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Acum, intr-o zi

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Australiei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit, miercuri dimineața, pe

Barrie Graham Dexter, ambasadorul 
Australiei la București, în vizită de 
rămas bun, in legătură cu încheierea 
misiunii acestuia in tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

• Mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din întreaga 
țară adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
realegerea sa în suprema funcție de președinte al Re
publicii
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• Mesaje de felicitări de peste hotare adresate președin 
telui Republicii Socialiste România

.1. : trebuie să se insămințeze«■Bate a. a i w •» *ycit in două zile!
0 și acțiune revoluționară

TIMIȘ

Pretutindeni să se acționeze energic, 
cu toate forțele pentru intensificarea 

la maximum a ritmului lucrărilor
MUREȘ

A început semănatul porumbului
De mai multi ani. cooperativa agri

colă Topolovătu Mare este prima uni
tate din județul Timiș care începe 
semănatul porumbului. Și in acest an 
aici s-a declanșat, la 2 aprilie, a- 
ceastă lucrare. Formația de 6 semă
nători. Împreună cu șeful de fermă, 

.'inginerul Nicolae Lungu, a ieșit lalu- 
cru odată cu zorii zilei. La cimp îl in- 
tilnim și pe președintele cooperativei, 
inginerul loan Josu, care ne-a spus : 
.„De fapt, de ani de zile am însămin- 
țat mai de timpuriu porumbul. Și de 
.fiecare dată am cîștigat la recoltă. 
Anul trecut, bunăoară, am obtinut pe 

„teren, neirigat o producție medie de 
11 526 kilograme boabe stas la hectar“.

Odată cu porumbul, la Topolovătu 
"Mare a început și semănatul soiei, 
cultură care va ocupa 350 de hectare. 
Fină seara, la capătul 
tense de muncă, aici 

’primele 100 de hectare
unei zile in- 
s-au semănat 
cu porumb și

soia. Exemplul cooperatorilor din To
polovătu Mare dovedește că și alte 
unități agricole au condiții să treacă 
imediat la semănatul porumbului.

în această primăvară, pe ogoarele 
Timișului vor fi însămîntate cu po
rumb aproape 170 000 de hectare. Por
nind de la experiența cooperatorilor 
de la Topolovătu Mare, organele 
agricole județene au luat măsuri ca si 
in alte unități agricole semănatul po
rumbului să înceapă mai din timp. 
Astfel, tot in cursul zilei de 2 apri
lie. în cadrul mai multor consilii 
unice agroindustriale — Lovrin. Va- 
riaș. Cărpiniș. Cenei — pe solele mai 
zvintate s-au făcut încercări pentru 
începerea semănatului porumbului. 
După cum apreciază specialiștii, sint 
create condiții ca, pe terenurile cu 
textură ușoară, însămîntarea porum
bului să înceapă în cursul zilei de 
azi. (Cezar Ioana).

Munca pe ogoare nu poate fi

IALOMIȚA
Cimpul nu mai admite nici o intîrziere I

De ieri, pe ogoarele județului Ialo
mița lucrează numeroase tractoare, 
semănători, combinatoare. discuri și 
alte utilaje. Este o mare concentrare 
de forțe pentru a recuperarea rămîne- 
rii in urmă Ia semănat datorată in- 
deosebi condițiilor climatice. Fiecare 
solă este controlată cu atentie si 
imediat ce starea terenului permite 
se trece la pregătirea patului germi
nativ și la insămințat. Specialiștii 
unităților decid operativ ce trebuie 
întreprins pentru ca fiecare oră să 
fie folosită din plin. Acum se însă- 
mîntează ultimele suprafețe de in 
'pentru ulei, se lucrează intens la se
mănatul sfeclei de zahăr. în consili
ile unice agroindustriale Gura Ialo- 
mițef și Borcea s-a trecut la semăna
tul florii-soareluL lucrare ce incepînd 
de miercuri. 3 aprilie, se va extinde 

■in majoritatea unităților.
Dar în timp ce in majoritatea uni

tăților se muncește bine, iar măsuri
le și inițiativele sînt pe cit de opera
tive pe atit de eficiente, mai sint ca
dre de conducere din unități agrico
le și de la primării care așteaptă 
încă, nu acționează cu răspundere, la 
făta locului. pentru impulsionarea 
lucrărilor. Unul din astfel de exem
ple : în comuna Stelnica. pe primarul 
și vicepreședintele consiliului popu
lar i-am găsit în birou. Fără să cu-

noască situația reală din cimp, sus
țineau că terenul e moale și nu poa
te fi pregătit. Cind le-am spus că 
mecanizatorii sînt in cimp la lucru, 
ei cuncscpdu-și. bV.e datoria, .cei. din 
birou au rămas mirați lâsindu-ne a 
înțelege că aceasta este o inițiativă a 
celor de la consiliul unic agroindus
trial. Astfel de situații nu trebuie 
admise sub nici un motiv — acum, 
cind toate cadrele de conducere, toti 
specialiștii au obligația de a se afla 
zi de zi in cîmp. (Mibai Vișoiu).

organizată
Cu toate că am intrat in luna apri

lie, în județul Mureș suprafețele se
mănate cu culturi din prima epocă 
sint mici, cu mult sub posibilități. 
Pină la 2 aprilie au fost însămîntate 
numai 3 822 hectare sfeclă de zahăr 
— 30 la sută din suprafața prevăzu
tă. Ceva mai avansate sint unitățile 
din consiliile agroindustriale Sărmâ- 
șu. Iernut. Tg. Mureș și Tirnăveni.

Din „operativa" direcției agricole 
județene rezultă că in consiliile agro
industriale Ernei și Ungheni, supra
fețele însămîntate cu această cultu
ră sint mai mult simbolice. în timp 
ce in altele — Breaza. Singeorgiu de 
Pădure. Vinători — semănatul nu în
cepuse nici la 1 aprilie. Cauza cea 
mai frecvent invocată este umidita
tea solului. Desigur, există si aseme
nea situații. Dar... Pe itinerariul nos
tru am consemnat ieri — alături de 
lucruri bune — și multe ipostaze ale 
pierderii de timp.

în consiliul unic agroindustrial Rî- 
ciu, din cele 1 290 hectare sfeclă de 
zahăr au fost semănate '521 hectare. 
„Cu forțele mecanice de care dis
punem — ne spune inginerul Nicolae 
Ion, directorul S.M.A. — apreciem 
că in 3—4 zile vom termina semă
natul sfeclei de zahăr pe întreaga 
suprafață". Notăm și ora — 8 și 15 — 
cind'am purtat aeeestfi discuție la-se- 
diul consiliului agroindustrial Riciu. 
Dat fiind timpul bun de lucru, nu 
speram să mai găsim pe cineva aici. 
Dar, cu o excepție — Vasile Perasca, 
inginerul șef al consiliului, plecat 
pe teren la Pogăceaua și Ilieș — toa
tă lumea se află in birouri. Și pre
ședintele. și contabilul șef. si 
cianul cu protecția plantelor.

din... birou
ceilalți. Pină și directorul S.M.A. își 
făcea de lucru cu hirtiile. „Sîntem in 
restanță, trebuie rezolvate și situații
le statistice — ne spune ’ 
S.M.A. Acum, tocmai mă pregăteam 
să plec". în realitate, la ora aceea, 
numai in trei unități' — Pogăceaua. 
Ilieș și Sinmartin — se lucra la se
mănatul sfeclei de zahăr. „De ce nu 
au ieșit semănâtorile la cimp și in 
celelalte cinci unităti din consiliu ?" 
— întrebăm. „Nu permite starea tere
nului. Pămintul este umed. Vom ieși 
ceva mai tîrziu" — vine răspunsul 
prompt de la cei prezenți. care au 
făcut verificarea stării terenului din 
birou și nu pe cimp. Adevărul este 
că se poate lucra peste tot. Aștep- 
tindu-se insă condiții ideale de lu
cru. ritmul zilnic planificat la semă
nat — de 200 hectare — nu s-a realizat 
decit in proporție de 75—80 la sută.

Ora 9,30. Ajungem și la secția 
S.M.A. ce servește C.Ă.P. Riciu. în 
curte, aproape că nu ai loc sâ În
torci. 24 de tractoare, 3 semănători, 
alte mașini care. în loc să fie în 
cimp. erau aliniate ca la un... tirg de 
mostre, in timp ce mecanizatorii «lă
țeau la taifas. Aceeași situație am gă
sit și la secția de mecanizare nr. 6 
Ceuașu de Cimpie. Aici, abia la ora 
10. patru tractoare — din 20 — au 
fost Trimise‘in cifitp Ia ei'bicidat.

Cele constatate arată limpede că 
instabilitatea vremii nu mai constituie 
o cauză a intirzlerii semănatului. 
Aceasta rezidă, în primul rînd. în 
neajunsurile manifestate in organiza
rea muncii mecanizatorilor, de care 
se fac vinovati specialiștii și conduce
rile unor 
Giurgiu)

directorul

Asociem cu 
personalitatea 
lui Nicolae 
reales in înalta funcție de 
președinte al republicii 
— multiplele înfăptuiri 
ale tării, adincile noastre 
certitudini : certitudinea 
că avîndu-1 în frunte pe 
acest, glorios fiu al po
porului ce poartă sceptrul 
de conducător, înnobilat 
prin lupte seculare pen
tru libertate, independen
ță, suveranitate. vom 
ține sus și mai departe 
stindardul acestor idea
luri : oertitudinea că a- 
vindu-1' în fruntea națiu
nii noastre vom reuși să 
transpunem în practică, 
in chip exemplar, toate 
luminoasele prevederi ale 
Congresului al XII-lea. 
Cu alte cuvinte : certitu
dinea progresului social 
și politic necontenit, a 
dezvoltării economice, în 
ritmuri înalte si sub sem
nul unei ; 
a vieții : 
perfecționării 
socialiste, a 
a creării și 
noului cu _________ _
in toate domeniile; certi
tudinea propășirii in con
tinuare a științei, cerce
tării și învătămîntului. a 
înfloririi culturii româ
nești.

Concepția partidului 
nostru cu privire la poli
tica culturală, îndemnu
rile repetate ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
au determinat o supe
rioară orientare a artei. 
Este un fapt, resimt.it 
adine de noi toti. că to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a restituit artei demnita
tea ei. redindu-i artistu
lui din tara noastră cer
titudinea marii utilități a 
muncii sale. că. înlătu- 
rind cu hotăj-ire seche
lele dogmatismului ce 
încorsetau gindirea crea
toare, ne-a chemat să 
fim noi înșine, să acțio
năm potrivit înclinați i lor' 
noastre, firești si în con
cordantă cu cerința satis
facerii nevoii de cultură

totii de 
tovarăsu- 

Ceaușescu,

noi calități 
certitudinea 

l democrației 
promovării, 
introducerii 

perseverentă

a poporului, ale cărui tra
diții înaintate 
domeniile 
neral al 
îndemnat 
preluăm.
mai departe si să le îm
bogățim cu operele înflo
ritoarei noastre- civilizații 
socialiste. Și toate aces
tea ni le-a spus nouă, tu
turor slujitorilor artei, 
de aproape, in nenumă
rate întilniri și dialoguri 
de lucru, manifestind ne- 
sfirsită grijă, multă pre
țuire pentru creația spi
rituală, insuflîndu-ne acea 
căldură dătătoare de en-

in toate 
secretarul ge- 

partidului ne-a 
neîncetat să le 
să le ducem

partidului a 
si un profund 
tism al culturii, 
cu dezvoltarea 
ficarea creației 
și artistice, in 

, s-a născut, sub 
nefăcătoare ale 
tiei noastre socialiste, un 
nou, tip. superior, de be- 

. neficiar al culturii, un 
om nou. capabil să înțe
leagă pe 
opere ale 
poporului 
creatorilor
toate domeniile, un citi
tor superior și generos, 
un spectator comprehen-

determinat 
democra- 

Paralel 
si ampli- 
splrituale 
România 

razele bi- 
democra-

deplin marile 
umanității, ale 

român, ale 
de astăzi din

de Dina COCEA

crederi în artă. în puterea 
ei de a influenta conștiin
țele și de a forma oame
nii de care are nevoie so
cietatea noastră. în șirul 
marilor idei și initiative 
creatoare ale președinte
lui republicii se înscrie 
și Festivalul „Cintaiea 
României", strălucit cadru 
de afirmare a geniului 
național. încă o expresie 
elocventă a procesului 
real și continuu de demo
cratizare a vieții spiritua
le. cultural-educative din 
patria noastră.

Ctitor de tară nouă, cti
tor al unei politici și-al 
unei gîndiri sociale, eco
nomice de largă viziune 
revoluționară profund a- 
decvată condițiilor si rea
lităților tării noastre, teo
retician de strălucită va
loare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
pe care tara l-a învestit cu 
supremul mandat, este, oe 
bună dreptate, considerat 
de noi. artiștii, drept ve
ritabilul creator al noului 
climat instaurat in viata 
noastră culturală, al ace
lei viziuni superioare 
torită căreia făuritorii 
tei. într-o deplină și 
floritoai-e libertate
creație, nu cunosc ideal 
mai nobil decît de a sluji 
cu credință si devotament 
interesele poporului.

Entuziastul nostru vot 
dat pentru realegerea sa 
ca președinte al republi
cii implică de aceea nu 
numai o opțiune, ci și un 
angajament. Pentru sluji
torii artei, continuatori ai 
celor mai înaintate tradi
ții ale spiritualității ro
mânești. bucuria realege
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu contribuie la 
întărirea deciziei lor fer
me de a ridica pe noi 
culmi creări a artistică, de 
a o pune in slujba mari
lor idealuri ale patriei, de 
a face ca mesajul literatu
rii. teatrului, muzicii, fil
mului. dansului, artelor 
plastice să răsune adine In 
sufletele tuturor.

siv și exigent. Avem ast
fel marea satisfacție de a 
ne ști ascultați. înțeleși, 
stimulați în strădania 
noastră de a oferi po
porului arta pe care o 
merită, arta umanistă pe 
care secretarul general al 
partidului ne îndeamnă 
cu atîta căldură să o 
creăm.

Sint» progrese care au 
fost posibile și prin re
marcabilul efort material 
făcut de statul nostru, la 
inițiativa președintelui tă
rii. în sprijinul culturii, 
printr-o mare operă de 
ctitorie, gratie căreia au 
luat ființă noi și noi lăca
șuri de cultură si artă, 
edificii în care dragostea 
pentru frumos a poporului 
nostru își poate găsi o su
perioară împlinire. Spo
rirea tirajelor menite să 
satisfacă o mare sete de 
carte, extinderea cu noi și 
noi spatii a rețelelor cine
matografice. amplificarea 
producției de filme., noi 

bde^epopeiȚ1 noastre^na- ■ sddii pentru teatre natio- 
ționale.

Amplul proces de de
mocratizare a întregii 
noastre vieți, proces gîn- 
dit și stimulat energic de 
secretarul general al

tuziasm a spiritului său 
de mare revoluționar, de 
mare patriot luminat. în
demnurile sale au rodit 
și rodesc mereu, artiștii 
se apleacă cu. dragoste 
și respect spre izvoarele 
vieții, preocupați să re
flecte în operele lor 
problematica realității, să 
se inspire din izvorul 
veșnic viu al vieții și as
pirațiilor poporului. Orien
tările principiale, clima
tul de creație si de re
ceptare a creației astfel 
instaurate au contribuit 
la făurirea unor opere 
diverse, ctitorite sub 
semnul neabătut al me
sajului Înnobilat de uma
nismul revoluționar. Căci 
ne-a spus să dăruim po
porului o artă nouă, de 
înaltă calitate, caracteri
zată de climatul valorii si 
al libertății de expresie, 
de asumarea răspunderii 
fiecăruia fată de cultura 
națională, fată de cerin
țele oamenilor de astăzi, 
adăugind noi > titț. dura-

da- 
ar- 
în- 
de

Experiența
fruntașilor din 1979
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tehni- 
și toti

Foto :
Mihail Șerbânescu

la tribuna „Scînteii“

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Șl 
JUDEȚUL CLUJ - LOCUL I 

ÎN ÎNTRECEREA DINTRE 
ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE 

DE PARTID

unități agricole

I Viața economico-socială a localităților patriei
I
I

GALAȚI CRAIOVAI un concurent

I

I
I
I
I un copil sau

I
I
I
I
I Ilie TANASACHE
L.

Vasile, a ur- 
profesionale.

vehiculul experimen- 
cu bine toate probele,

Vehiculul experimental „ML-02”

Un
asemănător al anului. Totodată, 

încheiat acest trimes- 
cu sarcinile realizate 
producția marfă și numai 2,8 tone/osie și 

cu aparatură româ-

LA „ELECTROPUTERE"

Calitatea pregătirii 
terenului - perma
nent în atenția me
canizatorilor de 
I. A. S. Pietreni

Constanța

Un mod de a mâsura

— De and nu ne-am mai văzut '!
— De la Oțelăria I.
Da, are dreptate Liviu Mohorea. Avea pe atunci doar 

1T ani și își incepea viața de constructor-montor aici, 
in vatra de metal a Galațiului. Deci, o primă bornă de 
referință in existența lui Liviu Mohorea — Oțelăria I.

— Să facem socoteala anilor scurși de atunci.
— Ba eu țin o altfel de aritmetică, mă contrazice 

Liviu Mohorea.
Și face apel la degetele miinii stingi, precum școlarii 

aflați in etapa abecedarului.
— In răstimpul ăsta am construit Oțelăria II. 
îndoaie un deget.
— Sintem pe cale s-o terminăm și pe asta, a IlI-a. 
Alt deget indoit.
— Sudurile la convertizoarele primei oțelării le-am 

executat sub asistenta unor specialiști străini. Aici, la

Oțelăria III. a avut cUvintul echipa specialiștilor lui 
Nicolae Ariton.

Încă un deget îndoit.
— Și, ca să închei, intre timp am mai cîștigat trei 

categorii profesionale. Așa incit, iată-mă, acum, șef 
de echipă.

— Frumoasă e... aritmetica asta a dumitale. tovarășe 
Mohorea.

— E frumoasă tocmai pentru că nu este numai a mea.
Și din nou face apel la degetele miinii stingi :
— Tovarășul meu de muncă, Dumitru 

cat și el de atunci încă două categorii
Îndoaie primul deget.
— Alții, intre timp, au dobindit cite 

doi. Nu le pot da numele, că sint multi.
Alt deget indoit.
— Neculai Giurgea a fost primit in partid in răs

timpul care a trecut de la construcția Oțelăriei I...
Criteriile milioanelor de oameni ca Mohorea ? Se 

alcătuiesc din ceea ce durează ei, cu brațele și cu min
tea, pe tot cuprinsul patriei. Cicluri de viață socotite 
nu in ani, ci după unități de măsură inedite : ale cti
toriilor socialiste încheiate. Auzim deseori : „Băiatul 
meu s-a născut in timp ce ridicam hidrocentrala pe 
Olt..." „Era pe cînd începusem lucrările la Combinatul 
siderurgic Călărași"......Am urcat trei trepte profesio
nale de la șarja inaugurală de oțel de Tirgoviște"...

Frumoasă, emoționantă — și proprie acestui timp — 
această superbă aritmetică...

O nouă navă pentru flota maritimă 
comercială

Vehiculul experimental „ML-02“ 
al tramvaiului

naîe, noi case de cultură, 
noi cămine culturale, noi 
cluburi în întreprinderi, 
toate acestea sint expre
sii vii. concrete ale ne
mărginitei prețuiri și în-

O sărbătoare a cărții
și a

manifestă- 
cadrul Fes- 

național 
României" 

această 
o nouă e- 

„Lunii

Agenda 
rilor din 
tivalului 
„Cintarea 
cuprinde în 
primăvară 
diție, a V-a, a 
cărții in întreprinderi 
și instituții" organi
zată de Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor 
din România, Consi
liul Culturii și Edu- 
cației Socialiste și 
Uniunea scriitorilor, 
manifestare structu
rată în trei decade 
consacrate cărții so- 
cial-politice, tehnico- 
științifice și beletris
tice desfășurate sub 
genericul „Cartea in 
sprijinul formării con
științei socialiste, per
fecționării pregătirii 
profesionale a oame
nilor muncii, a unei 

cincina- 
tehnico-

cititorilor ei
președintele 
scriitorilor, 
Macovescu.

bătoare 
Uniunii 
George
„Cind rămîi singur la 
masa de lucru — a 
spus el — ziua, dar 
mai ales noaptea, in 
fața filei albe care tre
buie să cuprindă o 
lume de ginduri și 
sentimente, vă mărtu
risim că nu sîntem de 
fapt singuri: vă avem 
în față pe 
voastră, 
care 
n-am 
acest 
nent,

cei 
scriem, 

avea in 
dialog 

dacă nu

dumnea- 
pentru 

Dacă 
vedere 
perma- 
ne-am

Semnalam în urmă cu 
citeva zile livrarea de 
către constructorii șantie
rului naval din Galați a 
navei „Mărășești". 
eveniment 
s-a petrecut tot aici, de 
data aceasta fiind vorba 
de vasul „Fălciu" de 
8 750 tdw destinat trans
portului de mărfuri gene
rale.

— Noua navă . livrată 
flotei noastre maritime 
comerciale — ne spune 
Traian Mindru. inginer 
șef. secretar adjunct al 
comitetului de partid de 
Ia șantierul naval Galați
— este cea de-a cincea 
din seria de această ca
pacitate. dotată cu mo
toare românești de 6 000 
CP. în plus, ea prezintă 
un înalt grad de automa
tizare a compartimentului 
de mașini, fiind dotată 
cu o foarte modernă apa
ratură de navigație. De 
asemenea. încă din con
strucție au fost asigura
te măsuri pentru realiza
rea in exploatare a unor 
economii însemnate de 
combustibil.
— Nava a fost livrată îrt 
ultima zi a lunii martie, 
motiv de a încerca un

succint bilanț al trimes
trului încheiat.

— Este cea de-a patra 
navă livrată de șantierul 
nostru în primul trimes
tru 
am 
tru 
la 
netă, precum și la indi
catorii cheltuieli materia
le la 1 000 lei producție 
marfă și beneficii. Ne 
străduim in continuare să 
acționăm în ritm ’sporit 
pentru a asigura îndepli
nirea ritmică a planului. 
(Dan Plăeșu).

La întreprinderea „Electroputere" 
din Craiova, puternică citadelă a 
electrotehnicii românești, a fost 
construit, pentru prima oară in 
țară, vehiculul experimental tip 
,.ML-02“ echipat cu motoare liniare. 
Este rodul cercetărilor efectuate pe 
parcursul a peste patru ani de spe
cialiști de la Centrul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
„Electroputere", Institutul politeh
nic din Timișoara și Institutul po
litehnic Iași.

— Ce înseamnă „ML-02" ? — l-am 
întrebat pe șeful proiectului, ingi
nerul Mihai Juncu.

— Este un vehicul pe care noi îl 
folosim pentru testarea soluției de 
utilizare a motoarelor liniare în

tracțiunea urbană. El a fost probat 
pe o linie ferată, special construită 
pe un teren cu condiții asemănă
toare celor din exploatare, rezulta
tele fiind bune. Trebuie să subliniez 
faptul că „ML-02" este diferit de 
vehiculele similare realizate în alte 
țări. Modelul experimental are o 
greutate de 
este echipat 
nească.

— întrucît 
tal a trecut 
care va fi următoarea etapă în va
lorificarea acestor rezultate ?

