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DELEGAȚIA CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PLECAT LA BELGRAD PENTRU A PARTICIPA

LA FUNERALIILE TOVARĂȘULUI IOSIP BROZ TITO
Miercuri după-amiază a plecat la 

Belgrad delegația condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care va participa 
la funeraliile tovarășului Iosip 
Broz Tito.

Din delegație mai fac parte to
varășii Ilie Verdeț, prim-ministru 
al guvernului, și Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat, la plecare, pe aeropor
tul Otopeni, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Ion Coman, Nicolae Con
stantin, Constantin DăScălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fa- 
zekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, .Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Aneta Spornic, Ștefan Voitec, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan. Suzana 
Gâdea, Ion* Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, Ilie Rădulescu, 
Marin Vasile, precum și de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și. ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații de masă și obștești, personali
tăți ale vieții noastre științifice și 
culturale, generali.

A fost de față Trifun Nlkolici, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

La ora 17,30, aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se spre 
Belgrad.

Sosirea la Belgrad
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul delegației la funeraliile tova
rășului Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a so

sit miercuri după-amiază la Bel
grad.

Au sosit, de asemenea, ceilalți 
membri ai delegației — tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, și Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe.

La Aeroportul internațional Beo

grad, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației au fost sa
lutați cordial de tovarășii Petar 
Stambolici, membru al Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, membru al -Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Dușan Drago- 
savat, secretarul Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo

slavia, Vlado Ianjici, secretar exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Erau, de asemenea, prezenți am
basadorul țării noastre la Belgrad, 
Nicolae Mihai, precum și membri 
ai ambasadei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
trecut in revistă garda militară al
cătuită în onoarea sosirii sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a depus o coroană de flori 

la catafalcul președintelui Iosip Broz ^Tito
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
iepublicii Socialiste România, 

a depus, miercuri seara, o co
roană de flori la catafalcul cu 
corpul neînsuflețit al președin
telui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, tovarășul Iosip Broz Tito,
în clădirea Adunării R.S.F. Iu-
goslavia.

Conducătorul partidului și sta-
tului nostru ■a fost însoțit de
tovarășii Ilie Verdeț și Ștefan
Andrei.

Pe panglica coroanei sînt în
scrise cuvintele: ,Jn semn de
înalt omagiu și de profundă
prețuire pentru tovarășul și prie
tenul meu apropiat, președintele 
Tito" — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț și Ștefan 
Andrei au păstrat un moment 
de reculegere in memoria ma
relui conducător al Iugoslaviei 
socialiste, al comuniștilor iugo
slavi.
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Prezentarea de condoleanțe și întrevederea 
tovarășului Nicolae Ceausescu
cu tovarășul Lazar Kolișevski

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, conducătorul delega
ției la funeraliile președintelui Iosip 
Broz Tito, membrii delegației — to
varășii Ilie Verdeț și Ștefan Andrei — 
au prezentat miercuri noaptea, la Pa
latul Federației, tovarășilor Lazar 
Kolișevski, președintele Prezidiului 
R.S.F, Iugoslavia, Dușan Dragosavaț, 
secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Iosip Vrhoveț. secretar federal pen
tru afacerile externe, și Vlado Ianjici, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., condoleanțe pentru greaua

pierdere a popoarelor Iugoslaviei 
prietene, a comuniștilor iugoslavi.

în discuția care a avut loc apoi, 
tovarășul Lazar Kolișevski a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii partidului și statului nos
tru, întregului popor român sincere 
mulțumiri pentru sentimentele de 
compasiune exprimate popoarelor Iu
goslaviei greu încercate prin pierde
rea tovarășului Iosip Broz Tito, care 
a luptat o viață întreagă pentru 
binele și fericirea lor. El a arătat că 
popoarele Iugoslaviei, clasa muncitoa
re au prețuit și vor prețui mereu 
prietenia strinsă, desele întilniri și

convorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, roliil. 
lor determinant in dezvoltarea și a- 
dincirea prieteniei româno-iugoslave, 
subliniind că insăși prezența conducă
torului partidului și statului' român 
la funeraliile președintelui Tito este 
o expresie elocventă a ‘ legăturilor 
trainice dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că cel mai cald și frumos 
omagiu care se poate aduce memo
riei președintelui R.S.F. Iugoslavia,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu prilejul prezenței la Belgrad

intîlnirea dintre tovarășii Nicolae Ceausescu> J
și Hua Guofeng

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit, 
miercuri după-amiază. la Belgrad, cu 
tovarășul Hua Guofeng. președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

Au participat tovarășii Hie Verdeț 
și Ștefan Andrei.

