman să fie puse numai 

și numai în slujba bunăstării, feri
cirii și independenței popoarelor. 
Tocmai pornind de la importanța 
deosebită pe care țara noastră o 
acordă problemelor dezarmării, to
varășul Nicolae Ceaușescu a propus 
constituirea unei comisii speciale a 
Marii Adunări Naționale care să ac
ționeze, în colaborare cu reprezen
tanții parlamentelor din alte țări, in 
vederea transpunerii in viață a aces
tui obiectiv fundamental al omenirii.

Desigur, statornicirea unei reale 
securități pe continent, ca parte com
ponentă a păcii și securității gene
rale, implică, totodată, intensificarea 
eforturilor in vederea adoptării unor 
măsuri concrete care să ducă la in
tensificarea conlucrării intereuropene. 
Extinderea neîngrădită a cooperării 
economice și tehnico-științifice. eli- 
minindu-se orice practici restrictive, 
discriminatorii, orice limite si Îngră
diri. amplificarea relațiilor cultural- 
artistice, schimburilor turistice si de 
altă natură ar contribui, fără îndoială, 
la atenuarea încordării, la crearea pe 
continent a unui climat tot. mai fa
vorabil in pregătirea reuniunii de la 
Madrid, la apropierea și creșterea în
crederii între state.

Reafirmind cerințele și direcțiile 
esențiale ale înfăptuirii securității pe 
continent, și subliniind, totodată. în
semnătatea reuniunii de la Madrid, 
președintele României a pus In evi
dență necesitatea ca Marea Adunare 
Națională să-și intensifice contactele 

lestinian la autodeterminare și la 
suveranitate națională, pe inadmisibi- 
litatea anexării teritoriilor palesti
niene. ocupate de Israel incepind din 
1967.

Evociud recentele decizii israeliene 
de înmulțire a implantărilor în aces
te teritorii, el a relevat că ..ademe
nea practici și o asemenea atitudine 
ar trebui să determine Consiliul de 
Securitate să acționeze rapid si să 
recunoască dreptul poporului palesti
nian la autodeterminare și la crearea 
unui stat independent și suveran in 
Pâlestina". Ca. prim pas. a adăugat 
Kane, comitetul preconizează „adop
tarea- unei rezoluții recunoscind 
drepturile naționale și legitime ale 
poporului palestinian".

țlei din Africa, declarația arată că 
participanții și-au exprimat sattf 
facția fată de progresele mișcării i.« 
eliberare împotriva rasismului si' 
apartheidului, pentru decolonizarea 
întregului continent. Ei au salutat 
victoria poporului Zimbabwe — rod 
al luptei armate de eliberare na
țională împotriva regimului colonial 
ilegal, rasist și minoritar.

în același timp, participanții și-au 
exprimat preocuparea față de grava 
amenințare pentru pacea și securita
tea Africii australe pe care o con
stituie ocuparea ilegală a Namibiei 
de către regimul minoritar din 
R.S.A., precum și acțiunile agresive 
ale acestuia împotriva statelor afri
cane vecine.

*
mente ce urmează să fie prezentate 
spre aprobare- reuniunii la nivel 
înalt a țărilor respective, programată 
să inceapă. tot la Lusaka, la 1 apri
lie.

De menționat. că la reuniunea la 
nivel înalt- va participa și o delegație 
a Rhodesîei — în curind viitorul stat 
independent Zimbabwe — condusă 
de Robert Mugabe, noul premier.

măsuri adoptate de S.U.A., tn spe
cial creșterea ratelor dobînzilor pri
mare percepute de marile bănci 
americane, rate care au atins noi 
niveluri record. Dolarul a fost cotat, 
luni, la Frankfurt pe Main la 1.9295 
mărci vest-germane, comparativ cu 
1.9270 — vineri, la închidere. La 
Ziirich — moneda americană a fost 
vindută la nivelul de 1,8297 franci 
elvețieni, față de 1,8245 — la sfirși
tul săptăminii treiute. iar la Am
sterdam valoarea sa a urcat de la 
2.10 la 2.11 guldeni.

Numai la bursa din Tokio mone
da americană a înregistrat un ușor 
recul, fiind cotată la 249.70 yeni, 
comparativ cu 249,80 yeni.

(Agerpres)

și să-ș) lărgească colaborarea cu 
parlamentele celorlalte țări europene, 
tocmai în vederea pregătirii temei
nice a acestei reuniuni.

însușindu-și întru totul aprecierile 
ți îndemnul președintelui țării, parla
mentarii români, ca expresie a voin
ței intregului popor, au adoptat in 
unanimitate Apelul Adunării Națio
nale a Republicii Socialiste România 
către toate parlamentele și popoarele 
țărilor participante la Conferința 
general-europCană de la Helsinki, 
vibrantă chemare la șalvgardarea 
cauzei destinderii și păcii în lume.

în lumina concepției materialis
mului dialectic și istoric, iși găsește 
expresie ta aceasta încrederea pro
fundă în rolul popoarelor ca făuri
toare ale istoriei, ca factor determi
nant al soluționării tuturor proble
melor dezvoltării mondiale. Este, 
astfel, reliefat rolul deosebit de im
portant ce revine in acest sens parla
mentelor. ca foruri chemate să ex
prime voința de pace și înțelegere 
a popoarelor, a opiniei publice, să le 
susțină interesele și să le promoveze 
aspirațiile vitale. „Parlamentele, sub
liniază Apelul, pot exercita o puter
nică inriurire asupra guvernelor, * 
oamenilor politici, in direcția promo
vării unei politici conforme cu vo
ința uriașei majorități ă 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".

în concepția profund mobilizatoare 
potrivit căreia perioada pină la reu
niunea de la Madrid trebuie folosită 
pentru desfășurarea unor intense 
activități pregătitoare pe multiple 
planuri, a unor susținute și largi 
contacte și consultări. Marea Adu
nare Națională a hotărît crearea unei 
comisii speciale, chemată să acțione
ze tocmai in acest sens, în conlu
crare cu parlamentele celorlalte state 
europene.

Se poate, astfel, afirma că prin 
ideile novatoare, de înaltă răspun
dere pe care le cuprinde, prin direc
țiile de acțiune constructive, realiste 
pe care le jalonează, prin convin
gerea fermă in puterea popoarelor 
de a impune pacea, reluarea destin
derii in Europa și în lume, discursul 
președintelui României se constituie 
într-o strălucită ilustrare a unei poli
tici pătrunse de un inalt umanism, de 
grija pentru soarta întregii omeniri. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, prietenii noștri 
de pretutindeni, toate statele și po
poarele lumii pot fi sigure că si in 
viitor' România socialistă, intărindu-și 
colaborarea și solidaritatea cu Cele 
mai largi forte progresiste, antiimpe
rialiste. nu va precupeți nici un efort 
pentru a contribpi la destindere, la 
respectul independenței naționale si 
la realizarea idealurilor de pace ale 
întregii omeniri, la înfăptuirea aces
tei lumi mai bune și mai drepte spre 
care aspiră toate națiunile.

Romulus CAPLESCU
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