— Pornind de la rezultatele tes
tării, am trecut la proiectarea 
primului vehicul cu motoare li
niare pentru transportul urban — 
„ROM-U-LIN" — care va intra în 
curind în fabricație, avînd o capa
citate pînă la 500 de locuri și o vi
teză pînă la 120 km/oră. El are însă 
posibilitatea să circule și în uni
tăți multiple, in acest caz capaci
tatea sporind la 1000 de locuri.

— Ce avantaje oferă „ROM-U- 
LIN" ?

— în primul rînd, va contribui la 
dezafectarea transportului stradal, 
întrucît va circula pe o estacadă, 
la înălțimea de circa 8 metri, fo
losind pentru deplasare o șină fe
rată convențională. în al doilea 
rînd, poate transporta de două ori 
mai mulți pasageri decît un tram
vai. în al treilea — dar nu în ulti
mul rînd — are un consum ener
getic redus. (Nicolae Petolescu).

nilor 
noi calități în 
Iul revoluției 
științifice".

Adevărată 
toare a cărții, 
menea amplă 
testare ne evocă linii
le directoare ale unei 
politici a cărții fun
damentată 
noașterea 
ței cuvintului scris în 
formarea omului zi
lelor noastre, a locu
lui activ al cărții in 
viata oamenilor. Car
tea si-a consolidat 
funcția utilitară, func
ția publică de orien
tare activă, de forma
re pe plan etic, știin
țific. estetic.

Cinstea de a găzdui 
deschiderea festivă 
a „Lunii cărții in în
treprinderi și institu
ții" a revenit între
prinderii IREMOAS. 
aflată pe una dintre 
dele mai tinere și mai 
puternice platforme 
industriale ale Capita
lei noastre, un mare 
colectiv muncitoresc 
unde cartea se găsește 
mereu la ea acasă, cu 
o mare bibliotecă ce 
nu este doar un depo
zit de înțelepciune, ci 
și un nucleu dinamic 
de largă și permanen
tă răspîndire a cunoș
tințelor și învățămin
telor cărții. Cuvîntul 
făuritorilor cărții l-a 
adus la această săr-

sărbă- 
o ase- 

mani-

pe recu- 
importan- care 

dacă 
dacă 
su

mari
nu ne-am 
adevărat'• 

in 
so-

in această 
Privindu-vă 

mi-am a-

pune întrebările 
trebuiesc puse, 
n-am stîrni idei, 
n-am aprinde în 
flete flacăra unor 
sentimente, 
îndeplini cu

. misiunea noastră 
această societate 
cialistă, 
țară, 
acum, aici.
mintit de chipurile în
trebătoare din nopțile 
și zilele scrisului nos
tru. Acum ne aflăm 
față in față intr-o zi 
de sărbătoare, 
inaugurarea 
cărții" este cu 
o sărbătoare, 
noi, cei mai

- care știm bine că 
această țară, cu aproa
pe 40 de ani în urmă, 
o mare parte din 
populație era neștiu
toare de carte, aceas
ta este cu adevărat o 
sărbătoare de mari și 
adinei semnificații. In 
ultimii 
ani, de 
Nicolae 
conduce
tulul și partidului nos-

căci 
„Lunii 
adevărat 

Pentru 
virstnici, 

in

cincisprezece 
cînd tovarășul 

Ceaușescu 
destinele sta-

tru, setea de carte a 
crescut enorm în 
România și nu putem 
sublinia destul că a- 
ceastă sete de 
accesul larg la cultu
ră constituie mîndria 
noastră a tuturor, a 
intregului popor ro
mân, care a ieșit la lu
mină gratie partidului 
nostru, politicii sale 
culturale înnoitoare, ai 
cărei martori și bene
ficiari sintem cu toții, 
cititori și scriitori, in 
această frumoasă țară 
a noastră".

Setei de carte ce 
caracterizează pe omul 
zilelor 
răspuns, în acești ani, 
cu cărți valoroase, 
devorate ; cu opere 
științifice și beletris
tice capabile să 
pundă întrebărilor 
care și Ie pun oamenii, 
contribuind astfel la 
forțnarea personalității 
lor, la modelarea con
științelor. Setei de 
carte i s-a răspuns 
prin intermediul unui 
proces editorial , de 
vaste proporții : între 
1976—1979 s-au tipărit 
9 897 titluri in 
202 645 000 exemplare 
in limba română și in 
limbile naționalităților 
conlocuitoare, în ace
eași perioadă fiind pu
blicate 2 400 manuale 
tehnico-profesionale și 
cursuri universitare in 
77 080 000 exemplare. 
Aceeași sete de carte 
este măsurabilă eloc
vent prin- cele 2 mi
liarde Iei rezultate din 
vinzarea cărții. La 
care se adaugă alte 
aproape 400 milioane 
lei — cărți vtndute 
prin difuzorii din în
treprinderi și instituții 
Iată, deci, pe scurt, 
proporțiile unui feno
men național de pre
țuire a cărții. Si iată 
de ce conțin un 
profund adevăr cuvin
tele rostite de o mun
citoare la această săr
bătoare a cărții : 
„Sărbătorim nu numai 
cartea, dar, în egală 
măsură, și pe citito
rii ei".

carte.

noastre i s-a
a-

răs- 
pe

M. COSTEA

resimt.it
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PRIMULUI ALES Al POPORULUI - OMAGIU POPORULUI
Mesaje, telegrame, scrisori de felicitare din întreaga tară adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa în suprema funcție de președinte al Republicii
în telegrama trimisă de MINIS

TERUL INDUSTRIEI METALURGI
CE se subliniază : Cu inimile pline 
de bucurie și mîndrie patriotică, de 
profundă recunoștință și admirație, 
comuniștii și toti oamenii muncii din 
industria metalurgică vă adresează 
cele mai calde felicitări pentru reale
gerea dumneavoastră în funcția su
premă de conducere a statului, urări
le cele mai fierbinți de sănătate și 
putere de muncă pentru a conduce 
cu aceeași fermitate și energie crea
toare destinele României socialiste 
spre viitorul comunist. Faptul că 
dumneavoastră, iubite conducător al 
partidului, cel mai strălucit fiu al 
neamului, vă aflati în fruntea tării 
este nu numai expresia deosebitei 
stime și prețuiri ce vi le acordă în
treaga națiune, ci și garanția că Pro
gramul partidului, hotărîrile istorice 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. vor fi. traduse neabătut în 
viată, că toti cei ce muncesc și tră
iesc pe pămîntul patriei, strins uniți 
în jurul partidului, al dumneavoas
tră. vor face ca mărețele obiective 
ale construcției noastre socialiste și 
comuniste să devină realitate concre
tă spre binele și fericirea poporului 
român.

Afirmarea puternică a României în 
lume, prezența sa în toate marile 
probleme care frămintă astăzi ome
nirea. lupta neobosită pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru pace, pentru în
tărirea unității și solidarității mișcă
rii muncitorești internaționale vor 
rămîne indisolubil legate de gindirea 
și inițiativele dumneavoastră de mare 
profunzime, puternică cutezanță și 
originalitate.

Cităm din telegrama CONSILIU
LUI DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI CONSTRUCȚIILOR IN
DUSTRIALE : „Noi, constructorii, ca 
dealtfel toți cetățenii patriei, vedem 
în realegerea dumneavoastră în suj 
prema funcție de conducere în stat 
chezășia înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de dezvoltare 
impetuoasă a României pe drumul 
socialismului si comunismului, a ri
dicării țării noastre printre națiunile 
dezvoltate ale lumii contemporane.

Orientarea pe care o imprimați cu 
consecventă politicii de investiții, 
spre o eficientă economică și socială 
maximă, constituie pentru noi. cei 
ce realizăm marile obiective indus
triale. un inestimabil program în ve
derea continuei perfecționări a ac
tivității, prin folosirea cit mal judi
cioasă a resurselor, promovarea 
progresului tehnic, perfectionarea 
organizării și execuției lucrărilor. 
Conștienți de sarcinile ce ne revin în 
edificarea amplului program de In
vestiții inițiat de partid, nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea obiectivelor de investiții de pe 
marile platforme industriale ale țării, 
o atenție deosebită acordind-o celor 
ale industriei chimice, metalurgice și- 
construcțiilor de mașini 1— ramuri- 
cheie în ridicarea potențialului eco
nomic al tării. Punerea în funcțiune 
a obiectivelor si capacităților de pro
ducție din planul anuljii 1980 — a 
căror importantă este deosebită pen
tru realizarea cu succes nu numai a 
actualului cincinal, dar șl a celui vii
tor — va constitui principalul obiec
tiv al întregii noastre activități".

în telegrama adresată de CONSI
LIUL DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI INDUSTRIEI CHIMICE 
se spune: „împreuna cu întregul 
nostru popor, comuniștii, toți oame
nii muncii care lucrează în industria 
chimică vă1 roagă să primiți expresia 
sentimentelor lor de nemărginită sa
tisfacție și mîndrie patriotică pentru 
realegerea dumneavoastră în funcția 
supremă de președinte al Republicii 
Socialiste România. Acest act de în
semnătate istorică, expresie a voin
ței întregii națiuni române, constituie 
chezășia mersului mereu ascendent 
pe calea socialismului și comunismu
lui. drum pe care țara pășește ferm, 
ajungînd, în ultimii 15 ani, să se 
bucure de un imens prestigiu în în
treaga lume. Personalitatea dumnea
voastră remarcabilă, calitățile de 
excepțional om politic și conducător 
de stat, reliefate cu pregnanță in 
activitatea neobosită ce o desfășu- 
rati. conferă politicii partidului și 
statului nostru o deosebită apreciere 
pe toate meridianele globului.

Vă rugăm, mult iubite și stimate 
tovarășe președinte al republicii, să 
primiți asigurarea noastră că. apli- 
cind indicațiile dumneavoastră deo
sebit de prețioase, toți cei oe lucrea
ză in industria chimică nu vor pre
cupeți nici un efort pentru înfăptui
rea hotăririlor Congresului al XII-lea 
al partidului, pentru îndeplinirea 
prevederilor planului cincinal, con- 
știenți că in acest fel își aduc con
tribuția la prosperitatea patriei, la 
bunăstarea poporului".

„Asemenea Întregului nostru popor 
— se arată în telegrama adresată de 
BIROUL EXECUTIV AL CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI AGRICULTURII ȘI 
INDUSTRIEI ALIMENTARE — sîn- 
tem ferm convinși că tot ce s-a în
făptuit in ultimul deceniu și jumă
tate în tara noastră este legat ne
mijlocit de numele, fapta și gindirea 
dumneavoastră, conducătorul Încercat 
al întregii națiuni pe calea progre
sului și bunăstării, a prosperității și 
demnității patriei, a afirmării perso
nalității umane, a întăririi indepen
dentei și suveranității României. 
Apreciind așa cum se cuvine. în pri
mul rînd printr-un profund atașa
ment exprimat prin fapte de muncă, 
prodigioasa dumneavoastră activitate 
revoluționară, novatoare, in slujba 
edificării .socialismului în patria 
noastră, vă exprimăm cele mai vii 
mulțumiri, izvorite din adîncul ini
mii. pentru sprijinul deosebit de 
prețios pe care îl acordați agricul
turii, pentru grija ce o manifestați, 
zi de zi. in vederea promovării celor 
mai corespunzătoare căi și soluții 
menite să determine progresul mai 
rapid al acestei ramuri de bază a 
economiei naționale. înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare.

Pentru noi toti. ca și pentru întrea
ga suflare românească, realegerea 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în suprema func
ție de președinte al republicii, re
prezintă chezășia înfăptuirii cu de
plin succes a Programului partidului, 
a istoricelor hotărîri adoptate de 

Congresul al XII-lea al partidului, 
a ridicării României pe trepte tot 
mai înalte de civilizație. Folosim 
acest plăcut prilej pentru a vă ex
prima dragostea fierbinte, stima și 
atașamentul de neclintit, asigurîn- 
du-vă că vom face totul pentru a 
munci și ne comporta la nivelul 
înaltelor dumneavoastră exigențe, 
servind cit mai cu folos cauza parti
dului, opera de făurire a socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră".

în telegrama adresată de COMI
TETUL PENTRU PROBLEMELE 
CONSILIILOR POPULARE se spu
ne : „Realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția supre
mă de președinte al republicii con
stituie cea mai sigură garanție a 
înfăptuirii cu succes, de către între
gul nostru partid și popor. în uni
tate deplină, a mărețului program 
stabilit de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, a mer
sului nostru hotărît spre făurirea 
unei Românii prospere, pe drumul 
mereu ascendent al socialismului și 
comunismului. Avînd deplina con
vingere că în frunte cu dumneavoas
tră tara noastră se va ridica pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație, vă rugăm să primiți cele 
mai calde felicitări și'urări de să
nătate. activitate rodnică și îndelun
gată în conducerea partidului și sta
tului. asigurîndu-vă că, împreună cu 
consiliile populare, vom depune toa
tă energia și puterea noastră de 
muncă în slujba înfăptuirii hotărîri- 
lor celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, spre binele întregului 
popor, al scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România".

Redăm din telegrama trimisă de 
MINISTERUL ENERGIEI ELEC
TRICE : „Izvorîtă din dorința fier
binte a întregului popor, realegerea 
dumneavoastră de către Marea Adu
nare Națională in această supremă 
funcție reafirmă dorința întregii na
țiuni de. a vă avea în continuare în 
fruntea statului pe dumneavoastră, 
care conduceți cu înțelepciune si clar
viziune măreața operă de edificare 
a noii orânduiri pe pămîntul româ
nesc. Reînvestirea dumneavoastră in 
fruntea statului reprezintă garanția 
fermă a înfăptuirii cu succes a pro
gramului, pentru care întregul popor 
a votat la 9 martie și care asigură in 
următorii ani ridicarea tării noastre 
pe noi culmi de progres si civilizație, 
trecerea la o nouă calitate în toate 
domeniile, intrarea României socia
liste intr-un stadiu superior de dez
voltare, promovarea cu înflăcărare a 
ideilor nobile ale păcii, colaborării și 
prieteniei între popoare, a luptei 
neobosite pentru destindere si secu
ritate internațională... pentru cauza 
libertății și independenței popoarelor.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oame
nii muncii din industria energiei 
electrice și termice vor face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a sarci
nilor ce. ne revin, în special pentru 
funcționarea sigură a sistemului ener
getic național și pentru, reducerea 
consumurilor specifice de combustibil 
și energie electrică, sarcini prioritare 
ce ne sint trasate de conducerea de 
partid și de stat".

„Reînvestirea dumneavoastră în 
Înalta funcție de președinte al tării 
noastre, cel mai iubit și devotat fiu 
al poporului român, patriot înflăcărat 
și revoluționar consecvent, eminent 
conducător de partid și de stat, perso
nalitate marcantă a lumii contem
porane, militant de frunte al. miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, reprezintă pentru noi, co
muniștii. pentru întregul popor mun
citor garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a istoricelor hotăriri adop
tate de Congresul al XII-lea al parti
dului — se arată în telegrama adre
sată de CONSILIUL DE CONDUCE
RE AL MINISTERULUI ECONO
MIEI FORESTIERE ȘI MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII.

întreaga politică internă si externă 
a partidului și statului nostru este 
străbătută de forța spiritului, novator 
și revoluționar al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, reflectă în mod strălucit puterea 
de analiză și clarviziune asupra tutu
ror fenomenelor lumii contemporane, 
aplicarea creatoare a principiilor ma
terialismului dialectic și istoric Ia 
condițiile concrete ale tării noastre.

Strins uniți în jurul partidului. în
făptuind cu consecventă sarcinile ce 
ne sint încredințate, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom face totul pentru tradu
cerea în viată a obiectivelor actualu
lui cincinal, de hotărirea noastră fer
mă de a acționa cu dăruire pentru în
făptuirea politicii interne si externe 
a partidului și statului, de a îndeplini 
în mod exemplar hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului".

„Comuniștii, întregul personal sa
nitar văd în realegerea dumnea
voastră în fruntea statului dorința 
fierbinte șl voința poporului român 
ca cel mai iubit fiu al său să condu
că mai departe cu aceeași înțelep
ciune și clarviziune destinele tării 
pe calea înfăptuirii socialismului și 
comunismului, a fericirii și ounăstă- 
rii — se spune în telegrama adresată 
de CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII. 
Vă adresăm lin adîncul Inimilor 
mulțumiri și recunoștința noastră 
pentru grija permanentă ce o acor
dați ocrotirii sănătății, perfecționării 
activității noastre, asigurării și apă
rării sănătății întregului popor. Sîn- 
tem fericiți, asemenea întregului 
popor, că prezenta dumneavoastră în 
fruntea partidului și statului repre
zintă garanția mersului victorios îna
inte. chezășia înfăptuirii grandioase
lor obiective stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să înde
plinim exemplar importantele sar
cini ce ne revin pentru progresul și 
prosperitatea patriei noastre, pentru 
perfecționarea asistenței medicale și 
creșterea calității vieții, să muncim 
cu devotament și pasiune revoluțio
nară pentru realizarea integrală și la 
cel mai înalt'nivel a Îndatoririlor ce 
le avem".

în telegrama trimisă de CONSI
LIUL DE CONDUCERE AL MINIS

TERULUI JUSTIȚIEI se spune : 
„Comuniștii, toti oamenii muncii din 
sistemul justiției trăiesc intens, ase
menea întregului nostru popor, entu
ziasta bucurie a realegerii în supre
ma funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România a dumnea
voastră, cel mai de seamă și prețuit 
fiu al poporului român, patriot în
flăcărat, militant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane. învestitura 
dumneavoastră exprimă chezășia 
avintului, pe mai departe, al vieții 
economice și sociale a tării noastre, 
dobîndirea de noi și mari realizări în 
dezvoltarea tuturor domeniilor de 
activitate, în înflorirea puternică a 
științei și culturii. în îmbogățirea con
tinuă a vieții materiale și spirituale, 
în perfecționarea conducerii demo
cratice a societății.

Ca juriști, sîntem mîndri că. dato
rită activității creatoare a partidului, 
contribuției dumneavoastră nemij
locite. s-a elaborat un nou sistem de 
drept românesc, propriu, care se per
fecționează continuu, corespunzător 
etapei pe care o parcurgem, s-âu in
staurat autoritatea deplină a legii, de
plina concordantă dintre lege și prin
cipiile eticii și echității, socialiste. Vă- 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu toate forțele pentru a traduce în 
viață și a înfăptui în mod exemplar, 
în domeniuj nostru de activitate, ho
tărîrile istorice ale Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru înăl
țarea scumpei noastre patrii pe noi 
trepte ale progresului și civilizației".

„Cu deosebită satisfacție și 
nețărmurită bucurie, oamenii mun

• „In fruntea țării și împreună cu țara, intr-o 
strînsă unitate, sinteți mereu flacăra vie, conștiința 
trează a națiunii noastre care urcă spre culmi tot

mai înalte de progres și civilizație".

• „ Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort 
spre a îndeplini sarcinile ce ne revin pe anul 1980 
și pe întregul cincinal, mărețele obiective prevăzute 
in documentele Congresului al XII-lea al partidului".

cii din CONSILIUL NAȚIONAL 
AL APELOR — se subliniază în tele
gramă — vă adresează, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai vibrante felicitări pentru 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al. Republicii 
Socialiste România. Reînvestirea 
dumneavoastră in fruntea statului 
reprezintă garanția fermă a înfăptui
rii cu succes a programului, pentru 
care întregul popor a votat la 9 mar
tie și care asigură în următorii ani 
ridicarea tării noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, trecerea la 
o nouă calitate în toate domeniile, 
intrarea României socialiste într-un 
stadiu nou, superior de dezvoltare, 
promovarea ideilor nobile ale păcii, 
colaborării și prieteniei între po
poare, a luptei pentru destindere și 
securitate internațională, pentru 
cauza libertății și independenței po
poarelor. Vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din activitatea de 
gospodărire a apelor vor faoe totul 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce ne revin din documentele 
Congresului al XII-lea al partidului".

„Noi comuniștii, toți oamenii 
muncii — se arată în telegrama con
ducerii TRIBUNALULUI SUPREM 
— am luat cunoștință cu satisfacție 
și entuziasm de realegerea dumnea
voastră in înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Realegerea în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România reprezintă voința unanima 
a întregului popor și recunoașterea 
activității dumneavoastră de militant 
revoluționar de frunte, care și-a în
chinat întreaga viață luptei consec
vente de apărare a intereselor funda
mentale ale națiunii noastre, de 
ridicare și afirmare a prestigiului 
României pe arena internațională.

Omagiem în persoana dumneavoas
tră, împreună cu Întreaga rațiune, 
pe cel mai Iubit fiu al poporului roz 
mân, devotat cauzei partidului al 
cărui tezaur ideologic l-ați. îmbogățit 
cu o profundă viziune novatoare ce 
se reflectă în politica internă și ex
ternă a patriei noastre, asigurîndu-i 
înflorirea neîntreruptă pe calea pro
gresului și civilizației.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
partidului și statului, ne angajăm să 
aducem la îndeplinire întocmai hotă- 
ririle Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, să 
acționăm cu fermitate pentru apăra
rea ordinii de drept prin înfăptuirea 
actului de justiție in spiritul respec
tării cu strictețe a legalității, a nor
melor eticii și echității socialiste, 
garantării drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor".

„Hotărirea unanimă a Marii Adu
nări Naționale de a vă realege în 
funcția supremă de președinte al țării 
a fost primită cu cea mai vie satis
facție, alături de întregul popor, și 
de către toți cei care lucrează in 
PROCURATURA REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANȚA — se sublinia
ză în telegramă. S-a împlinit, astfel 
voința fierbinte a întregului partid și 
popor de a avea mai departe în frun
tea sa pe eminentul conducător revo
luționar, exemplu de slujire nestră
mutată a intereselor clasei munci

toare, pe omul de al cărui nume și 
faptă este nemijlocit legat tot ce s-a 
înfăptuit în România socialistă în ul
timul deceniu și jumătate. Actul de 
mare importanță istorică al reale
gerii în înalta funcție de președinte 
al tării conferă poporului deplina 
garanție a înfăptuirii grandiosului și 
mobilizatorului Program de făurire a 
societății noastre socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare spre 
comunism. Aducindu-vă un fierbinte 
omagiu, vă încredințăm totodată că 
vom munci cu abnegație și dăruire, 
vom face totul pentru a ne situa la 
înălțimea sarcinilor ce ne revin pen
tru asigurarea climatului de ordine 
și legalitate necesar muncii pașnice 
de construire a socialismului, înfăp
tuirea principiilor eticii și echității 
socialiste, garantarea libertății și 
demnității omului, afirmarea multi
laterală a personalității umane".

„Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMÂNIA, comu
niștii, întregul personaj muncitor al 
Academiei — se arată intr-o altă 
telegramă — vă roagă să primiți 
respectuoase felicitări. Sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă, clar
văzătoare. poporul român, strins unit 
în jurul partidului, a obținut în ultimii 
cincisprezece ani succese remarcabi
le în toate domeniile vieții economi
ce, social-politice, ale științei și cul
turii, pășind viguros și ferm pe ca
lea luminoasă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, eta
pă istorică ce poartă' pecetea puter
nicei și eminentei dumneavoastră 
personalități. .

Realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de cea mai 

înaltă răspundere de conducere a 
treburilor țării constituie pentru noi 
toți, pentru întregul nostru partid și 
popor, garanția sigură a înfăptuirii 
neclintite a sarcinilor de însemnătate 
istorică trasate de Congresul al XII- 
lea al partidului, thezășia înaintării 
în ritm rapid și neabătut a Româ
niei spre comunism, a continuității 
politicii sale interne și externe".

„Realegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al României socialiste repre
zintă un prilej istoric cu profunde 
semnificații, deoarece el coincide cu 
un deceniu și jumătate de cînd dum
neavoastră sînteți In fruntea parti
dului, cirmuind cu fermitate comu
nistă vastul și complexul proces al 
dezvoltării economice și sociale a 
patriei noastre libere și independen
te, proces tn care noi. scriitorii, 
ne-am găsit temeiuri de inspirație, 
de reflectare a vieții, pentru a îi lin 
ce în ce mai bine receptați artistic 
de masele muncitoare — se arată in 
telegrama adresată de UNIUNEA 
SCRIITORILOR.

Scriitorii români, maghiari, ger
mani, sirbi și de alte naționalități 
văd în reînvestirea dumneavoastră 
în suprema funcție de președinte al 
Statului garanția continuării strălu
cite a politicii interne și externe a 
României din ultimii 15 ani, înfăp
tuirea neabătută a Programului 
partidului, a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea.

Dumneavoastră sînteți constructorul 
revoluției noastre socialiste, al unei 
vieți noi. mai bună, mai dreaptă, cea 
mai dreaptă, al orînduirii pe care o 
numim societatea socialistă multila
teral dezvoltată. Dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe pre
ședinte al republicii, ați creat posi
bilitatea de afirmare a culturii și a 
literaturii în tara noastră, pentru 
perfecționarea omului nou. Dum
neavoastră, tovarășe președinte al 
republicii, ați tăcut ca în lume să se 
cunoască și să se aprecieze cultura 
și literatura noastră socialistă".

Redăm din telegrama adresată de 
COMITETUL EXECUTIV AL U- 
NIUNII CENTRALE A COOPERA
TIVELOR DE CONSUM : „Este o 
deosebită oucurie 'a. In .îumele ce- 
loa- aproape opt milioane ie membri, 
cooperatori — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, ai tutu
ror comuniștilor si al celorlalți oa
meni ai muncii din Centrocoop — să 
vă adresăm din toată Inima, eu pri
lejul realegerii dumneavoastră tn 
funcția supremă de președinte al Re
publicii Socialiste România, cele mai 
calde felicitări. învestirea dumnea
voastră în suprema funcție de pre
ședinte al României socialiste ex
primă voința fermă a întregului nos
tru popor, chezășia înfăptuirii cu 
consecventă a Programului partidu
lui.

Punînd întreaga noastră capacitate 
creatoare în slujba înfăptuirii sar
cinilor ce ni le-ati încredințat, ne 
exprimăm satisfacția de a vă avea pe 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea 
partidului și statului, fiu iubit al po
porului personalitate proeminentă a 
lumii contemporane. luptător dîrz 
pentru independență și suveranitate 
națională, pentru pace și colaborare 
între popoare, pentru o lume mai 

dreaptă și mai bună, lipsită de arme 
și războaie.

Odată cu satisfacția pentru reale
gerea în funcția supremă de pre
ședinte al republicii, ne exprimăm 
totala adeziune fată de politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român, in care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aveți rolul determinant si 
ne angajăm solemn in fața partidu
lui. a dumneavoastră personal, a 
întregii noastre națiuni de a nu pre
cupeți nici un efort pentru transpu
nerea cu fermitate în viată a sarcini
lor ce ne revin din istoricele docu
mente ale celui de al XII-lea Con
gres al partidului".

„în aceste clipe sărbătorești prile
juite de reînvestirea dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România, noi, 
comuniștii — cadre didactice, stu
dent! și cursanți — se arată in 
telegrama ACADEMIEI «ȘTEFAN 
GHEORGHIU» — vă adresăm, din 
adîncul inimii, într-un glas cu între
gul popor, cele mai calde felicitări, 
urări de sănătate, fericire si putere 
de muncă în activitatea neobosită pe 
care o consacrat! propășirii continue 
a națiunii noastre socialiste.

însuflețitoare simțăminte de admi
rație, de adine respect generează în 
conștiința partidului și a poporului 
spiritul dumneavoastră novator, în
sușirile de gînditor profund, aportul 
decisiv pe care 1-ati adus și îl adu
ceți la abordarea creatoare a teoriei 
socialismului științific, la îmbogă
țirea cu noi idei, teze și concepte a 
tezaurului teoriei și practicii revolu
ționare, a patrimoniului cunoașterii 
și creației istorice a epocii noastre.

Viziunea dumneavoastră profund 
științifică asupra dezvoltării armo
nioase a forțelor de producție, a unei 
creșteri economice- susținute, științi
fic organizate, determină schimbări 
revoluționare în structura economi- 
co-socială a tuturor zonelor oatriei, 
asigură avîntul Impetuos al poten
țialului lor material, constituind te
melia trainică a bunăstării oameni- 
lor muncii lin patria noastră.

Urmiiid tn Întreaga noastră muncă 
pilda iumneavoastră vie ie eroism si 
pasiune revoluționară. înalta dăruire, 
atașamentul și fidelitatea tată ie In
teresele majore ale poporului, vă 
asigurăm, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom tace totul pentru 
a manspune în viată sarcinile ce Iz- ■ 
vorăsc din documentele Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru a pregăti și forma 
cadre de partid animate de spirit 
revoluționar, de înaltă responsabili
tate comunistă, gata Pricind să acțio
neze cu fermitate și devotament 
pentru înfăptuirea politicii Interne și 
internaționale a gloriosului nostru 
partid".

„Membrii ACADEMIEI DE ȘTIIN
ȚE SOCIALE ȘI POLITICE, oamenii 
de știință, cercetătorii și specialiștii 
in domeniul științelor sociale și poli
tice dau glas bucuriei lor de a vă 
afla din nou la conducerea statului, 
in funcția supremă de președinte ai 
republicii, de numele dumneavoastră 
legîndu-se marile victorii din acești 
15 ani, prestigiul nemaicunoscut al 
țării peste hotare, speranțele noastre 
de viitor. Climatul de muncă, de în
credere. de cutezanță și de responsa
bilitate pe care l-ați introdus în în
treaga noastră activitate — se spune 
în telegramă — își arată roadele zi 
de zi ; realegerea dumneavoastră 
în înalta funcție le va spori, le va 
ridica pe neatinse culmi. Angajamen
tul nostru hotărît, pe oaie îl reîn- 
nolm cu acest prilej, este de a vă 
urma cu credință și de a contribui la 
realizarea însuflețitorului program de 
dezvoltare economică și socială fără 
precedent a patriei .noastre, de înflo
rire a științei și culturii românești".

„Comuniștii ți ceilalți oameni ai 
muncii din COMITETUL DE STAT 
PENTRU PREȚURI, alături de Între
gul popor — se spune în telegramă — 
vă adresăm cele mai calde felicitări, 
urări de sănătate și de viată îndelun
gată, spre binele și fericirea poporu
lui român, pentru Înflorirea patriei 
noastre scumpe, cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al tării. Este o cinste și mîn
drie pentru noi că poporul român 
va avea și în viitor la cîrma destine
lor sale pe acela care, cu fapta și 
gindirea, și-a consacrat întreaga via
ță ridicării României pe trepte tot 
mai înalte, pe dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent om oolitic, strălucită perso
nalitate a vieții internaționale, mili
tant activ și hotărît pentru realizarea 
idealurilor nobile ale libertății, inde
pendenței și progresului social, ale 
păcii, prieteniei și colaborării între 
națiuni.

Vă asigurăm că și în viitor ne vom 
consacra întreaga activitate dezvol
tării echilibrate a economiei Româ
niei socialiste și creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii, obiectiv 

fundamental al politicii partidului și 
statului nostru".

„Funcțiile supreme pe care le în
depliniți în partid și pe linie de stat, 
ca ales unanim al poporului, ne dau 
garanția îndeplinirii cu succes a ma
rilor obiective prevăzute în Progra
mul partidului, în documentele isto
ricului Congres al XII-lea al parti
dului — se arată in telegrama trimi
să de DIRECȚIA CENTRALA DE 
STATISTICA. Ne exprimăm convin
gerea că realegerea dumneavoastră 
— comunistul de omenie care întru
chipează cele mai alese virtuți ale 
poporului din rîndul căruia v-ați 
ridicat, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale — în funcția de 
președinte al republicii va asigura 
viitorul luminos, independența și su
veranitatea patriei noastre socialiste, 
creșterea prestigiului României în 
rîndul națiunilor lumii. Vă asigurăm 
că, strîns uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit 
al întregii națiuni, vom urma cu 
fermitate exemplul dumneavoastră 
strălucit de patriot înflăcărat și emi
nent revoluționar, muncind cu abne
gație pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective și sarcini stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului".

„Comuniștii, toti oamenii muncii din 
sistemul COMITETULUI DE STAT 
PENTRU ENERGIA NUCLEARA, 
asemeni întregului popor, tin să dea 
expresie celor mai alese sentimente 
de mîndrie patriotică, totală adeziu
ne și deplină satisfacție fată de reale
gerea dumneavoastră in suprema 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România 5i vă adresează, 
din adîncul inimilor, cele mai calde 
felicitări, însoțite de cele mai res
pectuoase urări de multi ani de viată, 
deplină sănătate, putere de muncă 
pentru a conduce destinele României 
socialiste spre cele mai înalte culmi 
de civilizație și progres — se men
ționează într-o altă telegramă.

Permiteți-ne, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să folo
sim și acest fericit prilej pentru a 
vă exprima din adîncul inimii cea 
mai profundă recunoștință si cele mai 
alese mulțumiri pentru atenția deo
sebită pe care permanent ați acor
dat-o programului de energetică nu
cleară. sporirii contribuției fizicii și 
energiei nucleare, la introducerea 
progresului tehnic în economia na
țională, pentru sprijinul nelimitat și 
prețioasele indicații pe care dumnea
voastră personal ni le-ati dat cu atîta 
generozitate, în vederea îndeplinim 
sarcinilor stabilite pentru domeniul 
nuclear de cel.de-al XII-lea Congres 
al partidului".

„Pentru întreg poporul român, 
realegerea dumneavoastră in suprema 
funcție de președinje ai republicii re
prezintă chezășia înfăptuirii mărețe
lor planuri de dezvoltare economico- 
socială a tării, de ridicare a ei pe 
noi culmi 'ale progresului si civiliza
ției — se relevă în telegrama trimisă 
de CONSILIUL NAȚIONAL AL SO
CIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE. Este o 
mare bucurie de a vă avea ca înțe
lept cîrmuitor și pentru anii care vin. 
hotărîtori pentru edificarea comunis
mului in România, pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu!. 
patriot înflăcărat, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane, al că
rui nume este rostit cu înaltă pre
țuire și stimă de oameni de oe toate 
continentele. Slujind cu fermitate 
neabătută interesele națiunii noastre, 
ale mișcării revoluționare contem
porane. dumneavoastră ați Intrat în 
conștiința întregii umanități ca un în
flăcărat promotor al ideilor nobile ale 
păcii, colaborării si prieteniei între 
popoare".

„Cu sentimente de satisfacție și 
mîndrie patriotică, comuniștii, oame
nii muncii de la BANCA NAȚIO
NALA A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA au trăit momente de 
înaltă fericire patriotică odată cu 
reînvestirea dumneavoastră, cel mai 
iubit și stimat fiu al poporului nos
tru, ta înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România — se 
subliniază în telegramă. Dînd expre
sie atașamentului deplin la politica 
internă și externă a partidului si sta
tului nostru, respectului, dragostei și 
recunoștinței nemărginite fată de 
dumneavoastră, îngăduiți-ne. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă încredințăm că vom 
acționa cu devotament și dăruire pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, a indicațiilor 
dumneavoastră, privind dezvoltarea 
economico-socială a patriei".

„Comuniștii. întregul nostru colec
tiv au primit cu deosebit entuziasm 
vestea realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al re
publicii — se arată în telegrama 
adresată de oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST"- 
BUCUREȘTI. Activitatea dumnea
voastră neobosită și laborioasă des
fășurată în fruntea partidului și a 
statului nostru este o pildă vie pen
tru fiecare comunist, pentru fiecare 
om al muncii. Cu o neasemuită pu
tere de muncă și creație, sînteți un 
strălucit exemplu de dăruire si' pa
siune revoluționară pentru continua 
dezvoltare a patriei, pentru afirmarea 
plenară a României socialiste în con
certul națiunilor lumii.

Prestigiul dumneavoastră interna
țional este legat pentru totdeauna in 
conștiința popoarelor lumii de pro
movarea unei politici menite să asi
gure consolidarea cursului pozitiv 
îndreptat spre destindere si colabo
rare între națiuni, afirmarea ideilor 
socialismului în lume, intensificarea 
luptei antiimperialiste, anticolonia
liste, făurirea unei lumi a păcii și 
colaborării.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a îndeplini in 
mod exemplar sarcinile ce ne revin 
din documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
realiza, așa cum ne-am angajat, sar
cinile actualului cincinal la data de 
15 iunie, ceea oe ne va permite să 
dăm suplimentar, pină la sfîrsitul 
acestui an, o producție de 3,6 mi
liarde lei".

„întregul colectiv de oameni ai 
muncii din INSTITUTUL DE CER* 

CETARI CHIMICE — BUCUREȘTI 
— se arată în telegramă — încearcă ' 
un sentiment de emoție și mmdrie 
patriotică și vă urează din inimă 
multă sănătate, fericire, putere de 
muncă și realizări . deosebite pentru i 
propășirea pe culm! și mai înalte a 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România. Promotor strălucit 
al dezvoltării științei, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sublimați 
consecvent și cu pregnantă că cer
cetarea științifică trebuie să-șl 
aducă o contribuție sporită la apro
fundarea cunoașterii legilor natu
rii și societății pe baza concepției 
materialist-dialectice și istorice sj 
acordați o atenție deosebită dezvol
tării cercetărilor în domeniile mate
maticii. fizicii, chimiei, biologiei, 
discipline care exercită un rol esen
țial în progresul general al științei 
și tehnicii contemporane.

Este o cinste deosebită pentru noi 
de a folosi și acest prilej pentru a 
exprima sentimente alese de recu
noștință, prețuire și dragoste tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. emtaentă persona
litate politică și științifică, care, cu 
spirit de abnegație și dăruire, se a- 
firmă printr-o prezentă activă de zi 
cu zi in viața politică, științifică și 
socială.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că întregul colec
tiv de oameni ai muncii din Institu- ; 
tul de cercetări chimice — Bucu
rești își va alătura toată capacita
tea de gîndire si muncă, cu și mai 
multă energie, activității întregului 
popor, pentru a contribui la trans
punerea in viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului".

„Tot ce am zidit aici, la Galați, 
din îndemnul partidului, tot ce s-a 
zidit pe pămîntul străbun al patriei 
în ultimii 15 ani poartă pecetea gin- 
dirii dumneavoastră revoluționare, a 
•ideilor fecunde și soluțiilor practice 
pe care le-ați oferit Prin neobosita 
activitate dedicată făuririi, într-o 
concepție nouă, în deplin acord cu 
realitățile istorice și economice ale 
propriei noastre țări și pe baza in
terpretării științifice a experienței 
altor popoare, a unei societăți in 
stare să asigure o deplină împlinire ■; 
a personalității umane, o țară pu
ternică din punct de vedere eco
nomic, liberă și independentă in 
rîndul națiunilor lumii — se arată 
în telegrama adresată de comitetul 
de partid de la COMBINATUL SI
DERURGIC GALAȚI. Orientările, 
indicațiile și sprijinul direct pe care 
l-ați acordat colectivelor noastre de 
muncă au fost elementele esențiale 
care au făcut ca, astăzi, la Galați să 
se producă aproape jumătate din oțe
lul țării.

Toți oamenii muncii platformei 
Combinatului siderurgic . de la Ga
lați se angajează să urmeze' ne
abătut politica partidului • nostru, 
să muncească cu toată dăruirea pen
tru împlinirea sarcinii ce le-ați 1 
fixat-o de a furniza anual economiei 
naționale zece milioane tone de oțel, 
spre măreția patriei noastre și a 
poporului ei".

Cităm din telegrama trimisă de co
lectivul de muncă al COMBINATU
LUI MINIER AL GORJULUl : 
„Mîndri de a avea în fruntea partidu
lui și a statului și în calitate de co- , 
mandant suprem al forțelor armata 
pe cel dinții miner al tării, omul care l 
și-a pus cu inegalabilă dăruire și 
patos revoluționar întreaga ființă în | 
slujba bunăstării și fericirii celor ce 
muncesc, a împlinirii celor mai ar
dente năzuințe de pace, progres și ; 
colaborare ale întregii omeniri, pe i 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă asi
gurăm. în numele celor aproape 30 000 
de mineri ai Gorjului, că vom ac- j 
ționa cu înaltă abnegație pentru a fi 
mereu la înălțimea grijii si atenției ! 
cu care ne înconjoară partidul, dum
neavoastră personal, pentru a da pa-, 
triei cantități mereu sporite de căr
bune, la nivelul cerințelor economiei ,, 
naționale în plin avînt pentru a con; 
tribui plenar la dezvoltarea țării, 
creșterea puterii sale economice și de 
apărare, Ia sporirea prestigiului său 
în lume.

Odată cu cele mai alese ginduri si 
sentimente de nețărmurită dragoste, 
prețuire și admirație, vă rugăm să 
primiți tradiționala urare minereas
că «Noroc bun 1»“.

„Colectivul de oameni ai muncii de 
la COMBINATUL PETROCHIMIC 
BORZEȘTI, animat de profunde sen
timente de stimă și respect, vă adre
sează, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări 
cu prilejul realegerii dumneavoastră 
în suprema funcție de președinte al 
republicii — se subliniază in tele
gramă. Acest moment istoric ne pri
lejuiește aducerea unui călduros 
omagiu proeminentei dumneavoastră 
personalități de revoluționar și comu
nist de omenie, de patriot înflăcărat 
și militant de seamă al mișcării co
muniste internaționale, dînd glas re
cunoștinței și prețuirii noastre deo
sebite pe care v-o purtăm pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți pentru pro
gresul, prosperitatea și demnitatea 
patriei, pentru înflorirea ei continuă 
in deplină independență și su
veranitate.

Pentru noi, perioada celor 15 ani de 
cînd vă aflați în fruntea gloriosului 
nostru partid s-a Înscris, spre min<- 
dria noastră, prin activitatea și gin
direa dumneavoastră novatoare, clă
dită pe temeiuri profund științifice, 
prin realismul și înalta rășpundere 
cu care acționați pentru destinele 
națiunii noastre, drept cea mai rod
nică și bogată în împliniri din în
treaga Istorie a României. Noi ve
dem în învestirea dumneavoastră in 
cea mai înaltă funcție de stat 'ga- 
ranția sigură a transpunerii în viață 
a hotăririlor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, a unei tot mai 
puternice dezvoltări și înfloriri a 
scumpei noastre patrii. Mîndri de 
realizările remarcabile ale prezentu
lui și însuflețiți de strălucitele per
spective ale viitorului, noi, petrochi- 
miștii de pe Valea Trotușului, avînd 
mereu în frunte exemplul dumnea
voastră, stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vom face totul 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor ce ne stau in față, pen
tru ridicarea patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație".
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MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDEȚUL CLUJ - LOCUL I IN ÎNTRECEREA DINTRE ORGANIZAȚIILE JUDEȚENE DE PARTID
GARANȚIA SUCCESULUI- promovarea susținută

a spiritului revoluționar in conducerea activității economice
— Ce anume doriți să subli- 

niați, inainte de toate, in cadrul 
convorbirii noastre?

— Intorcind fi-lele calendaru
lui ne amintim că tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului, referin- 
du-se într-una din cuvîntările 
sale la ampla întrecere socia
listă dintre județe, și-a expri
mat speranța că organizația de 
partid a Capitalei comuniștii, 
toti oamenii muncii vor acționa 
în asa fel incit să ocupe un loc 
cit mai bun in întrecere, dacă se 
poate chiar primul loc. „Eu v-as 
dori să ocupați primul loc“ — 
a spus atunci tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Avem astăzi satisfacția de a 
putea spune că răspunsul orga
nizației municipale de partid ia 
această înflăcărată chemare 
este confirmat prin fapte, prin 
locul I pe care l-am ocupat în 
întrecere, care ilustrează activi
tatea rodnică desfășurată de co
muniști pentru unirea eforturi
lor tuturor oamenilor muncii in 
vederea înfăptuirii sarcinilor de 
plan sporite și a angajamente
lor asumate pe anul 1979.

— Intr-adevăr, acum, după bi
lanțul rodnic din anul precedent, 
pare plăcut si mai ușor să vă 
referiți la un capitol incheiat cu 
binemeritate satisfacții. Dar dru
mul pină aici, sintem siguri. n-a 
fost deloc neted, au fost de în
fruntat greutăți, s-au ivit pro
bleme complexe, au trebuit în
vinse inerții. Iar în această con
centrare de forte organizația 
municipală de partid si-a îmbo
gățit substanțial propria expe
riență în conducerea activității 
economice.

— Sincer vorbind. aceasta 
cred că reprezintă cîștigul de 
substanță pe care l-au dobindit 
organele și organizațiile noastre 
de partid și pe care trebuie să-l 
valorificăm deplin, să-1 amplifi
căm in 1980, cu atit mai mult 
cu cît chiar în ’79. cînd ne-am 
situat pe locul întîi. am avut si 
rămîneri în urmă — mai ales 
în realizarea producției fizice si 
respectarea contractelor econo
mice atit la intern, cit și la ex
port — și nu putem spune că 
am fructificat deplin rezervele 
mari de care dispune economia 
Capitalei. Cînd vorbim de ex
periență mă gindesc. înainte de 
toate, la o concluzie esențială 
pe care practica, exigentele ac
tuale, cerințele perfecționării 
continue a muncii noastre o si
tuează pe prim-plan : întreaga 
activitate de partid, organizato
rică. politico-educativă. de ca
dre. de îndrumare a organiza
țiilor de masă si obștești tre
buie să se exprime la fiecare 
loc de muncă — așa cum ne-o 
cere cu ațita stăruință secreta
rul general al partidului — în 
rezultate concrete. în realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan.

Pornind de la acest criteriu 
esențial de evaluare a activită
ții noastre, a trebuit să depla
săm centrul de greutate al mun
cii organelor de partid in uni
tăți, in mijlocul oamenilor, pen
tru ca împreună cu ei să găsim 

cele mai bune soluții de rezol
vare a problemelor, îndeosebi a 
celor ce condiționau realizarea 
planului. A fost generalizată in 
practica muncii noastre metoda 
repartizării membrilor biroului, 
a activiștilor, a întregului activ 
pe unități, cu responsabilități 
precise, care să sprijine orga
nizațiile de partid în Înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate, s-a 
extins metoda analizelor desfă
șurate la fata locului : intr-un 
asemenea cadru, ședințele se
cretariatului și biroului comite
tului municipal, ale comitetelor 
de partid ale sectoarelor au de-

------------------------------- MUNICIPIUL BUCUREȘTI ------------------------------
• In anul 1979, planul a fost depășit cu 1,2 miliarde lei la producția netă și 3 mi

liarde lei la producția industrială, depășirile fiind obținute în întregime pe seama creșterii 
productivității muncii.

• Producția suplimentară se concretizează în 2 440 tone de laminate din oțel, mijloace 
de automatizare electrotehnice și electronice însumînd 203 milioane lei, produse ale industriei 
de mecanică fină și optică în valoare de peste 170 milioane lei, 868 000 tricotaje ș.a.