De asemenea, au luat parte tova
rășii Ji Pengfei. membru al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, Zhang Haifeng, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. P. Chineze.

Au fost prezenți ambasadorii 
României și R. P. Chineze la Belgrad.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Hua 
Guofeng au efectuat un schimb de

păreri în probleme bilaterale de in
teres reciproc. Conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări au a- 
preciat că relațiile dintre țările, 
partidele și popoarele noastre se des
fășoară foarte bine și și-au exprimat 
ferma convingere că ele vor cunoaște 
un curs mereu ascendent.

Intîlnirea s-a desfășurat !ntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Intîlnirea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Kim ir Sen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a intilnit, miercuri 
noaptea, la Belgrad, cu tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din

Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

în cadrul întrevederii au fost discu
tate probleme ale colaborării pe mul
tiple planuri dintre țările, partidele 
șj popoarele noastre, reliefindu-se 
posibilitățile unei tot mai largi con

lucrări intre România și R. P. D. Co
reeană.

Au fost de față tovarășii Ilie Ver
deț și Ștefan Andrei.

întilnirea s-a desfășurat tntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.
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59 de ani de la crearea Partidului Comunist Român ÎNCHEIEREA lucrărilor forumului tinerei generații

PARTIDUL Șl POPORUL - 
un singur gini, o singuri voință

Partidul se afirmă tot mai puternic ca centru vital al întregii 
națiuni, de la care emană gîndirea cutezătoare menită să asi
gure transformarea revoluționară a societății, forța ce însuflețește 
toate energiile creatoare și pune în valoare geniul întregului popor 
român, deschizînd patriei minunate perspective de progres și ci
vilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU
A intrat In tradițiile scumpe ale 

poporului nostru să cinstească în 
fiecare an. la început de primăvară, 
acel memorabil moment Istoric de 
la 8 Mai 1921, cînd, prin votul una
nim al socialiștilor români. întruniți 
în Congres, a fost consacrată trans
formarea Partidului Socialist în 
Partidul Comunist Român. Este 
încă un prilej pentru poporul ro
mân de a-și manifesta sentimentele 
de înaltă prețuire, dragoste si ata
șament neclintit față de forța po
litică ce l-a călăuzit și-1 călăuzește 
în înfăptuirea . celor mai adinei 
transformări revoluționare cunos
cute în întreaga sa istorie.

Cu profundă satisfacție si mîndrie 
putem aprecia că la a 59-a sa ani
versare Partidul Comunist Român 
se înfățișează mai puternic ca ori- 
cind. ca un partid âsentialmente 
muncitoresc, cu o indisolubilă 
coeziune interioară, strins legat de 
masele cele mai largi, organic inte
grat în viata poporului, care-1 ur
mează cu nemărginită încredere. 
Partidul și poporul formează un tot 
indestructibil, un singur gind si o 
singură voință, politica partidului 
fiind'privită de’bbtfor drept propria 
sa politică. Această osmoză este ur
marea faptului că, de-a lungul glo
rioasei sale existențe. partidul co
munist. întruchipînd gîndirea și 
acțiunea revoluționară, s-a dovedit 
cel mai fidel exponent al interese
lor și aspirațiilor. clasei muncitoa
re, ale oamenilor muncii. COnducin- 
du-i în lupta pentru eliberarea din 
jugul oricărei exploatări și asu
priri, pentru făurirea unei orin- 
duiri sociale noi. fără asupri
tori, orînduirea socialistă. Con
tinuator al luptelor seculare duse 
de poporul român pentru libertate 
socială și națională, preluînd si 
dezvoltînd bogatele tradiții ale 
mișcării muncitorești și socia
liste din România, partidul co
munist a înscris pe steagul său de 
luptă și a militat cu consecventă 
pentru înfăptuirea idealurilor sacre 
ale poporului român, care i-au asi
gurat prin secole. în pofida orică
ror furtuni si vicisitudini ale isto
riei. păstrarea nealterată a ființei 
sale și îi chezășuiesc înflorirea — 
unitatea și independența națională.