• Au fost asimilate și introduse în fabricație 498 mașini, utilaje și instalații tehnolo
gice, 211 bunuri de consum și 92 materiale noi.

• Ponderea produselor noi și reproiectate în volumul producției industriale a fost de 
47,3 la sută, superioară prevederilor planului pe întregul cincinal.

• S-au economisit 9 500 tone metal, 66 000 tone combustibil convențional, 103 000 
MWh energie electrică.

• S-au dat în folosință 30 000 de apartamente și numeroase alte obiective social-cul- 
turale, între care primul tronson al metroului.

terminat un mod de a gindi și 
a acționa responsabil : s-a înțe
les astfel că. in locul justificării 
neajunsurilor, al automulțumi- 
rii. este necesar să fie promo
vat un stil de muncă dinamic, 
eficient, care să reflecte poten
țialul real al colectivelor de 
muncă, să stimuleze inițiativa 
oamenilor și încrederea in for
țele proprii.

Dacă am pune fată în fată 
anii 1978 și 1979, spune destul 
de mult. cred, faptul că. in 
multe domenii și aspecte cali
tative ale muncii, s-a realizat 
un reviriment promițător. In 
1978, an de debut in introdu
cerea noului mecanism econo- 
mico-financiar. sarcinile de plan 
la producția netă au fost reali
zate doar în proporție de 99,1 la 
sută, iar cheltuielile materiale 
la 1 000 lei productie-marfă au 
Jțpst depășite .cu 6.4' lei. Tu 1979.; 
prin aplicarea fermă a principii
lor autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii, producția netă 
înscrisă pe agenda preocupări
lor prioritare ale tuturor orga
nizațiilor de partid a fost reali
zată in proporție de 102,4 Ia 
sută, creșterea fată de 1978 fiind 
de 11,2 la sută, mult superioară 
fată de sporul înregistrat ia 
producția globală (7,8 la sută). 
Totodată, cheltuielile materiale 
s-au situat pe ansamblu sub ni
velul planificat, numărul unită-

secretar
Convorbire cu tovarășul Ion BUCUR

al Comitetului municipal București a! P.C.R.

ților care nu au realizat inte
gral acest indicator fiind redus 
la jumătate.

Am perseverat și perseverăm 
pentru a imprima în activitatea 
tuturor organelor și organizații
lor de partid, a întregului activ 
de partid, a /tuturor cadrelor de 
conducere un spirit de muncă 
exigent, revoluționar — așa cum 
l-ara putut desprinde cu clari
tate din indicațiile și sarcinile 
pe care ni le-a dat, cu prilejul 

frecventelor vizite de lucru, 
precum și cu alte ocazii, secre
tarul general al partidului, aces
tea constituind. în fapt, un spri
jin decisiv în înfăptuirea sarci
nilor ce ne-au revenit si pentru 
care comuniștii. toti oamenii 
muncii din Capitală ii sînt deo
sebit de recunoscători.

în lumina acestor cerințe, 
ne-am străduit ca prin formele 
muncii organizatorice si. politi
co-educative să promovăm in 
toate colectivele de muncă o te
meinică gindire economică, con
cretizată in dezvoltarea spiritu
lui gospodăresc, in întărirea or
dinii și disciplinei, combaterea 
rișipei sub orice formă s-ar ma
ni festa.

— Ar fi interesant să marcăm 
cîteva modalități concrete 'de 
lucru care, prin eficacitatea lor. 
pot fi- supuse atenției pentru a 
fi extinse si :in.. activitatea. 
organizații de partid’cu' care vă 
aflați in întrecere în 1980.

— Evident, din multitudinea 
de probleme cu care ne con
fruntăm zilnic în conceperea și 
coordonarea muncii noastre, am 
acordat si acordăm o importantă 
prioritară laturilor decisive ale 
producției, unităților care întim- 
pină uneori greutăți deosebite, 
in care se manifestă neajunsuri, 
rămîneri în urmă. Mă refer, de 
pildă, la problema—probleme
lor : producția fizică și realiza

rea ei ritmică, tn toate unitățile 
am introdus urmărirea realiză
rii produselor pe bază de gra
fice lunare, decadale si zilnice. 
Aceasta ne-a permis să cunoaș
tem în amănunt situația la zi in 
ce privește asigurarea condiții
lor țehnico-materiale — lucru 
esențial pentru un sprijin con
cret, operativ, acolo unde este 
necesar. Am reușit astfel să re
alizăm importante depășiri la 82 
de produse urmărite la nivel 

central. îndeosebi la cele solici
tate Ia export său pentru reali
zarea obiectivelor de investiții.

Pornind de la specificul mu
nicipiului București, care dispu
ne de resurse limitate de forță 
de muncă, am acționat atit pen
tru atragerea în producție a ce
lor neocupați, dar în special 
pentru folosirea mai eficientă a 
personalului muncitor ; au* fost 
calificați 10 500 muncitori. din 
care jumătate din rindul mun
citorilor necalificați existenți în 
unități, concomitent cu polica
lificarea altor 33 000 și reduce
rea de la 21 la 19 la sută ,a pon
derii muncitorilor indirect pro
ductivi. prin trecerea acestora 
in producția de bază.

O acțiune de care ne-am ocu
pat insistent în cursul anului 
trecut și care reflectă convingă
tor evoluția survenită in gîndi- 
rea economică ^.oamenilor, 
este economisirea severă a 
resurselor materiale și energe
tice. prin reducerea continuă a 
consumurilor specifice. în acest 
scop, organizațiile de partid lu
crează cu un instrument riguros 
— bilanțurile energetice ne în
treprinderi. secții, ateliere și 
chiar mașini — pe care le ur
măresc zilnic. intervenind 
prompt pentru înlăturarea risi
pei, pentru aplicarea de soluții 
cit mai economicoase. Rezulta
tele sînt concludente : în 1979, 

la un milion lei producție indus
trială s-au înregistrat consumuri 
de combustibil și energie elec
trică cu 10 și.- respectiv, 12 ia 
sută mai reduse fată de anul 
precedent. Capitala a realizat in 
felul acesta producția din 1979, 
care este cu 27 la sută mai mare 
fată de 1976. cu consumul de e- 
nergie primară din primul an 
al cincinalului actual.

Tn sfîrșit, as sublinia că tn 
1979. cu concursul unor colecti
ve mixte de sprijin, care au cu
prins peste 5 000 de specialiști 
din producție, cercetare, proiec
tare și din invățămîntul supe

rior. s-a trecut pe scară largă 
la reorganizarea fluxurilor <le 
fabricație, extinderea mecaniză
rii și automatizării producției, 
aplicarea a peste 500 de tehno
logii noi și modernizate, care au 
determinat creșterea substan
țială a productivității muncii — 
cu 8,1 la sută fată de anul pre
cedent. De altfel, actionînd prin 
asemenea pîrghii. Capitala a în
deplinit planul pe primii patru 
ani ai cincinalului cu 55 de zile 
mai devreme, realizind pină la 
finele anului trecut o producție 
suplimentară de 19,6 miliarde 
lei. S-au creat astfel premise ca, 
dezvoltîrid aceste preocupări, să 
majorăm angajamentul inițial 
pe întregul cincinal de la 25 la 
27 miliarde lei.

— Ce aveți tn vedere a- 
cum, in '80, pentru a ampli
fica experiența anului trecut si 
a ■ asigura îndeplinirea • obiective
lor cuprinse in chemarea la în
trecere lansată de organizația de 
partid a municipiului Bucu
rești ?

— încă de la sfîrșitul anului 
trecut, biroul comitetului muni
cipal de partid a stabilit un pro
gram complex de măsuri, fun
damentat pe analiza concretă a 
realităților din unități, pentru 
recuperarea răminerilor In urmă 
și înlăturarea unor neajunsuri 
cu repercusiuni multiple asu
pra laturilor calitative ale mun

cii noastre. A devenit o regulă 
ca. in primele zile ale fiecărei 
luni, la nivelul municipiului și 
al sectoarelor, să examinăm de
taliat situația din fiecare unita
te economică, căutind să des
prindem problemele esențiale, 
pentru ca apoi să acționăm eu 
toate forțele in mijlocul colec
tivelor de muncă, din interiorul 
lor. pentru a controla si asigu
ra. printr-un sprijin efectiv. în
făptuirea a tot ceea ce s-a sta
bilit îndeosebi in privința reali
zării producției fizice, exportu
lui și investițiilor — domenii în 
care, cu forțele de care dispune 
Capitala, dar mai bine organi
zate, s-ar fi putut obține in 
1979 rezultate net superioare.

. Pentru a cuprinde mai bine 
toate sectoarele si domeniile de 
activitate, punem un accent 
deosebit pe îmbunătățirea mun
cii cu activul de partid, lăr
girea si folosirea lui judicioasă. 
Au fost constituite colective 
largi, la nivelul municipiului, 
sectoarelor și pe domenii, care 
urmăresc aplicarea programului 
stabilit de biroul comitetului 
municipal privind introducerea 
mai rapidă a progresului tehnic, 
gospodărirea mai bună a mate
riilor prime si materialelor, re
ciclarea materialelor refolosibi- 
le, modernizarea produselor 
și tehnologiilor. Tn prezent, 
cu sprijinul activului desfă
șurăm o largă acțiune de 
asimilare a numeroase produse 
procurate din import ; pe baza 
unor analize complexe. în uni
tăți. ca și la expoziția organi
zată in acest scop cu asemenea 
produse, s-a conturat posibilita
tea ca pină la finele semestru
lui I să avem programe de asi
milare in acest an a unor pro
duse importate, in valoare de 
aproape o jumătate de miliard 
lei-valută.

O altă acțiune urmărită zilnic, 
poziție cu poziție, in întreprin
deri si, decadal, la nivelul se
cretariatului comitetului muni
cipal, vizează realizarea utilaje
lor tehnologice destinate îndeo
sebi noilor obiective de inves
tiții și exportului, străduindu-ne 
astfel să îndeplinim sarcina tra
sată de secretarul general al 
partidului de a recupera pină la 
sfirșitul lunii aprilie restantele 
de utilaje din anul trecut, pen
tru capacitățile cu termene de 
punere in funcțiune in acest an.

Anul 1980 — decisiv pentru 
Încheierea cu succes a actualu
lui cincinal, pentru pregătirea 
temeinică a condițiilor necesare 
trecerii la înfăptuirea hotăriri- 
lor, CongreșuXui al XU-lea al 
•partfdutui Reprezintă pentru 
organizația municipală de par
tid București anul confirmării 
experienței dobîndite. a capaci
tății sale organizatorice, de mo
bilizare șl unire a tuturor forțe
lor pentru ca aportul economiei 
Capitalei la progresul economi- 
co-social al tării noastre să fie 
cît mai substantial.

Convorbire consemnată de 
Dumitru T1RCOB și 
Constantin MORARU

întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitală s-a situat, 
prin rezultatele deosebite obținute in 1979, pe locul I in întrecerea 
dintre unitățile industriale. In fotografie : aspect de muncă din secția 

prelucrări mecanice
Foto : E. Dichiseauu

LA TEMELIA REZULTATELOR - munco plină de dăruire, 
afirmarea puternică a responsabilității muncitorești

CSILLAG Andrei
secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

înaltele distincții conferite or
ganizației județene de partid, 
consiliului popular județean și 
unor unități economice clujene 
au fost primite de comuniști, de 
toti cei ce și-au adus contribuția 
la rodnicul bilanț al anului 1979, 
de toti locuitorii acestor melea
guri cu sentimente de bucurie 
și profundă satisfacție.

Bogatele împliniri cu care am 

Trustul de construcții industriale Cluj, care a ocupat locul I în între
cerea din 1979 dintre unitățile acestui sector, ridică, printre alte 
obiective, și marele Combinat de utilaj greu din Cluj-Napoca. Pri
mele capacități de aici - între care parțial și turnătoria (în foto

grafie) - au fost date în funcțiune înainte de termen

încheiat cel de-al patrulea an 
al actualului cincinal sînt, ina
inte de toate, încununarea fi
rească a grijii statornice de care 
județul nostru, ca și celelalte 
județe ale țării, s-a bucurat din 
partea conducerii partidului și 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sprijinul 
nemijlocit, la fața locului, acor
dat de secretarul general al 

partidului, sfatul și Îndemnul 
comunist, exemplul său mobili
zator au dinamizat puternic 
energiile creatoare ale comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru. De 
aceea, astăzi, toți cei ce trăiesc 
și muncesc în județul Cluj îi 
aduc celui mai iubit și stimat 
fiu al poporului, din adîncul 
inimilor, cele mai calde mul
țumiri.

Rezultatele obținute în anul 
1979 în județul Cluj, ca dealt
fel în întreaga tară, sînt o nouă 
și convingătoare dovadă că pe
rioada parcursă de la Congresul 
al IX-lea, de cind la condu
cerea partidului șf destinelor 
națiunii se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — comunistul care a 
reconsiderat fundamental mersul 
societății noastre ipre culmile 
tot nai Înalte ale socialismului 
multilateral iezvoltat, care a ri
dicat în fapt omul și satisface
rea '■nevoilor sale Ia rangul de 
obiectiv esențial al întregii po
litici a partidului — este perioa
da cea mai bogată in 'înfăptuiri 
din istoria milenară a patriei.

Aceste rezultate sînt totodată 
rodul muncii entuziaste și pline 
de dăruire a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și de altă națio
nalitate — puse in slujba în
făptuirii exemplare a sarcinilor 
planului de dezvoltare econo- 
mico-socială in profil teritorial, 
sint expresia voinței fierbinți de 
a răspunde prin fapte sarcinii 
stabilite de secretarul general al 
partidului de a accentua conti
nuu ritmurile de creștere a pro
ducției materiale, de a asigura 
o calitate nouă, superioară in 
toate domeniile de activitate.

O contribuție substanțială la 
înfăptuirea prevederilor de plan 
tn anul trecut au adus-o aplica
rea consecventă a noului meca
nism economico-financiar, a 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii In toate 
unitățile, competența sporită cu 
care organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor mun
cii au asigurat pregătirea, orga
nizarea și conducerea producției, 
soluționarea operativă și eficien
tă a problemelor tot mai variate 
și complexe pe care le ridică ac
tivitatea economică curentă și de 

perspectivă. Avind permanent 
în vedere criteriul stabilit de 
conducerea partidului, potrivit 
căruia eficiența muncii trebuie 
apreciată după modul in care 
sint Înfăptuite sarcinile de plan, 
organele și organizațiile de 
partid, colectivele unităților au 
acționat cu responsabilitate co

-------------------------------------- JUDEȚUL CLUJ -------------------------------------
• In industrie, planul pe anul 1979 a fost depășit cu 3,5 la sută la producția netă, 

3,3 la sută la producția-marfă și 3,1 la sută la producția globală.
• întregul spor de producție netă industrială s-a realizat pe seama creșterii produc

tivității muncii.
• Comparativ cu normele de consum stabilite prin plan s-au economisit: 5 500 tone 

metal, 30,2 milioane kWh energie electrică și 51 500 tone combustibil convențional.
• Față de cheltuielile materiale planificate s-au economisit 5 lei la fiecare 1 000 lei 

producție-marfă.
• Au fost puse în funcțiune 50 capacități de producție, din care 18 în avans față de 

termen.
• S-au dat in folosință 8 494 apartamente, din care peste o treime înainte de termen.

munistă pentru creșterea mal 
rapidă a producției și ridicarea 
eficientei acesteia, urmărind 
consecvent folosirea Integrală a 
capacităților de producție, mo
dernizarea produselor, îmbună
tățirea parametrilor lor tehnico- 
funcționali și economici, spori
rea productivității muncii, in 
primul rînd prin mecanizarea și 
automatizarea proceselor de fa
bricație, diminuarea consumuri
lor tehnologice de materii pri
me, materiale, energie și com
bustibil, reducerea cheltuielilor 
de producție.

Dintre acțiunile tntreprinse in 
vederea înfăptuirii acestor obiec
tive, importante efecte pozitive 
a avut, de pildă, aceea care a 
vizat creșterea și perfectionarea 
potențialului productiv al unită
ților. Colective constituite In 
fiecare întreprindere industria
lă. sprijinite de specialiști din 
unitățile de cercetare și învăță- 
mint superior, au examinat toa
te liniile de fabricație existente 
și tehnologiile utilizate, stabilind 

măsuri care au vizat moderniza
rea utilajelor din dotare, com
pletarea lor cu noi mașini și dis
pozitive de înalt randament. Pe 
lingă creșterea producției și pro
ductivității muncii, acțiunea a 
urmărit și crearea condițiilor 
necesare îmbunătățirii calității 
produselor, eliminării unor de
ficiențe manifestate in această 
privință. Este de menționat că 
cea mai mare parte a aoilor ma
șini cu care «-a completat parcul 

existent au fost concepute și 
realizate în unități, tn cadrul ac
țiunii de autodotare.

Tot in vederea creșterii volu
mului producției industriale, s-a 
acționat constant pentru ipori- 
rea «radului de Încărcare a uti
lajelor și, in mod ieosebit, a 
mașinilor-unelte. tn acest scop, 
pe lingă alte măsuri luate în ju
deț, a fost organizat un coman
dament de colaborare, in cadrul 
căruia, la începutul fiecărei luni, 
se intilnesc reprezentanți ai uni
tăților constructoare de mașini 
și ai altor întreprinderi ce dis
pun de ateliere mecanice. Cu 
acest prilej, fiecare unitate pre
zintă atît cerințele sale de co
laborare pe luna respectivă, cit 
și disponibilul său de capacitate, 
pe tipuri de mașlni-unelte. Pe 
baza ofertelor și solicitărilor 
unităților se perfectează o sea
mă de convenții de colaborare, 
căutindu-se echilibrarea defici
tului de capacitate ce există in 
unele unități cu excedentul de 
capacitate al altora. Volumul de 

colaborare perfectat pe această 
cale se ridică lunar la 40 000— 
50 000 ore/mașină.

Concomitent cu acțiunile care 
au vizat creșterea rapidă a pro
ducției, s-au urmărit permanent 
îmbunătățirea laturilor calitati
ve, sporirea rolului factorilor in
tensivi in scopul ridicării sub
stanțiale a eficientei economice. 
Preocupările în acest sens, ba
zate pe promovarea largă a pro
gresului tehnico-științific, îmbu

nătățirea conlucrării unităților 
industriale cu cele de cercetare 
și proiectare și de invățămînt 
superior, sint reflectate în 
scurtarea ciclurilor de asimilare, 
in asigurarea unei structuri sor
timentale de produse de tot 
mai Înaltă eficiență și de ridi
cată competitivitate, tn final, 
aceste preocupări iși găsesc ilus
trare în faptul că aproape 40 Ia 
sută din producția-marfă reali
zată anul trecut, in industria ju
dețului, constă din produse noi 
și reproiectate.

Pornind de la importanța deo
sebită pe care o au investițiile 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a județului, organele și 
organizațiile de partid au acor
dat o mare atenție îndeplinirii 
integrale a programului de in
vestiții stabilit. S-a urmărit 
riguros traducerea în viată 
a indicațiilor conducerii parti
dului privind folosirea cît mai 
rațională a fondurilor alo
cate, punindu-se accent pe adop
tarea de soluții constructive 

simple și economicoase, aplica
rea de tehnologii moderne de 
construcții, pregătirea corespun
zătoare a lucrărilor, organizarea 
judicioasă a întregii activități, 
în așa fel, incit să se asigure 
construirea și darea în exploa
tare a tuturor obiectivelor la 
termenul planificat sau chiar în 
avans, cale prin care s-au obți
nut însemnate cantități de pro
ducție suplimentară.

Efecte pozitive asupra mersu
lui activității productive au avut 
și numeroasele măsuri urmă
rind mai buna organizare a 
producției, care au vizat o arie 
largă de probleme, începînd cu 
defalcarea riguroasă a sarcinilor 
de plan pe luni, decade și zile, 
pe secții, ateliere, formații de 
lucru și fiecare lucrător în parte 
și terminind cu adoptarea unor 

sisteme operative și eficiente de 
urmărire a realizării sarcinilor 
de plan, care să permită cunoaș
terea imediată, la toate nivelurile, 
a oricăror dereglări apărute față 
de programele stabilite și inter
venția factorilor de răspundere 
pentru înlăturarea lor. La nive
lul județului avem un sistem de 
urmărire zilnică a realizării sar
cinilor la producția fizică și ex
port și un sistem decadal pen
tru producția-marfă, globală și 
investiții, care, împreună cu un 
alt sistem, tot decadal, de pre
liminare a rezultatelor lunare, 
constituie instrumente eficiente 
pentru cunoașterea stadiului și 
perspectivelor realizării sarcini
lor de plan, permitted orientarea 
eforturilor spre acele unități și 
domenii de activitate în care se 
ridică cele mai dificile probleme.

Rezultatele pozitive obținute 
tn 1979 se datoresc și bunei 
noastre conlucrări cu condu
cerile ministerelor, celorlalte 
organe centrale și centralelor 
industriale, cu care am efectuat 

numeroase analize comune, la 
fața locului, în unități, am stabi
lit împreună măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea activității 
productive și am urmărit, tot 
împreună, aplicarea acestora.

Organele și organizațiile de 
partid au pus un accent mai 
mare pe popularizarea experi
enței pozitive acumulate, pe 
promovarea mai fermă a criticii 
și autocriticii, pe dezrădăcinarea 
concepțiilor și mentalităților 
înapoiate și sprijinirea noului in 
toate sectoarele de activitate. 
Deosebit de eficiente s-au dove
dit a fi în acest sens vitrinele 
calității, expozițiile cu caracter 
permanent, schimburile de ex
periență, gazetele de perete, pro
paganda vizuală in ansamblu, 
rubricile destinate celor mai ac
tuale probleme economice pre
zente permanent în presa jude
țeană și în emisiunile de radio. 
Punînd față-n față competența, 
responsabilitatea in muncă, spi
ritul creator încorporat în in
venții și inovații, pe de o parte, 
și incompetența, dezinteresul, 
atitudinile înapoiate față de 
muncă și societate, materializa
te te produse de slabă calitate, 
rebuturi materiale, pe de altă 
parte, formele și mijloacele 
muncii politico-educative au 
contribuit la iuiărirea discipli
nei, a responsabilității colective 
și individuale în muncă, la am
plificarea creației tehnico-știlri- . 
țifice, la îmbogățirea conținutu
lui întrecerii socialiste.

In prezent, organele și organi
zațiile de partid, toate colecti
vele de muncă sint preocupate 
de găsirea de noi soluții pentru 
amplificarea rezultatelor, pentru 
ridicarea Întregii activități eco
nomice pe trepte calitativ supe
rioare. înaltele distincții ce 
ne-au fost conferite — elocven
tă expresie a prețuirii de care 
se bucură munca și oamenii din 
partea partidului și statului 
nostru — sînt un puternic imbold 
care ne oțelește voința, ne mo
bilizează și mai mult pentru ob
ținerea în acest an a unor noi 
și tot mai importante succese.

Pornind de la rezultatele ob
ținute pină în prezent, invățind 
din experiența pozitivă, dar și 
din neajunsurile ce s-au mani
festat, organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din 
județul Cluj vor acționa în spi
ritul hotăririlor adoptate de cel 
de-al XII-lea Congres al parti
dului, pentru ca anul 1980 și, in 
ansamblu, întregul cincinal să se 
încheie cu rezultate pe măsura 
minunatelor condiții ce ne-au 
fost create, cu realizări la nive
lul exigențelor și cerințelor for
mulate pentru această etapă de 
conducerea partidului, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului 
nostru.
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Mesaje de felicitări de peste hotare adresate Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tn numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone 
si al meu personal, vă transmit felicitări cordiale cu prilejul re
alegerii in funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

De activitatea dumneavoastră fructuoasă și îndelungată In func
țiile supreme de partid și de stat se leagă o perioadă de dezvol
tare deosebit de dinamică economico-socială a Republicii Socia
liste România și de dezvoltare multilaterală a relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre.