înfruntînd cu eroism și bărbăție 
represiunile regimului burghezo- 
mbșieresc. Partidul Comunist Ro
mân s-a ridicat'cu vigoare împotri
va politicii claselor dominante.- de 
înfeudare politică si economică a 
României puterilor imperialiste, a 
fost sufletul luptei împotriva fas
cismului și a războiului, organiza
torul mișcării de rezistentă antifas
cistă. inițiatorul si conducătorul 
glorioasei insurecții naționale ar
mate din august 1944, care a 
inaugurat o nouă eră în isto
ria patriei. Toate marile victorii 
din ultimele decenii, care au schim
bat statutul României în lume și 
i-au înnoit înfățișarea — de la do- 
bîndirea unei adevărate indepen
dențe naționale, cucerirea întregii 
puteri de către clasa muncitoare si 
aliații săi, desființarea oricărei ex
ploatări si asupriri a omului de că
tre om si pînă la făurirea unei eco
nomii moderne, ea temelie a unui 
nivel tot mai ridicat de trai și ci
vilizație — sint indisolubil legate de 
activitatea partidului, de afirmarea 
sa tot mai puternică dreot forța po
litică conducătoare în România.

îh procesul dezvoltării partidului, 
ca și a întregii noastre societăți, se 
reliefează, ca o perioadă de excep
țională importanță, răstimpul ulti
mului deceniu și jumătate, inaugu
rat de Congresul al IX-lea. cînd, 
prin valorificarea bogatelor tradiții 
ale luptei de eliberare națională și 
socială și a experienței politice si 
organizatorice acumulate în edifi
carea noii orînduiri, prin dezvol
tarea lor potrivit noilor condiții si 
cerințe, au fost obținute remar
cabilele progrese cantitative și 
calitative în toate sectoarele care 
au accelerat considerabil ritmul 
dezvoltării economico-sociale si au 
atras, pe bună dreptate, acestei pe

rioade aprecierea de cea mai rod
nică din întreaga istorie a Româ
niei. Poporul asociază indisolubil 
toate aceste înfăptuiri de numele, 
gîndirea si fapta marelui om politic, 
inflăcăratului patriot si eminentului 
revoluționar, identificat din fragedă 
tinerele cu idealurile si năzuințele 
poporului și care, investit cu supre
ma funcție de conducere in partid, 
a avut si are un rol decisiv în 
elaborarea si înfăptuirea politicii 
partidului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în trăsăturile proprii ac
tivității secretarului general al 
partidului — principialitatea si in
transigența revoluționară, nesecatul 
dinamism și consecvența în pro
pulsarea noului, contactul strins cu 
poporul, devotamentul fierbinte 
față de interesele vitale ale națiunii, 
față de cauza comunismului — și-au 
găsit o strălucită întruchipare în
seși acele caracteristici ale parti
dului care-i asigură tărie de nebi-

Desen de Gheorghe CALARAȘU 

ruit. înfăptuirea cu succes a rolu
lui de forță politică conducătoare.

Mai puternic ca orieînd. partidul 
s-a afirmat. în răstimpul acestor 
15 ani. ca un partid al marxismului , 
creator. înțelegerea teoriei revolu
ționare în spiritul îh careau con-' 
ceput-o' înșiși întemeietorii ei. ca 
o știință vie. care șe. îmbogă- - 
țeste necontenit, pe baza noilor con
cluzii ale științei și practicii sociale, 
analiza profundă a realităților in
terne și internaționale i-au dat 
partidului posibilitatea să elabo
reze soluții noi. corespunzătoare 
noilor realități, care au deschis largi 
orizonturi și ati generat ample per
fecționări în viata economică, po
litică, socială, mareînd totodată re
marcabile contribuții ale partidului 
nostru la îmbogățirea tezaurului 
gîndirii și practicii revoluționare.