Vă rog să primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, cele mai bune 
urări de fericire personală și de noi succese în activitatea dum
neavoastră de răspundere, spre binele poporului român, al pro
gresului și păcii in lume.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole și al meu personal, vă felicit călduros în legătură 
cu realegerea dumneavoastră in inalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România.

Exprim convingerea profundă că relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre țările noastre se vor dezvolta in continuare, 
spre binele popoarelor mongol și român. în interesul consolidării 
unității țărilor comunității socialiste. întăririi păcii și prieteniei în
tre popoare.

Vă doresc din tot sufletul multă sănătate și mari succese în ac
tivitatea dumneavoastră, consacrată înfloririi pe mai departe a 
României socialiste, Întăririi păcii și securității internaționale.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România de către Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România, la sesiunea din 28 martie 1980, în 
numele statului, al poporului vietnamez și al meu personal, per- 
mlteți-mi să vă transmit felicitări călduroase.

Vă urez, tovarășe președinte, multă sănătate și noi șl numeroase 
«uccese in misiunea dumneavoastră de înaltă răspundere.

Urăm ca poporul frate român să obțină în continuare noi reali
zări în opera de construcție a patriei prospere.

Fie ca prietenia și relațiile de cooperare dintre popoarele viet
namez și român să se dezvolte tot mai mult.

NGUYEN HUU THO
Președintele interimar 

al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Ne tace plăcere să transmitem Excelenței Voastre, în numele 

Comitetului Cșiftral. al Partidului Socialist Yemenit și al Prezidiului 
Consiliului'Suprem ai Poporului al Republicii Democrate Populare 
Yemen, felicitări din inimă cu ocazia realegerii dumneavoastră în 
funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Urînd 
Excelentei Voastre sănătate, fericire șl succes în înalta funcție, iar 
poporului român prieten noi progrese și prosperitate sub steagul 
socialismului, folosim această ocazie pentru a-exprima dorința ca 
relațiile de prietenie și cooperare existente între cele două tărl ale 
noastre să progreseze continuu in interesul celor două popoare.

ABDUL FATTAH ISMAIL
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 

Yemenit.
Președintele Prezidiului Consiliului 

Suprem al Poporului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele poporului filipinez, al doamnei Marcos și al meu 

personal, vă rog să primiți felicitările noastre cordiale cu prilejul 
recentei realegeri în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România. Aceasta exprimă suprema încredere a poporului român 
in conducerea și forța dumneavoastră călăuzitoare.

Folosesc această ocazie pentru a adresa felicitări și doamnei 
Ceaușescu în legătură cu alegerea sa în funcția de prim-viceprim- 
ministru.

FERDINAND E. MARCOS
Președinte și prim-ministru 

al Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România, în numele guvernului și poporului Ghanei, pre
cum și al meu personal, vă transmit calde felicitări. Aceasta este in 
mod cert o strălucită manifestare a încrederii pe care poporul ro
mân o are în dumneavoastră. Noi, in Ghana, împărtășim satisfacția 
și bucuria dumneavoastră și vă dorim noi succese in conducerea 
poporului prieten .al României și în eforturile îndreptate către reali
zarea păcii in lume.

Noi sperăm că relațiile prietenești între popoarele noastre se vor 
Întări și mai mult In viitor.

Cu asigurarea celei mai înalte considerații și stime.
Dr. HILLA LIMANN

Președintele Republicii Ghana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Tn numele guvernului și poporului indonezian, precum si al meu 

personal, doresc să vă transmit cele mai călduroase felicitări cu 
ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Fie ca bunele relații existente între țările noastre să se dezvolte 
In continuare, in perioada noului dumneavoastră mandat.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelentei Voastre în funcția de președinte 

al Republicii Socialiste România, vă adresez, in numele meu și al 
reginei, felicitările noastre împreună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală.

SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTAIN 
BILLAH IBNI AL-MARHUM SULTAN 

ABU BAKAR
Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Chama Cha Mapinduzi, al guvernului și 

poporului Republicii Unite Tanzania și al meu personal vă transmit 
cele mai călduroase felicitări pentru realegerea dumneavoastră ca 
președinte al Republicii Socialiste România

Răsunătorul dumneavoastră succes este o dovadă clară a Încre
derii depline a poporului român in excelenta dumneavoastră con
ducere.

Permiteti-mi să folosesc acest prilej pentru a reafirma marea 
dorință a poporului tanzanian de a întări cooperarea existentă cu 
poporul prieten român in domenii de interes reciproc, precum și in 
lupta pentru pace și echitate internațională.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de continuă sănătate 
pentru dumneavoastră și prosperitate pentru națiunea română.

JULIUS K. NYERERE
Președintele R. U. Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu deosebită plăcere că poporul român v-a reînnoit 

incă o dată încrederea sa realegindu-vă în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej vă adresăm. In numele nostru personal, al po
porului nostru, precum și al guvernului, cele mai calde felicitări și 
cele mai sincere urări.

Sin tem convinși că sub conducerea dumneavoastră legăturile de 
prietenie și cooperare dintre țările noastre vor continua să se dez
volte spre binele celor două popoare.

Primiți. Excelentă, expresia considerației noastre deosebit de 
înalte.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul strălucitei dumneavoastră realegeri la magistratura 
supremă a Republicii Socialiste, România, am deosebita plăcere de a 
vă adresa în numele poporului togolez, al partidului său de avan
gardă. Uniunea Poporului Togolez, precum și în numele meu per
sonal. călduroase și sincere felicitări.

Realegerea dumneavoastră este o dovadă strălucită a marii în
crederi pe care poporul român o are în Excelenta Voastră pentru 
continuarea progreselor realizate sub Înalta dumneavoastră condu
cere. Aceasta reprezintă, de asemenea, garanția sigură că relațiile 
de prietenie și cooperare existente între țările noastre se vor întări 
în interesul celor două popoare.

Cu cea mal înaltă considerație,
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președinte fondator 
al Uniunii Poporului Togolez. 

Președintele Republicii Togoleze
—

i Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sînt deosebit de fericit să vă adresez felicitările mele cele mai 

vii. eu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România.

In numele poporului Ivorian, al guvernului și al meu personal, 
vă adresez călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală. pentru îndeplinirea cu succes a înaltei misiuni pe care po
porul român v-a încredințat-o din nou și pentru prosperitatea con
tinuă a României.

Fie ca relațiile de prietenie și de colaborare dintre țările noas- 
' tre să se întărească tot mai mult spre binele reciproc al popoare

lor noastre.
Cu înaltă considerație,

FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Peședintele

Republicii Coasta de Fildeș

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinte,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră tn funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, vă transmit cele mai bune urări. 
Sint convins că veți conduce și in viitor cu mină sigură destinele 
țării și poporului dumneavoastră în această epocă cu pericole. 
Angajarea dumneavoastră plină de răspundere pentru pace și 
prietenie între popoare constituie un sprijin exemplar pentru un 
viitor sigur al popoarelor noastre.

Cu cele mai bune urări,
FRANZ-JOSEF STRAUSS

Prim-ministru al Bavariei

' Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul , realegerii dumneavoastră în funcția supremă de 
conducere a Republicii Socialiste România, doresc să vă adresez, 
iubite domnule președinte, călduroase felicitări din partea Partidului 
E.D.A. și a mea personal. Realegerea dumneavoastră constituie o 
garanție a păcii în Balcani, în Europa și în întreaga lume și 
consolidează colaborarea pașnică între popoare în condiții de 
egalitate, la adăpost de amestec străin în treburile lor interne, în 
interesul progresului și bunăstării lor.

Cu .cele mai bune sentimente de prietenie,
IDAS ILIOU

Președintele Uniunii Democratice 
de Stingă — E.D.A. — din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Repu

blicii, am onoarea să vă adresez felicitările mele călduroase și urări 
de succes în realizarea obiectivelor pe care România și le-a fixat 
și care, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare și dinamică, 
vizează nu numai înflorirea sa, ei și edificarea unei lumi mai bune, 
consolidarea păcii și securității internaționale.

îmi este plăcut să subliniez contribuția pe care Excelența 
Voastră a adus-o la eforturile pentru eliminarea subdezvoltării, foa
metei și malnutriției, în cadrul instaurării noii ordini economice 
internaționale pentru care dumneavoastră ați acționat neobosit.

Vă exprim întreaga mea gratitudine pentru rolul activ și con
structiv al României în realizarea obiectivelor F.A.O.
, Cu cea mai înaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general al F.A.O. — Roma

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Permiteti-mi ca tn numele Secretariatului Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc și al meu personal să vă felicit cordial in legă
tură cu realegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Vă doresc din toată inima noi succese In activitatea dumnea
voastră spre binele poporului român, pentru întărirea prieteniei și 
colaborării multilaterale a țărilor socialiste, pentru progres social 
și pace în întreaga lume.

Cu profundă stimă,
N. FADDEEV

Secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, domnule președinte, călduroasele mele feli

citări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Repu
blicii Socialiste România, precum și urările mele cele mai bune 
de fericire a Excelenței Voastre și de prosperitate a poporului 
român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, transmit Excelenței Voastre sincerele mele fe
licitări și cele mai bune urări.

OLAV al V-lea
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Republicii Socialiste România doresc să vă transmit sincere feli
citări și cele mai bune urări.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de 

președinte al Republicii Socialiste România, vă transmit călduroase 
felicitări din partea Consiliului Federal și urări de fericire personală 
și de succes în importanta dumneavoastră misiune.

GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al- Republicii 

Socialiste România, vă adresez sincerele mele felicitări.
MARGARETA a ll-a

Regina Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Repu

blicii Socialiste România, am onoarea să vă exprim calde felicitări 
in numele meu. al guvernului și al poporului japonez.

Sint felin convină că relațiile prietenești existentă între țările 
noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele nostru reciproc.

Transmițind Excelenței Voastre ceîe mai bune urări de perma
nentă sănătate și succese neîntrerupte, am onoarea să rămin al 
dumneavoastră sincer,

MASAYOSHI OHIRA
Prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Tn numele tuturor canadienilor, doresc să vă transmit felicitările 

mele cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România.

Permiteti-mi să vă adresez, dumneavoastră si întregului popor 
român, cele mai bune urări.

Al dumneavoastră, sincer,

EDWARD SCHREYER
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 

Socialiste România, vă rog să primiți calde felicitări și cele mai vii 
urări.

Păstrez vie amintirea recentei vizite și spiritul importantelor do
cumente româno-italiene semnate în primăvara anului 1973.

Cu cele mai bune urări,
GIULIO ANDREOTTI

Președintele
Comisiei de politică externă 

a Camerei Deputaților a Italiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, Excelență, felicitările mele cu ocazia recen

tei dumneavoastră realegeri, de către Marea Adunare Națională, 
in funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

Cu sinceritate,
ROBERT MCNAMARA

Președintele Băncii Mondiale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, vă adresez sincere urări de mari și 
noi succese in importanta misiune pe care v-ați asumat-o pentru 
făurirea socialismului in țara dumneavoastră, pentru pacea, prietenia 
și colaborarea dintre popoare, și îndeosebi in regiunea balcanică.

ANDREAS PAPANDREU
Președintele Partidului Mișcarea 
Socialistă Panelenă (PASOK)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu mare bucurie vestea privind realegerea dumneavoas
tră ca președinte al Republicii Socialiste România și doresc să folo
sesc aceast^ ocazie pentru a vă transmite sincere felicitări, in nu
mele clasei muncitoare lordaniene și al meu personal, și a vă ura 
succes in îndeplinirea responsabilităților in serviciul tării dumnea
voastră.

Vă rog să acceptați salutul meu cel mai cordial adresat dumnea
voastră și poporului român prieten și urarea de a obține victorii tot 
mai multe.

FATHI NAGI
Secretar general al Federației Generale 
â Sindicatelor Muncitorilor Iordanieni

Tovarășei academician doctor 
Inginer Elena Ceaușescu i-au 
fost idresate telegrame de teli- 
ritare din cartea unor persona
lități ie ceste hotare, cu orile- 
jul alegerii - In funcția de prim 
viceprim-ministru al Guvernul 
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

„Am aflat cu mare plăcere — 
se arată în telegrama profeso
rului Demetrios Nianias. mi
nistru al culturii și științelor 
din Grecia — vestea alegerii 
dumneavoastră în înalta funcție 
de prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socia
liste România. Profit de acest 
prilej pentru a vă ruga să pri
miți felicitările și urările mele 
sincere de cele mai mari succese 
în activitatea dumneavoastră 
spre binele poporului român și 
în interesul cauzei înțelegerii 
între popoare. îndeosebi între 
cele două țări prietene. Grecia 
și România".

Cunoscînd deosebitele merite 
ale personalității tovarășei Elena 
Ceaușescu. ce și-au pus am

prenta asupra Istoriei recente a 
cercetării științifice românești, 
profesorii Ciovanni Battista Bo
nelli. președinte, și Giancarlo 
Elia Valori, secretar general al 
Institutului Italian pentru relații 
internaționale, arată în tele
grama de felicitare transmisă 
că prezenta în guvern a tova
rășei Elena Ceaușescu oferă 
garanția că Republica Socialistă 
România se va bucura de un și 
mai mare prestigiu, și aceasta 
nu numai in virtutea vastei ac
tivități științifice, dar și a rarei 
sensibilități fată de problemele 
sociale de azi, atît românești cît 
și ale lumii.

Sincere felicitări si cele mai 
bune urări de succes deplin în 
importanta funcție încredințată 
tovarășei Elena Ceaușescu au 
mai transmis Ioana Tsatsos, 
George Mylonas. președintele 
Academiei din Atena. Petros 
Haris, academician, președintele 
Casei de cultură a prieteniei 
greco-române. Asociația de prie
tenie Indiano-română din Ma
dras.

Conferințele județene 
ale Organizației pionierilor

între 2 și 18 aprilie se desfă
șoară in întreaga țară conferin
țele județene și a municipiului 
București ale Organizației pio
nierilor. Conferințele vor anali
za modul în care consiliile și 
comandamentele pionierești s-au 
preocupat, in perioada care a tre
cut de la cea de-a III-a Confe
rință Națională a Organizației 
pionierilor, de educarea prin 
muncă și pentru muncă a pio
nierilor și școlarilor și cultivarea 
unei atitudini înaintate, con
știente, responsabile fată de în
deplinirea principalei îndatoriri 
a purtătorilor cravatelor roșii cu 
tricolor — învățătura.

O atenție deosebită este acor
dată educării comuniste, revolu
ționare a pionierilor și școlari
lor, dezvoltării în rîndul tutu
ror copiilor — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — a dragostei nețărmu
rite față de patrie, partid și 
popor, față de îndrumătorul cel 
mai apropiat al copiilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a res
pectului față de glorioasele tra
diții de luptă ale clasei munci
toare. a mîndriei față de reali

zările oamenilor muncii In anii 
socialismului. Totodată, va fi 
evidențiată preocuparea pentru 
organizarea activităților cultu- 
ral-artistice, sportiv-turistice, 
recreativ-distractive și de pregă
tire pentru apărarea patriei, 
participarea pionierilor și școla
rilor la Festivalul național „Cin- 
tarea României" și la competiția 
sportivă „Daciada".

Conferințele județene ale Or
ganizației pionierilor vor adopta 
planurile de măsuri ale consi
liilor județene pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce revin pionierilor și 
cadrelor care muncesc cu pio
nierii din Programul și hotărî- 
rile Congresului al XII-lea ale 
Partidului Comunist Român.

Cu prilejul conferințelor vor 
fl alese consiliile județene ale 
Organizației pionierilor, delega
ții la cea de-a IV-a Conferință 
Națională a Organizației pionie
rilor, care se va desfășura la 
începutul lunii mai ; Vor fi con
stituite, totodată, consiliile ju
dețene pentru îndrumarea acti
vității Organizației Șoimii pa
triei.

(Agerpres)

Azi vâ informam despre: 
Vacanța școlară de primăvară

Vacanța de primăvară a ele
vilor incepe duminică. 6 aprilie, 
și durează pînă duminică. 20 a- 
prilie, inclusiv. Un bogat pro
gram de acțiuni politico-educa
tive și recreativ-distractive, 
multe din ele în aer liber, vor 
contribui la reconfortarea inte
lect,uală și fizică a tineretului 
școlar.

Ca in fiecare vacanță școlară, 
numeroși elevi vor petrece zile 
plăcute în tabere de odihnă, or
ganizate la munte și în zone pi
torești ale tării, in tabere cu 
profil sportiv (de atletism, schi, 
canotaj, fotbal, gimnastică etc), 
în excursii și drumeții care in
clud vizite la monumente și 
locuri istorice, la importante 
construcții înălțate în anii so
cialismului. în unitățile școlare 
se vor amenaja cluburi de va
cantă, în care se vor organiza 
manifestări dedicate împlinirii a 
2 050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat și 
independent sub conducerea lui 
Burebista, intilniri cu activiști 
de partid și de stat, vizite si ex
cursii pe plan local, acțiuni de 
muncă patriotică. Tot aici se 
vor continua activitățile din 
cercurile tehnico-aplicative. cul- 
tural-artistice și sportive, se vor 
organiza noi cercuri în funcție 
de preferințele și vîrsta copiilor.

Acestor activități tradiționale 
li se alătură. în această vacantă 
de primăvară, o serie de mani
festări cu caracter aparte. Ast
fel. un moment cu profunde 
semnificații politico-educative îl 
vor constitui acțiunile pregăti
toare ale forumului tinerei ge
nerații — care va reuni. în pe
rioada 5—7 mai a.c.. Congresul 
al XI-lea al U.T.C., Conferința 
a XII-a a U.A.S.C.R. și cea de-a 
IV-a Conferință națională a Or
ganizației pionierilor. în pregă
tirea lucrărilor forumului tine
rei generații vor avea loc con
ferințele județene ale U.T.C. și

ale Organizației pionierilor care, 
în principal, vor dezbate măsu
rile si modalitățile concrete în 
vederea participării active a ti
neretului la înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale celui de-al XII- 
lea Congres al partidului.

Prezenta tineretului școlar în 
Festivalul national „Cîntarea 
României" va fi marcată de com
petițiile etapei pe tară a con
cursurilor științifice școlare pe 
discipline de învătămînt. Aces
tea se vor desfășura intre 7 și 
13 aprilie la : București (mate
matică), Drobeta-Turnu Severin 
(fizică). Piatra Neamț (chimie), 
Iași (biologie, geografie). Oradea 
(filozofie și economie politică), 
Deva (istorie), Satu Mare 
(limba și literatura română; 
limba si literatura maternă pen
tru elevii din rîndul naționali
tăților conlocuitoare). De ase
menea. pe plan local, formații
le cultural-artistice ale elevilor 
vor fi prezente pe marea scenă 
a etapei de masă a festivalu
lui.

Cei mai tineri sportivi din rîn
dul elevilor se vor afla la star
tul întrecerilor „Daciadei", in fi
nalele unor competiții deosebit 
de atractive : lupte libere și 
lupte greco-romane (7—9 și res
pectiv 10—12 aprilie, Galați), 
gimnastică sportivă (băieți. 8—9 
aprilie. Timișoara ; fete. 17—18 
aprilie. Galați), tenis de masă, 
cupa „Clubul sportiv școlar" 
(8—11 aprilie. Craiova) etc.

Atît la orașe, cit și la sate, 
tineretul școlar va participa la 
activitățile educativ-distractive 
de sfîrșit de săptămînă. iniția
te pe pian local. Instituțiile spe
cializate vor organiza spectacole 
destinate elevilor. între care 
„Săptămînă filmului istoric", 
„Zilele teatrului pentru copii și 
tineret" etc.

Florica DINULESCU

„Napotehnica ’80“
La Muzeul de artă din Cluj- 

Napoca a fost inaugurat Salonul 
de creație științifică și tehnică 
„Napotehnica ’80“, manifestare 
ce se înscrie în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei". Peste 100 de unități eco
nomice din județ, unități de 
cercetare și proiectare, de învă-

țămînt mediu și superior, prezin
tă cele mai noi și mai impor
tante creații tehnico-științifice. 
Autorii lor: peste 127 000 de 
muncitori, maiștri, ingineri, teh
nicieni. Realizările lor vizează 
creșterea productivității muncii, 
economisirea de materii prime și 
materiale, reducerea importuri
lor. (Alex. Mureșan).

Carnet
BACAU • „Prognoză și re

construcție ecologică" — aceasta 
a fost tema unui interesant sim
pozion științific organizat la 
Bacău din inițiativa Comitetului 
județean de cultură și educație 
socialistă, la care și-au adus con
tribuția specialiști și cercetători 
din Capitală, din alte centre ști
ințifice din tară. Simpozionul a 
fost precedat de o seamă de ma
nifestări cu caracter de masă, 
care au avut loc la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Letea, stația 
de cercetări legumicole, casa 
agronomului și în alte întreprin
deri și instituții din oraș. (Gh. 
Baltă).

GALATI • Sălile Muzeului 
de artă contemporană româneas
că găzduiesc expoziția „Particu
larități zonale ale plasticii româ
nești contemporane — zona 
Iași", manifestare organizată de 
muzeul gălățean, în colaborare 
cu filiala din Iași a Uniunii ar
tiștilor plastici. Sînt expuse nu
meroase lucrări de pictură, 
grafică, sculptură, apartinînd u- 
nui număr de 31 artiști ieșeni. 
(Dan Plăeșu).

SATU MARE • Sub egida 
secției de propagandă a comite
tului județean de partid, în co
laborare cu Muzeul județean,

cultural
Arhivele Statului și Inspectora
tul școlar, la Satu Mare s-a 
desfășurat simpozionul „Lupta 
țărănimii sătmărene pentru 
dreptate socială și libertate na
țională de-a lungul veacurilor", 
dedicat aniversării a 600 de ani 
de la răscoala țăranilor români 
și maghiari din părțile Sătmaru- 
lui, împotriva . jugului feudal. 
(Octav Grumeza).

ARGEȘ • La Muzeul -jude
țean Argeș s-a organizat sim
pozionul „2050 de ani de la for
marea primului stat dac centra
lizat și independent". De ase
menea, a fost vernisată o expo
ziție retrospectivă cu cele mai 
valoroase descoperiri arheologi
ce de pe aceste meleaguri. 
(Gheorghe Cîrstea).