Cu o deosebită forță s-a manifes
tat în această perioadă vocația 
partidului, ca partid al progresului 
economic și social. Politica sa de 
continuare a industrializării, de 
dezvoltare cu prioritate a ramurilor 
purtătoare ale progresului tehnic, 
de repartizare armonioasă. a 
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu național, de angrenare mai 
puternică a tării în desfășurarea 
revoluției tehnico-științiflce mon
diale, a făcut posibil ca în toată 
această perioadă să se realizeze rit
muri de creștere a producției indus
triale dintre cele mai înalte din 
lume, ca toate ramurile economiei 
să cunoască un accentuat proces de 
modernizare, ca in toate județele 
tării să fie clădită o puternică bază 
industrială, ca premisă majoră a 
progresului economic și social, a 
asigurării unor condiții tot mai 
bune de muncă și de viată tuturor 
locuitorilor tării.

■ O vie lumină proiectează acești 
15 ani asupra profundului umanism 
ce caracterizează politica partidului. 
Asemenea realizări precum creș
terea veniturilor reale totale' ale

populației în perioada I960—1978 de 
2,4 ori. construirea a peste 2 mili
oane de locuințe noi (numai în cin
cinalul actual se prevede construi
rea a circa un milion de aparta
mente), majorarea de circa 3 ori 
a cheltuielilor social-culturale ale 
statului, sint tot atitea întruchi
pări ale consecventei cu care parti
dul a urmărit și urmărește înfăp
tuirea telului său fundamental — 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Tot mai ferm s-a manifestat 
partidul ca promotor al democrației 
socialiste. în urma multiplelor per
fecționări aduse formelor de orga
nizare și conducere a întregii vieți 
șociale, structurilor politice și eco
nomice existente, ca si a creării 
unor structuri noi. societatea noas
tră dispune în prezent, atît la nivel 
national, cit și la nivelul unităților 
economico-sociale. al orașelor si co
munelor. de Un cadru organizatoric' 
unic in felul său. care le dă posibi
litatea absolut tuturor oamenilor 
muncii, fie ei membri sau nemem
bri de partid, să participe efectiv 
la conducerea treburilor obștești.

Răstimpul ultimului deceniu și 
jumătate a înrădăcinat și mai pu
ternic în conștiința poporului faptul 
că Partidpl Comunist Român este 
partidul înfrățirii tuturor celor ce 
muncesc in patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate. într-ade- 
văr, măsurile inițiate in acest răs
timp pe toate planurile, avind la 
bază politica de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul tării, au consolidat 
tot mai mult deplina egalitate in 
drepturi a tuturor fiilor patriei — 
fie ei români, maghiari, germani sau 
de alte naționalități — au creat 
condiții tot mai bune pentru ca toti 
să poată lua parte deopotrivă Ia în
treaga viață politică, economică, 
socială, culturală, să-și pună pe de
plin în valoare aptitudinile.

Făcînd totul pentru desfășurarea 
cu succes a operei de construcție 
socialistă în România. Partidul Co
munist Român își îndeplinește atit 
îndatoririle față de propriul popor, 
cit și cele internaționale. în spiritul 
solidarității internaționale militan
te, care a caracterizat de la începw- 

; turtle șal» mișcarea noastră munci- . 
tocească. întreaga istorie a. partidu
lui. P.C.R. acționează neabătut pen
tru întărirea ' prieteniei și colabo
rării âu toâte țările' socialiste?' cU 
toate partidele comuniste si munci- 

. toresti. dezvoltă legăturile cu parti
dele socialiste si social-democrate, 
cu celelalte partide democratice, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele progresiste din întreaga 
lume, militează pentru crearea unui 
front larg al forțelor progresiste, 
antiimperialiste. avind ferma con
vingere că stă în puterea acestor 
forțe, a popoarelor, ca, actionînd 
unite, să oprească accentuarea în
cordării internaționale, să asigure 
salvgardarea păcii si apărarea 
dreptului vital al popoarelor — 
dreptul la Viată.