CLUJ • Casa municipală de 
cultură din Dej. împreună cu 
instituții și întreprinderi locale, 
a organizat cea de-a 7-a ediție 
a „Sâptămînii teatrului radio
fonic". Au fost transmise piese
le „Ultima percheziție", „Eu nu 
sînt nota 10", „Ioana". „Con
cursul de săniuș". „Umbre în 
plin soare". Toți autorii acestor 
piese sînt din municipiul Dej, 
iar toate formațiile care au pre
zentat piesele aparțin munici
piului. (Al. Mureșan).
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Tovarășului JÂNOS KĂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
Stimate tovarășe Kădâr,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de prim-secretar al Co

mitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, vă felicit, în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu perso
nal, și vă urez noi succese in activitatea de construire a societății socialiste 
dezvoltate în Republica Populară Ungară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Șl COOPERĂRII 
AL REPUBLICII GABONEZE, MARTIN BONGO, 

VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN ȚARA NOASTRĂ
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe și cooperării al Repu

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R. S. Vietnam Cronica

In legătură cu încetarea din viață 
a președintelui Republicii Socialiste 
Vietnam. Ton Duc Thang, la Amba
sada R.S. Vietnam din București a 
avut loc, în cursul zilei de miercuri, 
prezentarea de condoleanțe din par
tea conducerii de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist' Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

în fața portretului îndoliat al to
varășului Ton Duc Thang au fost 
depuse coroane de flori din partea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Au prezentat condoleanțe tovarășii 
Gheorghe Radulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale, Ion Ioni- 
tă. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Dumi
tru Turcuș. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. general-colonel Va- 
sile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului exte

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, S 

și 6 aprilie. In țara: Vremea va fi in
stabilă mai ales in primele zile. Cerul 
va ii variabil mal mult acoperit. Vor 

blicii Gaboneze, Martin Bongo, va 
efectua o vizită oficială in țara noas
tră în prima jumătate a lunii apri
lie a.c.

rior și cooperării economice interna
ționale. Dumitru Necșoiu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Vasile Șandru, director în 
M.A.E.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al C.C. al P.C.R.. al Con
siliului de Stat, al guvernului, al 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și al 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a exprimat am
basadorului R.S. Vietnam sentimen
tele de profund regret pentru greaua 
pierdere suferită de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din Viet
nam, Comitetul Permanent al Adună
rii Naționale a R.S. Vietnam, de Gu
vernul R. S. Vietnam, de întregul 
popor vietnamez prin încetarea din 
viață a tovarășului Ton Duc Thang, 
comunist dîrz. care și-a consacrat 
toate forțele și energia cauzei elibe
rării naționale și unității tării, con
struirii socialismului in Vietnam. El 
a exprimat dorința și convingerea 
conducerii partidului și statului nos
tru că bunele relații româno-vietna- 
meze se vor întări și dezvolta și în 
viitor în conformitate cu interesele 
partidelor, țărilor și popoarelor 
noastre.

Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au păstrat un moment de 
reculegere in fața portretului indo- 
liat al defunctului.

Cei prezenți au semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

cădea ploi mai frecvente in nordul si 
estul țării îndeosebi sub formă de 
aversă, Izolat însoțite de grindină. In 
nordul țării ploile vor avea tendința de 
transformare în lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezgnta intensificări locale 
din sectorul nordic. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între minus 2 
și 8 grade, iar maximele între 5 și 
15 grade.

Conferință de presă la Ambasada R. P. Ungare
La Ambasada Republicii Populare 

Ungare la București a fost organi
zată, miercuri, o conferință de presă 
cu prilejul celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și a celei de-a 35-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă.

Au participat redactori ai presei 
centrale, ai Agenției române de 
presă „Agerpres", Radloteleviziunii, 
ai altor publicații, precum și cores
pondenți ai presei străine acreditați 
în tara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul R. P. 
Ungare. Rajnai Sandor, a relevat în
semnătatea istorică a eliberării tării 
sale, în urmă cu trei decenii și ju
mătate, la desăvîrșirea căreia și-a 
adus o contribuție importantă si ar
mata română, moment ce a marcat 
începutul unei vieți noi în tara ve
cină, înscrierea sa pe coordonatele 
construirii socialismului. După ce a 
trecut în revistă succesele obținute 
de poporul ungar in dezvoltarea in

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit 
miercuri dimineață pe Salim Yassin, 
ministrul planificării din Republica 
Arabă Siriană, care face o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice româno-siriene, a schim
burilor de mărfuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Siriană.

La întrevedere a participat Ale
xandru Mărgăritescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale.

A fost prezent Walid al Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Siriene 
la București.

★

Miercuri dimineață, tovarășul Cor
nel Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, s-a 
întîlnit cu Reiulf Steen, președintele 
Partidului Muncitoresc Norvegian, 
ministrul comerțului și navigației al 
Norvegiei.

In cadrul întrevederii au fost abor
date posibilitățile de dezvoltare a 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, industriale și tehno
logice dintre Româpia și Norvegia.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, membru 

supleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut miercuri o 

ritm înalt a industriei și agriculturii, 
a învățămîntului, culturii, științei, 
ambasadorul a evidențiat rolul esen
țial al celui de-al XII-lea Congres al 
P.M.S.U. în mobilizarea tuturor re
surselor umane și materiale în ve
derea creării unei economii puter
nice. capabile să asigure premisele 
progresului în toate domeniile acti
vității economice și sociale.

Arătînd că între Ungaria și Româ
nia s-au statornicit. în decursul 
timpului, legături de bună vecină
tate și prietenie, vorbitorul a subli
niat că aceste relații tradiționale au 
fost puternic impulsionate de întîlni- 
rile și convorbirile dintre tovarășii 
Jânos Kădâr și Nicolae Ceaușescu, 
care au un rol esențial în întărirea 
continuă a colaborării reciproc avan
tajoase ungaro-române, ceea ce co
respunde pe deplin aspirațiilor am
belor popoare, servește cauzei socia
lismului, păcii și înțelegerii în lume.

(Agerpres)

zilei
întrevedere cu Reiulf Steen, pre
ședintele Partidului Muncitoresc Nor
vegian, ministrul comerțului și navi
gației, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
efectuează o vizită în țara noastră.

In cursul convorbirii a fost efectuat 
un schimb de păreri privind ampli
ficarea relațiilor bilaterale, precum și 
unele aspecte ale vieții internațio
nale actuale.

(Agerpres)
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IERI, LA
România — Turcia 3—0 

(juniori)
La Hunedoara, in meci retur pen

tru calificarea in turneul final al 
U.E.F.A., reprezentativa de juniori a 
României a învins pe terenul „Corvi- 
nul“ cu 3—0 (1—0) echipa Turciei.

A fost un meci plăcut, antrenant, 
în tribune erau peste 8 000 de specta
tori. In prima repriză jocul a fost 
mai viu, cînd tinerii noștri fotbaliști 
au atacat susținut, creindu-și nume
roase ocazii de gol, dar juniorii turci 
s-au apărat cu multă îndîrjire. To
tuși, în min. 22, la o frumoasă cen
trare a lui Zamfir, vîrful de atac 
Bolba înscrie plasat cu capul. în re
priza a doua, chiar în primul minut, 
Zamfir înscrie un nou gol. Cu șase 
minute înainte de sfîrșitul meciului, 
Matei îl deschide în adincime pe Ilie, 
care, după o cursă frumoasă, înscrie 
al treilea gol.

tv
PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoalft
11,00 Roman foileton: Primarul din 

Casterbridge. Reluarea ultimului 
episod

16,00 Telex
16,05 Școala la școala noii calități. Elevi 

la seral
16,45 O zi din zilele faptelor noastre. 

Emisiune realizată în județul 
Timiș

17,10 La volan
17.25 Viața culturală • Omagiul crea

torilor — președintelui reales
• Festivalul național al muncii 
și creației „Cintarea României"
• Poezie și muzică • Jurnalul 
galeriilor de artă • Festivalul 
Teatrului contemporan — Brașov 
.1980 • Afișul premierelor cinema
tografice • Cronica de librărie
• Invitatul emisiunii: Ion Voicu
• Luna cărții în întreprinderi și 
instituții • Mapamond cultural

18.35 Desene animate
19.00 Telejurnal
19.25 Cu răspundere și cu toate forțele 

— lă cea mai grabnică dintre 
lucrările acestei primăveri: SEMĂ
NATUL

19.40 Ora tineretului
21,05 Milenii între Dunăre și Mare
21.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2
17.30 Radar pionieresc
17,50 Film serial: Linia maritima One- 

dln. Reluarea episodului 7
18.40 Din muzica popoarelor. Muzică 

populară din Republica Populară 
Ungară

19,00 Telejurnal
19.35 Publicitate
19.40 Instantanee: reportaje, interviuri, 

fapt divers
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radloteleviziunii. Dirijor: Paul 
Popescu. Integrala simfoniilor 
beethovenlene. Simfoniile a IV-a 
și a Vl-a.

FOTBAL
învingătoare și în primul joc (1—0), 

echipa României s-a calificat în tur
neul final al competiției, programat 
între 16 și 25 mai în R.D. Germană, 
unde va evolua în grupa C, alături 
de formațiile Finlandei, Poloniei și 
R.F. Germania. (Sabin Cerbu).

Sportul studențesc — Rijeka 
2—0 (în iinala „Cupei 

balcanice”)
In prima manșă a finalei „Cupei 

balcanice** intercluburi la fotbal, des
fășurată ieri după-amiază pe stadio
nul Republicii din Capitală, echipa 
Sportul studențesc a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația iugo
slavă Rijeka. Cele două goluri au 
fost marcate de Octavian lonescu 
(min. 33) și Cățoi (min. 50).
•Meciul retur se va disputa la 14 

mai, la Rijeka.

Telegrame de felicitare adresate tovarășului 
Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului

Cu prilejul realegerii în funcția de 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășului 
Ilie Verdeț i-au fost adresate tele
grame de felicitare de către șefi de 
guverne.

Adresînd felicitări cordiale și urări 
de noi succese în muncă, în numele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone și al său personal, 
tovarășul Edward Babiuch, președin
tele Consiliului de Miniștri , al Repu
blicii Populare Polone, arată în te
legrama sa : „îmi exprim convin
gerea că relațiile româno-polone se 
vor dezvolta cu succes în continuare, 
spre binele popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii".

După ce adresează felicitări căl
duroase primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
în numele poporului vietnamez, al 
Guvernului Republicii Socialiste Viet
nam, tovarășul Fam Van Dong, prim- 
ministru al Guvernului R. S. Viet
nam. spune în telegrama sa : „Vă do
resc, tovarășe prim-ministru, noi și 
numeroase succese în înalta dum
neavoastră misiune, în edificarea 
României prospere. Fie ca relațiile 
de prietenie și cooperare dintre po
poarele celor două țări, Vietnam și 
România, să se dezvolte tot mai 
mult !“.

Romănia — R.D. Germană
2—2 (meci amical 

între primele selecționate)
Selecționata de fotbal a României a 

susținut ieri, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, un meci amical 
cu reprezentativa R.D. Germane. 
Partida, la care au asistat peste 
25 000 de spectatori, s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 (1—0).

In prima repriză echipa noastră a 
avut numeroase acțiuni ofensive. La 
una dintre acestea, în minutul 30, 
Mircea Sandu a deschis scorul, fructi
ficând o pasă excelentă primită de la 
Țicleanu. în minutul 60 scorul a fost 
majorat la 2—0 : talonat îndeaproape 
și presat de Mircea Sandu, fundașul 
central al oaspeților, Dorner, a trimis 
balonul în poarta părăsită de Gra- 
penthin.

După primirea celui de-al doilea 
gol, fotbaliștii din R.D. Germană au 
ieșit la atac ; profitind de căderea 
fizică, de jocul dezordonat și de opa
citatea tactică a echipei noastre, de 
greșelile apărării noastre imediate, 
fotbaliștii oaspeți au reușit să înscrie 
de două ori, egalînd scorul. In mi

Călduroase felicitări și urări de 
succes deplin în activitatea de mare 
răspundere încredințată tovarășului 
Ilie Verdeț au fost adresate de gene- 
ral-locotenent (R) Jorge Rafael VI- 
dela, președintele națiunii argenti- 
niene. Felicitîndu-1 pe tovarășul Ilie 
Verdeț, Mauno Koivisto, prim-minis
tru al Republicii Finlanda, dă în te
legrama sa expresie satisfacției pen
tru dezvoltarea in continuare a bu
nelor relații existente între România 
și Finlanda. Calde felicitări și urări 
de succese, împreună cu cele mai 
sincere dorințe de progres și prospe
ritate pentru poporul român, au adre
sat de asemenea dr. Mustafa Khalil, 
prim-ministru și ministru al afaceri
lor. externe al Republicii Arabe 
Egipt, Selim Al Hoss, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Liban, Ferdinand E. Marcos, preșe
dinte și prim-ministru al Republicii 
Filipine.
, A transmis, de asemenea, felicitări 
primului ministru român, Însoțite de 
urarea de noi succese în activitatea 
îndreptată spre binele poporului ro
mân, al întăririi prieteniei și colabo
rării între țările socialiste, al Pro
gresului și păcii în întreaga lume, 
N. Faddeev, secretar al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

nutul 78, Streich, complet nemarcat, 
a înscris din apropiere, iar zece mi
nute mai tîrziu, la o greșeală a por
tarului Iordache, care nu a reținut 
un șut slab, Schmuck a marcat de la 
6 m în poarta goală.

Arbitrul bulgar S. Lukov a condus 
următoarele formații : România : 
Iordache — Tilihoi. Sameș, Ștefă- 
nescu, Munteanu II — Țicleanu, 
Boloni, Dobrin — M. Răducanu, M. 
Sandu (Augustin), Bălăci (Fl. Gri- 
gore).

R. D, Germană: Grapenthin — 
Kische, Dorner, Schmuck, Kurbju- 
weit (Ullrich), Hafner, Pomerenke 
(Lindemann). Weber, Riediger, 
Kotte, Hoffmann (Streich).

Romania (tineret) —'
R.D. Germană (olimpici) 0—1

La Karl Marx Stadt s-a disputat 
meciul international de fotbal dintre 
echipa olimpică a R.D. Germane și 
selecționata de tineret a României, 
întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (1—0) în favoarea gazdelor, prin 
golul marcat de Dieter Kuehn.

------------------------------------------------
încheiem o lună densă în eveni

mente politice de cea mai mare im
portanță. care au marcat profund 
viata publică a tării. Desigur, în
treaga lor seniffificație nu poate fi în
cadrată doar în limitele de timp ale 
unei luni, ele reprezentînd momente 
ce deschid largi perspective si trai
nice garanții înaintării neabătute a 
țării pe calea socialismului, expri- 
mind cu limpezime voința poporului 
de a-și edifica în mod suveran viito
rul, așa cum îl gindește și il năzu
iește el.

La capătul unei campanii electo
rale desfășurată intr-un climat de 
înaltă efervescență creatoare, ALE
GERILE DE DEPUTAȚI IN MA
REA ADUNARE NAȚIONALA ȘI 
IN CONSILIILE POPULARE DE 
I.A 9 MARTIE, soldate cu strălucita 
victorie a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, au relevat cu' 
pregnantă o realitate majoră a socie
tății noastre — unitatea întregului 
popor în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Participarea la alegeri a 
aproape totalității cetățenilor tării cu 
drept de vot (99,99 la sută din cei 
înscriși în listele electorale), opțiu
nea lor în proporție <je 98,52 la sută 
pentru candidații Frontului Democra
ției și Unității Socialiste exprimă in 
mod grăitor adeziunea tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului nostru popor 
la politica internă și externă a parti
dului, la hotărîrile Congresului al 
XII-lea, aflate la baza programului cu 
care Frontul Democrației si Unității 
Socialiste s-a prezentat în alegeri, 

• hotărirea lor fermă de a transpune în 
viață mărețul program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

întreaga desfășurare a alegerilor. 
,ca si a campaniei electorale, amplele 
dezbateri ce au avut loc cu pri
lejul intilnirilor dintre candidați și 
alegători, discutarea democratică a 
tuturor problemelor concrete ale 
construcției socialiste, exprimarea 
libera a opiniilor oamenilor muncii 
cu privire la starea de lucruri din dife
ritele domenii, numărul mare de pro
puneri și sugestii ce au fost formu
late ilustrează înalta conștiință a ma
selor, devotamentul lor față de orin- 
duirea socialistă, contribuind la întă
rirea și mai puternică a legăturilor 
dintre partid și popor, dintre orga
nele puterii, de stat și milioanele de 
cetățeni ai patriei.

Deosebit de semnificativ este faptul 
că in circumscripția electorală nr. 1 
„23 August" din Capitală, unde a 
candidat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
totalitatea cetățenilor s-au prezentat 
in fata urnelor și absolut toți au 
acordat votul lor secretarului general 
al partidului. Prin aceasta, ca și 
prin vibrantele manifestări prilejuite 
de prezența in circumscripția nr. 1 
,.23 August" a secretarului general al 
partidului, și-au găsit o vie și eloc
ventă expresie sentimentele de dra
goste și recunoștință fierbinte, de 
înaltă prețuire ale poporului fată de 
strălucitul conducător revoluționar 
care și-a dedicat întreaga viată și ac
tivitate slujirii idealurilor de liber
tate, independentă și bunăstare ale 
poporului român.

Aceleași sentimente, aceeași înaltă 
responsabilitate față de destinele pa
triei au stat la baza ACTULUI ISTO
RIC PRIN CARE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A FOST RE- 
ÎNVESTIT — LA PROPUNEREA 
PLENAREI C.C. AL P.C.R. ȘI A 
PLENAREI CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE — ÎN FUNCȚIA SU
PREMA DE PREȘEDINTE AL RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA. 
Atmosfera înălțătoare, de profund 
entuziasm și vibrație patriotică, ce a 
caracterizat sesiunea forului suprem 
al puterii de stat, satisfacția profun

dă și bucuria generală cu care a fost 
întîmpinată realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reflectă faptul că 
prin acest act a fost împlinită voința 
întregii națiuni de a încredința în 
continuare conducerea destinelor pa
triei celui mai strălucit fiu al ei, ce 
întruchipează virtuțile și năzuințele 
sale cele mai inalte, însăși unitatea și 
coeziunea întregului popor în jurul 
partidului.

Adeziunea unanimă a întregului 
nostru popor la acest adevărat mo
ment de istorie este grăitor expri
mată și de nenumăratele mesaje, te
legrame și scrisori de felicitare tri
mise într-o impresionantă revărsare 
de bucurie președintelui republicii 
din toate colturile țării, de organiza
țiile de partid, organizațiile obștești, 
unități social-economice și culturale, 
oameni ai muncii aparținind tuturor 
categoriilor sociale, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

Votul de învestitură, votul țării în
tregi, a constituit manifestarea cea 
mai elocventă a atașamentului și în
crederii nemărginite a tuturor fiilor 
patriei față de eminentul om politic, 
conducătorul încercat care, prin pro
digioasa activitate desfășurată în cei 
15 ani de cind se află în fruntea 
partidului, prin înțelepciunea politică, 
cutezanța revoluționară și dăruirea 
patriotică, a adus o contribuție inesti
mabilă la perfecționarea conducerii 
vieții sociale, la innoirea și revolu- 
ționarea principalelor domenii ale 
construcției socialiste, la obținerea 
strălucitelor succese ce au, făcut ca 
această perioadă să se înscrie drept 
cea mai fertilă, cea mai rodnică din 
întreaga istorie a țării, care prin a- 
portul decisiv la elaborarea și înfăp- 
tuireâ politicii noastre .externe, prin
cipiale și profund constructive a de
terminat ridicarea la cote fără pre
cedent a prestigiului internațional al 
României socialiste, a stimei și ad
mirației de care se bucură pretutin
deni in lume.

In realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea statului- po
porul român vede garanția sigură că 
succesele obținute pină acum se vor 
amplifica în viitor, că istoricele hotă- 
riri ale Congresului al XII-lea pen
tru înflorirea multilaterală a tării și 
ridicarea ei pe noi trepte de progres 
și bunăstare vor fi îndeplinite întoc
mai, neabătut, că România va ocupa 
un loc tot mai demn in rîndul națiu
nilor lumii.

Bogat în semnificații patriotice și 
revoluționare este DISCURSUL 
SOLEMN DE ÎNVESTITURA, 
ROSTIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU DE LA ÎNALTA TRI
BUNA A MARII ADUNĂRI NAȚIO
NALE, în cadrul căruia sînt reliefate 
cu deosebită claritate, într-o admira
bilă sinteză, principiile si obiectivele 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, sarcinile prin
cipale ce revin organelor conducă
toare ale statului pentru transpunerea 
ei in viață, este lansată chemarea în
flăcărată ca. zi de zi, oamenii mun
cii, întregul nostru popor să acțio
neze cu maximă fermitate si răspun
dere pentru înfăptuirea exemplară a 
programelor adoptate de Congresul al 
XII-lea.

Este necesar ca strălucita victorie 
obținută în alegeri de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste să de
termine o activitate și mai intensă, 
sistematică, în toate sectoarele, îneît 
în următorii 5 ani să se asigure În
făptuirea neabătută a Programului 
partidului, a documentelor Congresu
lui al XII-lea, să se folosească din 
plin cadrul larg democratic creat 
atit în viața economică și socială, cît 
și in viața politică, pentru parti
ciparea largă a oamenilor muncii, a 
tuturor cetățenilor la conducerea so
cietății.

Un puternic stimulent în acest sens 
îl constituie înaltul omagiu ce a fost 

adus hărniciei, activității pline de 
abnegație și devotament a celor ce 
muncesc pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, prin CONFE
RIREA UNOR ÎNALTE DISTINCȚII 
FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA PE ANUL 1979. După 
cum sublinia președintele Repu
blicii cu acest prilej, se impune 
să se tragă concluziile corespunză
toare atît din aprecierile făcute prin 
acordarea distincțiilor, cît si din mi
nusurile ce au existat, generalized 
tot ceea ce e pozitiv, acționindu-se cu 
fermitate pentru lichidarea lipsurilor 
și deficientelor in toate domeniile.

O importantă deosebită are reali
zarea integrală a sarcinilor de plan pe 
anul in curs și pe întregul cincinal, 
aceasta constituind premisa majoră 
pentru trecerea in bune condiții la 
viitorul cincinal. Organele si organi
zațiile de partid, colectivele de oa
meni ai muncii sînt chemate, să tragă 
toate concluziile ce se impun din in
dicațiile formulate în ȘEDINȚA CO

Cronica lunii martie

MITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R. DIN 11 MAR
TIE, privind utilizarea și gospodă
rirea potențialului productiv, res
pectarea consumurilor normate de 
materii prime, materiale și combusti
bil, energie electrică și a normative
lor de valorificare, îndeplinirea inte
grală a planului de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic. Transpu
nerea in viață a acestor cerințe, evi
dențiate cu deosebire de dezvoltarea 
economiei mondiale în ultimii ani. re
prezintă condiții de bază ale sporirii 
eficienței, ale trecerii la o nouă ca
litate și ele trebuie să mobilizeze ca
pacitatea și efortul de creație ale tu
turor oamenilor muncii.

Preocuparea constantă a partidului 
pentru creșterea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc este preg
nant relevată de analiza făcută în 
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV DIN 26 MARTIE privind 
evoluția preturilor și tarifelor pe 
1979. Relevîndu-se că politica econo
mică a partidului și dinamismul dez
voltării economiei naționale au asigu
rat- stabilitatea preturilor, creșterea 
lor in limitele planificate — în unele 
cazuri sub aceste limite — o circula
ție bancară sănătoasă. Comitetul Po
litic Executiv a cerut ministerelor, 
celorlalte organe centrale să acționeze 
cu toată fermitatea pentru reducerea 
cheltuielilor de producție. îndeosebi a 
celor materiale și de energie — calea 
sigură a sporirii eficientei economice 
și ieftinirii produselor, pentru li- \ 
vrarea la fondul pieței a bunurilor 
de consum in volumul și structura 
solicitate de populație si la o calitate 
corespunzătoare.