La a 59-a aniversare. Partidul 
Comunist Român este tînăr și vi
guros ca Si anotimpul în care s-a 
născut, călăuzind cu fermitate po
porul pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Programul partidului. hotăririle 
Congresului al XII-lea ne lumi
nează perspectiva însufletitoare a 
transformării României într-o tară 
cu un Pivei de dezvoltare tot mai 
apropiat de al țărilor avansate ale 
lumii, cu un grad superior de ci
vilizație și bunăstare. Sintem siguri 
că viitorul va fi asa cum dorim, că 
obiectivele pe care ni le-am propus 
vor fi înfăptuite, pentru că avem 
drept călăuză un partid încercat, că
lit în lupte, mai unit si mai puternic 
ca orieînd. iar în fruntea partidului 
și a țării un strălucit conducător, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în a 
cărui gîndire și acțiune își găsesc 
întruchipare țelurile și năzuin
țele cele mal înalte ale națiunii.

res al Uniunii Tineretului Comunist
Miercuri au luat sfîrșit lucrările 

celui de-al XI-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist, eveniment 
deosebit de important în viața și ac
tivitatea tinerei generații din patria 
noastră.

La lucrările ultimei zile au parti
cipat tovarășii Constantin Dăscăles
cu, Aneta Spornic, precum si miniș
tri, conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de partid, tineri din 
activul U.T.C. și al asociațiilor stu
denților comuniști.

Erau prezenți. de asemenea, mem
brii delegațiilor de tineret de peste 
hotare care participă la congres.

în deschiderea ședinței s-a anunțat 
că la congres au mai sosit și au 
predat mesaje de salut reprezentan
ții unor organizații de tineret de 
peste hotare.

Au fost reluate apoi dezbaterile în 
plenul congresului asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi. Au 
luat cuvintul tovarășii : Ilie Lavu, 
delegat al organizației județene Hu
nedoara a U.T.C», Maria Mereuță, 
delegat al organizației județene 
Neamț a U.T.C., Tudor Mohora. âe- 
lezat al organizației județene Cluj 
a U.T.C.

în continuare a luat cuvintul tova
rășa Aneta Spornic, membru M Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul educației și învă
țământului.

Au mai luat cuvintul la dezbaterile 
generale tovarășii Cornel Preda, dele
gat al organizației județene Dîmbovi
ța a U.T.C., Corneiia Boltea, delegat 
al organizației județene Vaslui a 
U.T.C., Ion Alexandru, delegat al 
organizației județene Buzău a U.T.C., 
Florentina Ivănescu, delegat al orga

nizației municipale București a 
U.T.C.. Ionel Popteanu, delegat al 
organizației municipale București a 
U.T.C., Elisabeta Balazs, delegat al 
organizației județene Harghita a 
U.T.C., general-maior Constantin Ol- 
teanu, ministrul apărării naționale, 
Mihal Mălaimare. delegat al organi
zației municipale București a U.T.C., 
Ștefan Knuff. delegat al organizației 
județene Sibiu a U.T.C., Mitică Ne- 
toi, delegat al organizației județene 
Olt a U.T.C., Emil Marinache. dele
gat al organizației municipale Bucu
rești a U.T.C., Gheorghe Chereji, 
delegat al organizației județene Bihor 
a U.T.C.. Constantin Toma, delegat al 
organizației județene Argeș a U.T.C.

Luind în considerație faptul că în 
plen și în secțiunile de lucru ale 
congresului au luat cuvintul 465 to
varăși, reprezentînd toate județele 
tării, categoriile de tineri și domeniile 
de activitate, care au dezbătut prin
cipalele probleme ale activității 
Uniunii Tineretului Comunist, congre
sul a hotărît sistarea discuțiilor, ur- 
mind ca tovarășii care nu au luat 
cuvintul și au propuneri sau proble
me deosebite să le prezinte în scris 
secretariatului. Congresul a împuter
nicit Comitetul Central al U.T.C. ce 
va fi ales să analizeze cu atentie 
toate propunerile care s-au ridicat si 
să stabilească soluțiile corespunză
toare pentru înfăptuirea lor.

în continuare, delegații au trecut 
la adoptarea documentelor supuse 
dezbaterii. Congresul a hotărît. în 
unanimitate, să aprobe Raportul și 
activitatea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist in pe
rioada dintre Congresele al X-lea și 
a| XI-lea și sarcinile ce revin Uniu

nii Tineretului Comunist in vederea 
participării tot mai active a întregu
lui tineret la înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
în unanimitate,, hotărirea prin care 
Congresul al XÎ-lea al U.T.C. aprobă 
Raportul și activitatea Comisiei 
Centrale de Cenzori a U.T.C.