Prima lună de primăvară, luna mar
tie a adus in primul plan al preocu
părilor insămințările, celelalte lucrări 
agricole de sezon care au o impor
tanță hotăritoare în bătălia pentru 
obținerea unor recolte cît mai mari, 
pentru înfăptuirea noii revoluții în 
agricultură. Condițiile mai deosebite 
în care se desfășoară anul acesta cam

pania de primăvară, determinate de 
căderea precipitațiilor și de menți
nerea unor temperaturi in general 
scăzute, sporesc și mai mult impor
tanța.- organizării riguroase a muncii. 
Tocmai de aceea, organele și organi
zațiile de partid, consiliile unice 
agroindustriale au datoria să acțio
neze cu fermitate pentru a folosi cu 
maximă eficiență toate mijloacele 
mecanice și forțele umane, fiecare 
minut bun de lucru, să facă totul 
pentru a realiza atit insămințările 
restante din epoca I și a II-a, cît și 
insămințările din epoca a III-a, astfel 
îneît pe ansamblu toate insămințările 
să se încheie pină la 20—25 aprilie.

în domeniul vieții cultural-educati
ve, luna martie a înscris ample 
manifestări în cadrul fazei de 
masă a Festivalului național „Cin
tarea României" 1980—1981. în lu
mina indicațiilor și orientărilor for
mulate de către Comitetul Politic 
Executiv, organele și organizațiile de 
partid, comitetele județene de cultură 

și educație socialistă, ceilalți factori 
cu răspunderi in acest domeniu au 
datoria să imprime un caracter per
manent, continuu activității cultural- 
educative, să o racordeze mai strins 
.la problemele specifice fiecărui co
lectiv și loc de muncă, să-i amplifice 
dimensiunea formativă. capacitatea 
de mobilizare a oamenilor la reali
zarea sarcinilor ce le revin.

Pe planul vieții internaționale, 
discursul solemn al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fața Marii Adu
nări Naționale, cu prilejul reînvestirii 
în funcția supremă de președinte al 
Republicii, ca și cuvîntarea rostită 
ia marea adunare populară, cetă
țenească din preajma alegerilor 
de la 9 martie au pus cu strălucire 
în evidentă voința României socialis
te de a acționa neabătut — în con
formitate cu orientările Congresului 
al XII-lea — pentru salvgardarea 
destinderii șl consolidarea păcii, pen
tru dezvoltarea colaborării cu și in
tre toate națiunile, pentru soluționa
rea pe cale politică a problemelor 
stringente ce frămîntă omenirea, po
trivit voinței și intereselor tuturor po
poarelor. Este, aceasta, fără indoială, 
o politică principială și profund con
structivă, pătrunsă dc optimism, dc 
convingerea fermă că, iutărindu-și 
unitatea și solidaritatea, tortele pro
gresiste, antiimperialiste, popoarele 
dc pretutindeni, sint pe deplin capa
bile să oprească evoluția spre dete
riorare a climatului mondial, să asi
gure continuarea politicii de destin
dere, colaborare și pace.

Subliniind că nu există misiune de 
mai înaltă răspundere politică și 
umanistă decit aceea de a face totul 
pentru înfăptuirea acestui obiectiv 
fundamental. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, totodată, cu cla
ritate și căile în vederea atingerii 
unui asemenea nobil scop — renun
țarea definitivă la politica de forță și 
amenințarea cu forța, respectarea 
neabătută a principiilor noi de relații 
între state, a dreptului imprescripti
bil al tuturor popoarelor de a-și 

hotări de sine stătător destinele, fără 
amestec din afară, soluționarea ex
clusiv pe căi politice, prin tratative, 
a tuturor problemelor litigioase.

Gu o deosebită pregnanță, a subli
niat secretarul general al partidului, 
președintele republicii, ÎNSEMNĂ
TATEA DEOSEBITĂ, ÎN ACTUALE
LE ÎMPREJURĂRI INTERNAȚIO
NALE, A PREGĂTIRII TEMEINICE 
A VIITOAREI REUNIUNI DE LA 
MADRID PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
SECURITĂȚII EUROPENE.

în ansamblul măsurilor pentru în
făptuirea acestui mare obiectiv, pe 
prim-plan trebuie, fără îndoială,' să 
se situeze, așa cum a relevat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, realizarea 
dezangajării militare și a dezarmării, 
fără de care nu poate fi vorba de o 
pace și securitate autentice. în spiri
tul acestei cerințe fundamentale și 
ținînd seama de faptul că pe conti
nentul european sint concentrate cele 
mai puternice forțe militare, cele mai 
distrugătoare mijloace de luptă, in

clusiv armament nuclear, că aici se 
află, față-n față, cele două blocuri 
militare opuse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat însemnătatea 
deosebită pe care ar avea-o anularea 
sau ccl puțin amînarea hotărîrii 
NATO privind amplasarea de noi ra
chete nucleare în Europa, inițierea 
de tratative care să asigure un echi
libru militar corespunzător nu prin 
intensificarea continuă a înarmărilor, 
ci prin reducerea substanțială a aces
tora. cu precădere a armelor nu
cleare.

Pentru popoarele continentului, ca 
și , ale întregii lumi — a sublini
at cu toată tăria tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — aceasta este o pro
blemă vitală, PRIMUL ȘI CEL 
MAI IMPORTANT DREPT AL OMU
LUI FIIND ACELA DE A TRĂI IN 
PACE ȘI LINIȘTE. Aceasta este, fără 
îndoială, o poziție pătrunsă de un 
profund umanism, ea exprimă grija 
nețărmurită pentru soarta omului, a 
tuturor locuitorilor planetei, care ca
racterizează Întreaga politică a Româ
niei socialiste, a .președintelui ei.

în acest cadru, un rol de mare în
semnătate revine parlamentelor, ca 
exponente ale voinței de dezvol
tare pașnică și înțelegere a po
poarelor, și tocmai pornind de la 
această realitate Marea Adunare 
Națională, reunită in prima sesiu
ne a noii sale legislaturi, a adre
sat forurilor parlamentară din sta
tele semnatare ale Actului final de 
la Helsinki apelul solemn de a-și uni 
eforturile și a acționa cu toată ener
gia pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de comun acord de Conferin
ța general-europeană, pentru buna 
pregătire a reuniunii de la Madrid, 
astfel ca ea să ftarcheze un pas im
portant pe linia transformării Euro
pei într-un continent al colaborării 
și păcii.

Prin caracterul ei principial și con
structiv, prin soluțiile sale realiste și 
cutezătoare, această politică, in a că
rei elaborare roiul hotărîtor revine 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
bucură de o unanimă apreciere, de 

un inalt prestigiu, așa cum atestă și 
telegramele de felicitare adresate In 
aceste zile președintelui României de 
șefi de state și guverne, de alte 
personalități politice de pe toate me
ridianele, cu prilejul realegerii sale 
în funcția supremă a statului român.

In perioada la care se referă cro
nica de fată s-au îmbogățit cu noi 
elemente RELAȚIILE NOASTRE DE 
PRIETENIE ȘI COLABORARE CU 
TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, ori
entare fundamentală a politicii ex
terne a României — un accent deo
sebit punîndu-se pe întărirea conlu
crării cu statele vecine. în acest sens, 
se cuvine relevată înalta apreciere 
dată de către Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. rezultatelor 
convorbirilor, din luna precedentă, 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, hotărirea de a se ac
ționa ferm pentru traducerea in viață 
a obiectivelor stabilite la cel mai 
înalt nivel.

Participarea delegației partidului 
nostru la Congresul al XII-lea al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar și schimbul de mesaje prietenești 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jânos Kădâr, cu acest pri
lej ; întîlnirea româno-iugoslavă de 
la Belgrad ; convorbirile româno-so- 
vietice purtate la Moscova la nivel 
guvernamental — se inscriu ca tot 
atîtea alte mărturii grăitoare ale unei 
preocupări constante a partidului și 
statului nostru.

Numeroase acțiuni au reliefat con
secvența politicii României de EX
TINDERE A RELAȚIILOR CU ȚĂ
RILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, 
în acest cadru evidențiindu-se vizita 
efectuată la București de președin
tele Republicii Zair, Mobutu Șese 
Seko. convorbirile cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. înțelegerile sta
bilite. documentele încheiate au dat 
expresie voinței comune de a impul
siona și dinamiza mai puternic coo
perarea pe diverse planuri, în inte
resul reciproc, al cauzei păcii si co
laborării internaționale.

Cronica lunii consemnează, de ase
menea. schimburile de mesaje dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președinții Siriei. Irakului. Republicii 
Peru, Ecuadorului, cu prilejul pri
mirii de către aceștia a trimisului 
special al șefului statului român — 
asemenea contacte ilustrînd dorința 
reciprocă de a îmbogăți continuu ra
porturile de conlucrare.

Numeroase fapte atestă. în același 
timp. LĂRGIREA ÎN CONTINUARE 
A CONLUCRĂRII CU STATELE CA
PITALISTE DEZVOLTATE. CU 
TOATE ȚĂRILE LUMII, FArA. DE
OSEBIRE DE ORÎNDUIRE SOCIA
LA. în acest sens se înscriu vizi
tele la București ale ministrului afa
cerilor externe al Marii Britanii, lor
dul Carrington, și ministrului afaceri
lor externe al Finlandei. Matti Hăk- 
kănen, ca și contacte cu reprezen
tanții Greciei, Italiei. Spaniei etc. — 
care au reliefat bunele relații dlntire 
tara noastră și statele respective, po
sibilitățile existente pentru continua 
lor dezvoltare în cele mai diferite 
domenii.

Dintre evenimentele internaționale 
s-a evidențiat în mod deosebit, prin 
multiplele si profundele sale semni
ficații marea victorie obținută de for
țele patriotice Zimbabwe cu prilejul 
primelor alegeri libere din această 
țară. Pe bună dreptate se poate a- 
precia că această victorie a dat o 
strălucită expresie voinței poporului 
Zimbabwe de a-și afirma ființa na
țională. aspirațiilor sale arzătoare de 
a deveni deplin stăpin asupra pro
priei soarte si avuțiilor naționale. 
Componenta primului guvern al vii
torului stat independent Zimbabwe, 
sub președinția lui Robert Mugabe, 
reflectă voința, dar exprimată de 
corpul electoral, de realizare a unei 
strînse colaborări intre cele două 

partide — Z.A.N.U. (P.F.) si Frontul | 
Patriotic (fost Z.A.P.U.) — care s-au 
aflat alături în timpul luptei de eli
berare, asigurindu-se. totodată, con
cursul forțelor naționale celor mal 
largi, cerință indispensabilă pentru 
reconstrucția si reconcilierea națio
nală. pentru crearea condițiilor ea 
întregul popor, toți cei care doresc 
sâ-și servească patria, indiferent de 
culoarea pielii, să poată participa ac
tiv la făurirea unei vieți libere, paș
nice și prospere. Victoria poporului 
Zimbabwe întărește convingerea că 
prin lupta hotărîtă a popoarelor 
vor fi lichidate ultimele vestigii 
ale dominației imperialiste, coloni
aliste, neocolonialiste, asigurindu- 
se respectarea dreptului sacru, ina
lienabil al fiecărui popor de a se 
dezvolta pe deplin liber, de sine stă
tător.

în acest sens, in cadrul activității 
politico-diplomatice privind situația 
din Orientul Mijlociu, au atras aten
ția o serie de acțiuni legate de afir
marea dreptului Ia autodeterminare 
al poporului palestinian. Luările de 
poziție ale președintelui ^Franței, cu 
prilejul turneului într-un șir de state 
din Orientul Mijlociu, precum și ale 
guvernelor R.F.G., Italiei. Angliei, 
Olandei și Suediei ; crearea unei re
prezentanțe a O.E.P. pe lingă guver
nul austriac ; contactele indo-pa- 
lestiniene și nipono-palestiniene — 
toate acestea marchează noi și im
portanți pași pe calea recunoaș- |
terii drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv la con- |
stituirea unui stat propriu indepen
dent. Afirmarea acestor drepturi con
stituie. așa cum se recunoaște astăzi 
în tot mai largă măsură, cheia unei 
soluții globale, juste și trainice a j 
conflictului din zonă, ceea ce ar 
duce, fără îndoială, la statornicirea 
unei păci durabile în Orientul Mijlo
ciu, ar crea condițiile unei colaborări 
reciproc avantajoase între toate sta
tele din regiune. înrîurind pozitiv, in | 
același timp. întreaga viață interna
țională.

Agenda lunii a consemnat, de ase- [: 
menea, noile contacte între repre
zentanții Nordului și Sudului Coreei, I
acordurile convenite pe linia pregă
tirii întilnirii primilor miniștri, în 
vederea ■ găsirii modalităților de a 
păși pe calea reunificării țării. Rod 
al inițiativei R.P.D. Coreene, relua- | 
rea dialogului între Nord și Sud pune 
încă o dată în evidentă posibilitatea 
și necesitatea soluționării problemei 
unificării nu pe calea înfruntărilor, 
ci pe calea tratativelor, fără amestec 
din afară. Pentru aceasta este nece
sar, așa cum a arătat în repetate rin- 
duri partea nord-coreeană, ca, depâ- 
șindu-se deosebirile de orinduire so
cială și de ideologie, obstacolele ri
dicate de neîncrederea și suspiciunea | 
acumulate de-a lungul anilor, factorii ! 
răspunzători de destinele națiunii co- 1 
reene. scindată arbitrar, să dea do
vadă de voință politică, să colaboreze 
de pe poziția adevăratului patriotism 
și să adopte hotăriri clare, care să 
ducă la înfăptuirea marelui ideal al 
tuturor coreenilor — reunificarea 
pașnică și democratică a țării.

*
Marile evenimente petrecute în 

viața tării în luna încheiată, bogata 
activitate desfășurată de partidul și 
statul nostru pe plan internațional 
demonstrează cu putere justețea po
liticii interne si externe a României |
socialiste, voința neclintită a între
gului popor <ie a acționa în modul 
cel mai statornic pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol- î
tate pe pămîntul patriei, pentru so- 1
luționarea problemelor complexe ce I
frămîntă omenirea, potrivit aspira- I
fiilor de pace, înțelegere și progres 
ale popoarelor de pretutindeni.

Paul DOBRESCL 
Al. CÂMPEANU



)

CONFERINȚA ECONOMICĂ
IA NIVEL ÎNALT DE LA LUSAKA

Adoptarea unui amplu program de acțiune in vederea 
intensificării colaborării intre cele nouă state africane

LUSAKA 2 (Agerpres). - La Cen
trul „Mulungushi" din Lusaka s-au 
încheiat lucrările conferinței econo
mice la nivel înalt, la care au par
ticipat șefii de stat și de guvern, sau 
reprezentanții acestora, din nouă 
state africane, situate în zona cen
trală și de sud a continentului, res
pectiv țările din „prima linie" — 
Angola, Botswana, Mozambic, Tan
zania și Zambia — la care s-au 
adăugat Lesotho, Malawi, Swazi
land și Rhodesia, viitorul stat inde
pendent Zimbabwe.

Participanții la reuniune au adop
tat „Declarația de la Lusaka", am
plu program de acțiune care con
ține strategia și modalitățile cqn- 
crete de extindere și diversificare 
a colaborării între țările respective, 
precum și prevederi vizînd accele
rarea dezvoltării lor economice și 
reducerea dependenței față de Re
publica Sud-Africană.

Conferința a aprobat, de aseme
nea, crearea unui „Fond de dez
voltare" și a unei comisii pentru 
comunicații și transporturi în Africa 
australă, care va avea sediul în 
capitala Mozambicului, Maputo. 
Totodată, a fost stabilit planul de 
rezerve alimentare pentru regiune 
și înființarea „Centrului de cerce
tări agricole". Participanții au rele

vat necesitatea unei cooperări strîn- 
se în domeniul politicii de indus
trializare și în sectorul energetic.

Potrivit hotărîrii luate, viitoarea 
conferință ministerială va avea loc 
în luna septembrie în Zimbabwe.

In cuvîntul rostit la închiderea 
reuniunii de Ia Lusaka, președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda, a subli
niat importanța realizării unității 
țărilor Africii în lupta lor comună 
împotriva subdezvoltării. Sarcina 
actuală - a spus el - constă în 
intensificarea cooperării, în vederea 
consolidării economiilor noastre. A- 
cesta, a apreciat șeful statului 
zambian, reprezintă un aspect im
portant al strategiei de autoapăra
re împotriva eventualelor încercări 
ale Africii de Sud de a submina 
independența diverselor țări din re
giune.

★
Un film documentar prezentat la 

televiziunea olandeză a relevat că 
unele monopoluri occidentale, elu- 
dind rezoluțiile O.N.U., continuă să 
desfășoare o activitate prădalnică 
pe teritoriul Namibiei, ocupat ilegal 
de trupele Republicii Sud-Africane. 
Autorii filmului au arătat cum, prin 
activitatea monopolurilor in culpă, 
minereul de uraniu din Namibia 
este exportat spre țări din Europa 
occidentală pentru a fi prelucrat.

Acord de cooperare
între Iugoslavia și C. E. E

BELGRAD 2 (Agerpres). — Un 
acord de cooperare pe termen lung 
între Iugoslavia și Piața comună a 
fost semnat, miercuri, la Belgrad — 
transmite agenția Taniug. Documen
tul a fost semnat, din partea iugo
slavă, de Iosip Vrhoveț, secretarul 
federal pentru afacerile externe, iar 
din partea C.E.E., de Attilio Ruffini,

J»
președintele Consiliului ministerial, 
și de Wilhelm Haferkamp, vicepre
ședinte al Comisiei C.E.E., precum și 
de reprezentanți al fiecăreia din cele 
nouă țări membre.

Tot miercuri, la Belgrad a fost 
semnat un acord de cooperare între 
Iugoslavia și Comunitatea europea
nă a cărbunelui și oțelului.

Tovarășul Gustav Husak a primit pe președintele 
părții române in Comisia mixtă guvernamentală 

româno-cekoslovacă
PRAG A 2 (Agerpres). — La 2 a- 

prilie, tovarășul Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S. Cehoslova
ce. a primit pe tovarășul Ion Pătan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, care se află în- 
tr-o vizită de lucru în Cehoslovacia.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, i-a fost înmînat tova
rășului Gustav Husak un mesaj și 
i-au fost transmise un cald salut prie
tenesc și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de noi 
și însemnate succese în activitatea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. a poporului cehoslovac prieten 
în construirea societății socialiste 
dezvoltate.

Mulțumind călduros, tovarășul Gus
tav Husak a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial, prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire per
sonală, împreună cu urările de noi 
și tot mai mari succese Partidului Co
munist Român, poporului român în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în timpul Întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite intre 
P.C.R. și P.C. din Cehoslovacia. între 
România și Cehoslovacia, între po
poarele român și cehoslovac, cursul 
lor mereu ascendent, în conformitate 
cu hotărîrile șl înțelegerile -convenite 
cu prilejul întîlnirilor la nivelul cel 
mai înalt.

Totodată, s-a reafirmat hotărîrea 
comună de a aprofunda și diversifica 
in continuare colaborarea bilaterală, 
în interesul celor două țări, al cauzei 
generale a socialismului și păcii in 
lume.

La întrevedere a participat Josef 
Simon, vicepreședinte al Guvernului 
federal cehoslovac.

A fost prezent Ionel Diaconescu, 
ambasadorul României la Praga.

★

în perioada 31 martie—2 aprilie, a 
avut loc la Praga întîlnirea de lucru 
dintre tovarășul Ion Pătan, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică și tehnico-știin- 
țifică, și tovarășul Josef Simon, vice
președinte al Guvernului federal ce? 
hoslovac, președintele părții ceho
slovace în comisie.

Cu această ocazie, au fost exami
nate activitatea de colaborare econo
mică, de cooperare și specializare in 
producție, desfășurată în perioada de 
la ultima sesiune a comisiei, schim
burile reciproce de mărfuri, precum 
și stadiul actual al lucrărilor de coor
donare a planurilor de dezvoltare 
economică pe perioada 1981—1985,

La încheierea convorbirilor, pre
ședinții celor două părți in comisie 
au semnat un protocol.

în timpul prezenței sale la Praga, 
tovarășul Ion Pătan a avut o întil- 
nire de lucru cu A. Barcak. minis
trul comerțului exterior al R.S.C., în 
cadrul căreia au fost examinate pro
bleme de interes comun.

în memoria ostașilor români căzuți 
in luptele pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Tri- 
' misul Agerpres, A. l^rzică, transmi
te : Miercuri, în cadrul manifestări
lor prilejuite de împlinirea a 35 de 
ani de la eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, la monumentul și cimi
tirul de la Rakosliget din Budapesta 
ale ostașilor români căzuți în lupte
le pentru eliberarea Ungariei a avut 
loc o solemnitate de depunere de co
roane de flori.

PREOCUPĂRI ENERGETICE
• După cum relevă agenția

T. A.S.S., in anul 1979, in U.R.S.S. 
s-au produs 1 239 miliarde kWh 
energie electrică, s-au extras 586 
milioane tone țiței și 719 milioane 
tone de cărbune. Aceasta nu în
seamnă insă că resursele respective 
pot fi cheltuite fără control. Dimpo
trivă, menționează agenția citată,.ac
tuala amploare a producției impune 
folosirea cit mai rațională a resurse
lor de combustibil și energie ca una 
din principalele probleme ale eco
nomiei naționale. Pentru a transpu- 

. ne in viață acest imperativ, în
U. R.S.S. au fost întreprinse nu
meroase măsuri. In prezent, de pe 
urma fiecărei tone de cărbune arse 
in centralele termoelectrice se ob
ține de două ori mai multă energie 
electrică decit in anul 1940. aceasta 
in condițiile cind centralele termo
electrice sint principalele consuma
toare de combustibil solid, folosind 
peste o treime din întreaga canti
tate de cărbune extrasă in tară.

Pentru reducerea consumului de 
combustibil in centralele termo
electrice, se află in curs realizarea 
unui program pe termen lung, po
trivit căruia, in următorii zece ani, 
producția de energie electrică in 
centralele nucleare și hidraulice va

ajunge la un trilion kWh, ceea ce 
va permite să se economisească 
anual aproximativ 300 milioane tone 
de combustibil convențional.

• Provincia Shanxi se va dezvol
ta in continuare ca un mare bazin 
de exploatare a cărbunelui. Potrivit 
agenției China Nouă, in prezent 
această provincie realizează o șesi- 
me din producția de cărbune a 
R.P. Chineze, estimată la 620 mili
oane tone. Inceplnd din 1981. pro
ducția de cărbune a provinciei va 
spori — timp de trei ani — cu 10 
milioane tone anual. Rezervele de 
cărbune ale provinciei sint de 190 
miliarde tone, adică circa o treime 
din rezervele certe ale țării. Cărbu
nele extras in această zonă este 
trimis in 26 de provincii și munici
pii ale Chinei, unde este folosit, in 
primul rind, drept combustibil pen
tru termocentrale.

• Corporația egipteană a petro
lului a anunțat că producția noilor 
zăcăminte descoperite la 300 km 
sud-est de Cairo se va ridica la 
începutul lunii iunie la aproximativ 
8 mii de barili pe zi. Cercetările 
geologice desfășurate, inceplnd din 
noiembrie 1976, in această regiune,

pe o suprafață de 526 km pătrați, 
s-au soldat cu forarea a nouă pu
țuri, dintre care șase asigură o pro
ducție zilnică de peste 1 000 de ba
rili pe zi fiecare. Se preconizează 
continuarea operațiunilor pentru 
sporirea producției obținute pe aces
te terenuri.
• Intr-un interviu acordat agen

ției spaniole de presă E.F.E., secre
tarul general al O.P.E.C., Rene Or
tiz. a declarat că o „gravă criză 
energetică la nivel, mondial este 
previzibilă pentru anul 1985“. Făcind 
un bilanț al resurselor de petrol, 
vorbitorul a apreciat că in timp ce 
in 1960 existau in lume rezerve 
de petrol pentru încă 65 de ani, in 
prezent nu mai există rezerve decit 
pentru 32 de ani. Ortiz a estimat că 
această reducere a resurselor ex
ploatabile se datorează in mare parte 
Supraacumulării de petrol ie către 
țările membre ale Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.), ale căror stocuri se 
ridicau, de exemplu, in luna decem
brie 1979, la cinci miliarde barili. în 
încheiere, el a subliniat că in 1979 
O.P.E.C. și-a sporit producția cu 
6.7 la sută in raport cu anul prece
dent.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, a Consiliului de Mi
niștri, Consiliului National al Fron
tului Popular Patriotic, Ministerului 
Apărării Naționale. Ministerului Me
talurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
Comitetului orășenesc de partid Bu
dapesta și Consiliului popular al ca
pitalei.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea Ambasadei 
române la Budapesta, a corpului di
plomatic.

Solemnități de depuneri de coroa
ne de flori au mai avut Ioc si la alte 
monumente și cimitire ale ostașilor 
români căzuti în luptele de pe teri
toriul Ungariei, cum sint cele de lâ 
Miskolc. Debrețin, Gyor, Cegled, 
Nyiregyhaza, Megyaszo si din alte 
localități.

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La 2 

aprilie, la Varșovia a avut loc ple
nara C.C. al P.M.U.P.. care a dezbă
tut o informgrrț a Biroului Politic cu 
privire la desfășurarea și rezultatele 
alegerilor pentru Seimul R.P. Polone 
și consiliile populare voievodale. 
După cum relevă agenția P.A.P., in 
cursul dezbaterilor s-a subliniat că 
alegerile au confirmat sprijinul de
plin acordat de popor programului 
adoptat dd recentul congres al 
P.M.U.P., care a devenit platforma 
electorală a Frontului Unității Po
porului. în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a adoptat o hotărire in le
gătură cu rezultatele alegerilor pen-' 
tru Seim și consiliile populare voie
vodale. în continuare, au fost abor
date probleme legate de prima se
siune a Seimului al celei de-a 8-a 
legislaturi.

15 000 persoane au participat la demonstrația din piața Trafalgar din Londra pentru a protesta impotriva pericolului 
înarmărilor nucleare și a staționării de rachete pe teritoriul Marii Britanii

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

CONSULTĂRI IN LEGĂTURA CU REUNIUNEA DE LA MADRID. Repre
zentanții ministerelor de externe ale Austriei, Finlandei, Suediei și Elveției, 
țări neutre din Europa, au avut, la Helsinki, convorbiri asupra situației 
internaționale — a anunțat Ministerul de Externe al țării-gazdă. Agenția 
Reuter informează că o atenție deosebită a fost acordată perspectivelor 
apropiatei reuniuni de la Madrid a statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa. Viitoarea reuniune a reprezen
tanților celor patru țări se va desfășura în Suedia.

SESIUNE. La Phenian s-au des
chis lucrările celei de-a patra se
siuni a celei de-a șasea legislaturi 
a Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, la care participă 
președintele Kim Ir Sen. alți con
ducători de partid și de stat. Pe or
dinea de zi a sesiunii figurează 
adoptarea legii cu privire la asis
tența medicală în R.P.D. Coreeană 
și raportul cu privire la executarea 
bugetului de stat pe 1979 
barea bugetului de stat pe

si apro- 
1980.

din Co-PLENARA C.C. ăl P.C. 
lumbia, care a avut loc la Bogota, 
a discutat situația politică internă 
și externă a tării. Plenara a hotărit 
să convoace cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului între 7—11 
noiembrie 1980 și să se 
larg aniversarea a 50 de 
întemeierea partidului.

marcheze 
ani de la

P.C.I. în
tradiționala

CRESC RÎNDURILE 
Italia se desfășoară 
campanie de preschimbare a carne
telor de partid și de primire de 
noi membri în P.C. Italian. După 
cum relatează ziarul „L’Unită", un 
număr de 1 636 065 de persoane au 
primit pină in prezent carnete de 
partid model 1980. De la începutul 
campaniei au intrat în rindurile 
partidului 71 000 de noi membri.

ÎNVESTITURA. Noii căpitani re
genți ai Republicii San Marino — 
Pietro Chiaruzzi și Primo Marani — 
au depus jurămîntul, pentru func
ția supremă in stat pe o perioadă 
de șase luni, de la 1 aprilie Ia 30 
septembrie a.c. Primo Marani. co
munist, deține această înaltă func- 

■ tie pentru a doua oară. Pietro Chia
ruzzi, socialist, vicesecretar al P.S. 
Sanmarinez. este numit pentru pri
ma dată căpitan regent al repu- 
'blicii.

PRIMIRE ÎN CAPITALA R.D.G. 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
a primit delegația Guvernului de 
Reconstrucție Națională și a Frontu
lui Sandinist de Eliberare Națională 
din Nicaragua, care a efectuat o vi
zită în R. D. Germană. în timpul 
vizitei au fost semnate un acord 
comercial și un acord de cooperare 
economică și tehnico-stiințifică, 
precum și o convenție consulară.

COMUNICAT KUWEITIANO- 
BULGAR. Dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale în Kuweit a 
ministrului bulgar al afacerilor ex
terne, Petăr Mladenov. comunicatul 
exprimă convingerea celor două 
părți că relațiile internaționale tre
buie să se întemeieze pe principiile 
respectării suveranității și integrită
ții teritoriale a statelor, neameste
cului în treburile interne, nere- 
curgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța, reglementării pașnice 
a problemelor litigioase, în confor
mitate cu Carta O.N.U. — transmite 
agenția B.T.A. Miniștrii de externe 
kuweitian și bulgar au subliniat, 
totodată, necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

BANCA CENTRALA A TURCIEI 
a procedat marți la devalorizarea cu 
5 la sută a monedei naționale — lira 
— în raport cu dolarul S.U.A. In 
urma acestei măsuri, paritatea din
tre cele două devize este de 73,7 
lire pentru un dolar.

ALOCĂRI bugetare pentru

. „A»
i

EXPROPRIERI. Președintele Bra
ziliei, Joao Baptista de Figueiredo, 
a semnat decretul in baza căruia 
186 000 hectare de pămint au fost
expropriate în vederea impropriety- ■ 
ririi unor țărani. Măsura a fost I 
primită cu satisfacție de opinia pu- • 
blică progresistă din Brazilia, care 
se pronunță pentru lichidarea mari
lor latifundii și repartizarea, pămin- | 
tului celor ce-1 muncesc.

VIZITA în JAPONIA. Primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi 
Ohira, l-a primit, miercuri, la Tokio, 
pe Horst Sindermann, președintele 
Camerei Populare a R.D. Germane, 
care se află in Japonia în fruntea 
unei delegații parlamentare. în 
timpul convorbirii s-a exprimat vo
ința comună a guvernelor și po
poarelor Japoniei și R.D.G. de a 
continua politica de pace, de des
tindere, de eliminare a confruntă
rilor, transmite agenția A.D.N..

LEGE. Consiliul de Stat al Repu
blicii Cuba a adoptat o nouă lege 
privind normele de disciplină pen
tru funcționarii din Administrația 
de stat. Măsura a fost luată in ca
drul procesului întăririi legalității 
socialiste in Cuba — precizează 
agenția Prensa Latina.

CONVORBIRI LIBIANO—ALGE
RIENE. La Tripoli s-au încheiat 
convorbirile dintre liderul libian 
Moammer El Geddafi și președin
tele Algeriei, Bendjedid Chadli, 
care a făcut o scurtă vizită in Ja- 
mahiria Arabă Libiană. Au fost 
examinate relațiile dintre cele: două 
țâri, alte probleme internaționale 
actuale. Vizita la Tripoli încheie 
turneul pe care șeful statului alge- 
rian l-a efectuat într-o serie de 
state arabe — Siria, Iordania. Irak, 
Arabia Saudită, R.D.P. Yemen, 
R. A. Yemen, Emiratele Arabe Uni
te. Qatar, Bahrein și Kuweit.
RECONSTRUCȚIE. Junta Guvernu

lui de Reconstrucție Națională din Nicaragua a aprobat un buget de 597 mi
lioane dolari destinat reconstrucției economice a tării in perioada urmă
toarelor nouă luni. Din buget, 65 la sută revine sectorului social, 14 la sută 
reprezentând suma alocată pentru probleme de apărare și ordine publică. 
Aproximativ 80 milioane dolari sint destinate dezvoltării învățământului, o 
sumă similară fiind alocată rețelei sănătății publice și asistenței sociale.
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REUNIUNEA MINISTERIALĂ A „GRUPULUI 

CELOR 77" EVIDENȚIAZĂ;

„Relansarea dialogului economic 
international - cerință a destinderii 

și conlucrării egale în drepturi între state11
în perspectiva obiectivelor funda

mentale ale sesiunii speciale din 
toamna acestui an a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate noii ordini 
economice internaționale, reuniunea 
ministerială a „Grupului oelor 77“ 
desfășurată recent la New York și-a 
concentrat dezbaterile asupra elabo
rării pozițiilor și propunerilor țărilor 
în curs de dezvoltare pe linia reluă
rii așa-numitului „dialog Nord-Sud“ 
(intre țările dezvoltate și cele slab 
dezvoltate) si lansării, in acest cadru, 
a unei runde de negocieri globale 
asupra cooperării economice inter
naționale.

După cum se știe, la ora actuală. 
Intre țările bogate și cele sărace s-a 
produs, practic, o „înghețare*' accen
tuată a canalelor de negocieri, ulti
mele reuniuni de largă anvergură'in
ternațională, cum ar fi U.N.C.T.A.D. 
— V și O.N.U.D.I. — III. reprezen- 
tind exemple edificatoare în acest 
sens. Or, stagnarea dialogului dintre 
Nord și Sud nu numai că nu servește 
rezolvării problemelor legate de com
baterea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice, dar este cu 
atit mai puțin de dorit în actuala 
conjunctură economică și politică in
ternațională, nu poate decit contribui 
la accentuarea fenomenelor negati
ve, adăugind noi motive și surse da 
încordare celor existente.

Dealtfel, în cursul dezbaterilor 
reuniunii la nivel ministerial a 
„celor 77“, numeroși participanti s-au 
referit la accentuarea unor tendințe 
și fenomene negative din economia 
mondială, cu consecințe negative, 
îndeosebi asupra preocupărilor de 
dezvoltare și colaborare ale ta
rilor lumii a treia. In acest sens, 
șeful delegației Pakistanului. Niaz 
A. Naik, sublinia: „Caracteristi

cile sumbre ale economiei mon
diale, determinate de creșterea eco
nomică lentă și de ratele inalte 
ale inflației și șomajului, perpetuarea 
barierelor discriminatorii in calea 
exporturilor țărilor in curs de dez
voltare, precum și a condițiilor mo
netare și financiare inechitabile și 
instabile frinează in mod evident 
procesul instaurării noii ordini eco
nomice mondiale". Impactul negativ 
al crizei economice din țările capi
taliste asupra țărilor lumii a treia 
poate fi ilustrat cu ajutorul datelor 
statistice, în prezent țările sărace în- 
registrind, în relațiile cu țările bo
gate, un deficit al balanțelor de plăti 
de peste 73 miliarde dolari și o da
torie externă de 400 miliarde dolari.

„La acest orizont economic obscur 
se adaugă deteriorarea climatului po
litic internațional — declara, la rin- 
dul său, ministrul de externe al Al
geriei, Mohamed Seddik Benyahia. 
Recurgerea la folosirea forței in re
lațiile dintre state, la șantajul cu uti
lizarea forței militare contra liber
tății popoarelor și suveranității lor 
asupra resurselor naționale, multipli
carea focarelor de tensiune si a stă
rilor de insecuritate vin să sublinieze 
anvergura și acuitatea crizei".

Este semnificativ, dealtfel, că în
suși comunicatul publicat la încheie
rea reuniunii reflectă, într-o mare 
parte, preocuparea și îngrijorarea 
tarilor in curs de dezvoltare fată de 
înrăutățirea situației politice și eco
nomice mondiale. Așa cum este cu
noscut, fenomenele crizei economice 
afectează toate statele lumii, dar 
mai ales pe cele in curs de dezvol
tare, multlplicînd obstacolele în 
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale.

într-un asemenea context econo

(pjiV ACTIJALITATEA POLITICĂ^

mic și politic internațional, relansa
rea dialogului Nord-Sud, promova
rea pe scară largă a conlucră
rii internaționale răspund unei ce
rințe urgente, de stringentă actua
litate. Tocmai în lumina acestei ce
rințe, reuniunea „Grupului celor 77“ 
a evidențiat însemnătatea deosebită a 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. din august-septembrie 
consacrată noii ordini economice — 
sesiune căreia îi revine un rol deter
minant în reluarea dialogului econo
mic internațional pentru realizarea de 
pași concreți în direcția restructurării 
pe baze noi, juste și echitabile a re
lațiilor economice dintre state. Por
nind de la semnificația deosebită a 
acestei sesiuni, comunicatul reuniunii 
„Grupului celor 77“ a evidențiat, in 
mod deosebit, la propunerea delega
ției române, necesitatea ca sesiunea 
să se desfășoare „la un înalt nivel 
politic", pentru a-i conferi autorita
tea necesară adoptării de decizii ma
jore, în vederea soluționării proble
melor atit de importante ale dezvol
tării și instaurării, neîntirziate, a 
noii ordini economice internaționale.

O deosebită însemnătate prezintă 
și inițiativa organizării unei runde 
de negocieri globale privind colabo
rarea economică internațională. în 
cadrul căreia să fie abordate proble
mele actuale ce confruntă majorita
tea statelor în domeniile materiilor 
prime, energiei, comerțului, dezvol
tării finanțelor si sistemului mone
tar international.

Date fiind importanta și complexi
tatea problemelor care vor face 
obiectul acestor negocieri globale, ță
rile in curs de dezvoltare consideră, 
pe bună dreptate, necesar ca acestea 
să se desfășoare cu participarea tu
turor statelor. în cadrul unei confe
rințe speciale a O.N.U., denumită 
„Conferința Națiunilor Unite pentru 
negocierile globale asupra cooperării 
economice internaționale", a cărei 
convocare ar urma să fie^ decisă la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale din acest an. In concepția „Gru
pului celor 77", această reuniune ar 
urma să constituie „forumul central 
de negocieri, menit^să asigure o abor
dare simultană, coerentă și integrală 
a tuturor problemelor cooperării eco
nomice dintre state". Măsurile con
crete a căror adoptare va incumba 
acestui for ar fi. fără îndoială, de na
tură să contribuie la soluționarea 

efectivă a unor probleme vitale de 
care depind înseși perspectivele de 
pace și progres ale omenirii.

Prin asemenea propuneri -și iniția
tive constructive prezentate la reu
niunea de la New York a „Grupului 
celor 77", țările în curs de dezvoltare, 
între care România socialistă, și-au 
afirmat incă o dată voința politică de 
a stimula și Întări colaborarea cu

R. S. A. : Practici vechi sub presiunea
noilor

Noua configurație politică apărută 
în sudul continentului african după 
victoria in alegeri a poporului Zim
babwe preocupă cu insistență cercu
rile guvernamentale din R.S.A. Prac
tic, fostul „triunghi rasist" alcătuit 
de R.S.A., Rhodesia și Namibia s-a 
dezagregat. Apropiata proclamare a 
noului stat independent Zimbabwe, 
precum și intensificarea luptei po
porului namibian împotriva admi
nistrației coloniale rasiste, menținu
te în mod abuziv de regimul de la 
Pretoria, evidențiază cu putere izo
larea în care se află regimul sud- 
african.

Luați prin surprindere de această 
evoluție rapidă, guvernanții din 
Africa de Sud încearcă o readaptare, 
din mers, la noua situație. Astfel, 
pentru început, pare a se avea în 
vedere „o schimbare" în ordinea 
priorităților. Zilele trecute, primul 
ministru Pieter Willem Botha a re
actualizat, la o reuniune a Partidului 
Național, de guvernămînt. unele pro
puneri avansate încă de la începutul 
anului privind relațiile interrasiale. 
Este vorba, în principal, de căsăto
riile între persoane de rase diferite 
(care „nu au importanță pentru su
praviețuirea albilor", după propriile-i 
declarații) și de ridicarea interdic
țiilor pe motive rasiale în practicarea 
diferitelor discipline sportive.

„Succesorul lui John Vorster — co
mentează aceste propuneri ziarul 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG» — tin
de să atenueze prevederile apar
theidului, fără a afecta esența aces
tuia". Timida încercare de a slăbi 
chingile politicii rasiste a declanșat 
insă dispute interne aprinse în ca
drul Partidului Național, de guvernă

țările industrializate pe baze reci
proc avantajoase și in concordantă cu 
interesele reciproce, de a contribui 
la mobilizarea eforturilor tuturor sta
telor in vederea înfăptuirii dezide
ratului istoric al omenirii — făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Ion BAR AC

mînt, deși demersul lui Botha ex
primă, in fond, preocuparea de a 
evita riscul ca o cramponare pe po
zițiile actualei orientări extrem de 
rigide să provoace noi răbufniri ale 
nemulțumirii populației africane. „Să 
nu riscăm, pentru că am putea pierde 
întreaga putere", avertizează ziarul 
„DER BURGER", apropiat primului 
ministru de la Pretoria.

Tocmai avînd în vedere asemenea 
riscuri ce planează asupra regimului, 
primul ministru a avansat ideea unei 
conferințe a reprezentanților tuturor 
grupurilor populației, care ar urma 
să dezbată, viitorul Africii de Sud. 
Formal, s-ar părea că in această 
propunere și-au găsit ecou cererile 
formulate, de-a lungul anilor, da 
populația de culoare și de reprezen
tanții opoziției albe privind consti
tuirea unei Adunări Naționale repre
zentative (National Convention). în 
realitate, guvernul și-a însoțit pro
punerea de un șir de condiții inaccep
tabile pentru liderii populației de cu
loare. El refuză, în continuare, să se 
așeze la masa tratativelor cu condu
cătorii autentici ai majorității negre. 
„Liderii recunoscuți ai populației de 
culoare — relevă «NEUE ZURCHER 
ZEITUNG» — sint ori întemnițați, 
ori se află in arest la domiciliu".

Este semnificativ faptul că anacro
nica politică de apartheid este tot 
mai adesea criticată chiar și în presa 
destinată îndeosebi populației albe, 
în ultima vreme se pune tot mai' 
insistent întrebarea ce consecințe 
vor avea rezultatele alegerilor din 
Rhodesia asupra situației din R.S.A., 
numeroși comentatori împărtășind 
deschis părerea că principala con
cluzie ce- trebuie desprinsă este 

necesitatea angajării de discuții cu 
reprezentanții populației africane. „A 
sosit timpul să inițiem dialogul cu 
conducătorii autentici ai populației 
negre" — scrie redactorul-șef al zia
rului „DIE VADERLAND". La rîndul 
său, un comentator al ziarului 
„WEELD" aprecia cu realism: „Ei 
luptă pentru drepturile lor, cum am 
luptat noi, burii, odinioară, pentru 
drepturile noastre impotriva puterii 
coloniale britanice".

Și, intr-adevăr, noile realități din 
sudul continentului impun să se tină 
seama de drepturile și aspirațiile le
gitime ale populației africane, care 
este tot mai hotărită să-și intensifice 
lupta pentru abolirea rasismului. O 
dovedesc numeroasele acțiuni de pro
test ce au loc in această țară. La 
Soweto, peste 3 000 de persoane au 
participat la o adunare comemora
tivă dedicată „Zilei eroilor", cu care 
prilej a fost lansată acțiunea „Dece
niul pentru libertate". Participanții 
au cerut eliberarea patrioților întem
nițați, abolirea practicilor rasiste, 
drepturi elementare pentru populația 
de culoare. Un purtător de cuvint al 
opoziției, dr. Nt.hato Motlana, fost 
membru al A.N.C., astăzi interzis, a 
declarat că, așa cum arată învăță
mintele istoriei, nimic nu va putea 
împiedica victoria populației asu
prite în lupta sa pentru libertate și 
demnitate. Un miting similar a avut 
loc zilele acestea la Universitatea 
Witwatersrand, din Johannesburg, 
unde, în prezenta a peste o mie de 
studenți, a luat cuvîntul Zinzi Man
dela, fiica lui Nelson Mandela, lider 
proeminent al Congresului National 
African, deținut de 16 ani în închi
soare. O vastă campanie a fost ini
țiată de Desmond Tutu, - secretar ge
neral al Consiliului bisericilor din 
Africa de Sud, în sprijinul eliberării 
lui Nelson Mandela. Acest apel a do- 
bindit adeziunea a numeroase orga
nizații multirasiale din Africa de Sud.

Sint manifestările cele mai recente 
din șirul neîntreruptelor acțiuni des
fășurate cu neînfricare de organiza
țiile antiapartheid din Africa de 
Sud. manifestări ce pun puternic 
în evidentă anacronismul practicilor 
și principiilor rasiste, hotărîrea de a 
se acționa cu fermitate pentru abo
lirea lor, pentru egalitate, colabo
rare și demnitate umană — realități 
durabile ale contemporaneității.

Petre STANCESCU

în pregătirea scrutinului 

prezidențial din S.U.A.
Un bilanț al „alegerilor 

primare*
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter a ciștlgat 
cu o majoritate confortabilă de 
voturi alegerile primare din statele 
Wisconsin și Kansas, desfășurate 
marți, pentru desemnarea delegat.ilor 
la convenția națională a Partidului 
Democrat. După numărarea a 99 la 
sută din voturi. Carter a obținut tn 
statul Wisconsin 56 la sută din 
sufragiile exprimate, ceea ce repre
zintă un număr de 48 de mandate de 
delegați. Edward Kennedy a întru
nit 30 la sută din voturi și. respec
tiv, 26 de delegați. în statul Kansas, 
J. Carter a obținut 57 la sută din 
sufragii și 23 de delegați, iar E. 
Kennedy — 32,1a sută din voturi și 
14 delegați.

La republicani, Ronald Reagan a 
cîștigat alegerile în ambele state. în 
Wisconsin, el a întrunit 40 la sută 
din voturi și 25 mandate de delegați, 
comparativ cu 31 Ia sută din voturi 
și 3 mandate de delegați obținute de 
principalul său adversar. George 
Bush.

Pină în prezent, bilanțul alegerilor 
primare din S.U.A. se prezintă ast
fel :

Partidul Democrat : 852 mandate
de delegați îi revin lui Jimmy Car
ter și 428 — lui Edward Kennedy.

Partidul Republican : Ronald Rea
gan dispune de 340 mandațe de 
delegați. George Bush — de 74. iar 
John Anderson — de 57.

GUATEMALA

Acte teroriste ale 
extremiștilor de dreapta
CIUDAD DE GUATEMALA 2 

.(Agerpres). — Agenția Prensa Latina 
relatează că. potrivit comunicatelor 
politiei din Guatemala, acțiunile re
presive declanșate de organizații de 
dreapta paramilitare, impotriva for
țelor democratice din tară, s-au sol
dat. la sfîrșitul săptăminii trecute, 
cu aproximativ 20 de morți și" un 
număr mare de răniți. între persoa
nele ucise de elementele teroriste de 
dreapta se numără și liderul alian
ței „Frontul Unității Revoluționare", 
Abel Perez Somoza, precum și lide
rul sindical, Maximiliano Velazquez 
Melgar.
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