în continuare, congresul a aprobat, 
in unanimitate, Raportul privind mo
dificarea unor prevederi ale Statu
tului U.T.C., urmind ca noul Comi
tet Central să definitiveze Statutul 
Uniunii Tineretului Comunist pentru 
ă-1 da publicității.

într-o atmosferă entuziastă, de
legații au aprobat apoi, în unanimi
tate, Rezoluția Congresului al XI-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist.

La ultimul punct al ordinii de 
zi. cohgresul a ales organele de con
ducere: ale Uniunii Tineretului Co
munist. în Comitetul Central al 
U.T.C. au fost aleși 235 membri și 
115 membri supleanți, iar în Comi
sia Centrală de Cenzori, 45 de 
membri.

A avut loc apoi prima plenară a 
noului Comitet Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Plenara a ales Biroul C.C. al 
U.T.C. format din 27 membri și 10 
membri supleanți, precum și secre
tarii C.C. al U.T.C.

CA MEMBRI AI BIROULUI C.C. 
AL U.T.C. au fost aleși tovarășii : 
Alexandru Apostol, Maria Avram, 
Elisabeta Balazs, Vasile Băetelu. Ca
terina Benedic, Vasile Bontaș, Ioa- 
na-Maria Mateescu Bolba. Nicu 
Ceaușescu, Stela Chioveanu. Elena 
Cismaru, Dinu Drăgan, Constantin 
Faina, Ana Ferencz, Pantelimon Gă-

în cursul după-amiezii de miercuri 
s-a desfășurat ședința de închidere a 
lucrărilor Forumului tinerei genera
ții. Desfășurat sub semnul importan
telor orientări si idei, al mobilizatoa
relor sarcini și caldului îndemn cu
prinse în cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
de deschidere, acest larg forum a 
dezbătut și adoptat măsuri de deo
sebită însemnătate privind angajarea 
și mai fermă a tineretului la munca 
întregii țări, creșterea contribuției 
sale la dezvoltarea economică și so
cială a patriei, la înfăptuirea exem
plară, împreună cu întregul popor, 
sub conducerea partidului, a obiecti
velor Congresului ăl XII-lea al 
P.C.R, a luminosului Program de 
făurire a socialismului și comunis
mului pe pămintul scump al Româ
niei.

La ședință au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Aneta Spor
nic, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Marin Rădoi și Ilie Rădulescu.

Erau prezenți membri al C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții noastre 
științifice, culturale și artistice.

în sală se aflau, de asemenea, re
prezentanții organizațiilor revoluțio
nare, progresiste și democratice de 
tineret, studenți și copil de peste 
hotare invitați la lucrările forumu
lui.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm. Forumul tinerei generații a 
adoptat in unanimitate hotăriri prin 
care sint aprobate „Programul uni
tar privind educarea comunistă revo
luționară, prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații, participa
rea tot mai activă a întregului tineret 
la înfăptuirea mărețelor obiecti
ve ale Programului Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și Înaintare a României spre comu
nism" și „Programul privind parti
ciparea tinerei generații la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare economico- 
socială a țării, de cercetare si crea
ție tehnico-științifică, de introduce
re a progresului tehnic in cinci
nalul 1981—1935“, dind mandat 
Comitetului Central al U.T.C.. Consi
liului U.Ă.S.C.R. și C.N.O.P. să de
finitiveze aceste programe în lumina 
orientărilor si indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la deschi
derea Forumului tineretului, a pro
punerilor si sugestiilor făcute in 
Congresul U.T.C. și conferințele 
U.A.S.C.R. și Organizației Pionierilor 
și să stabilească măsurile necesare 
pentru trecerea la înfăptuirea lor,

Făcîndu-se ecoul sentimentelor și 
gîndurilor tuturor tinerilor si copiilor 
patriei noastre. Forumul tinerei ge
nerații a hotărît să adreseze tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o scrisoare al cărei 
text este aprobat cu puternice si în
delungi aplauze.

în sală răsună urale și ovații. Toti 
cei prezent! scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.**, „Ceaușescu și 
poporul**, „Ceaușescu — tinerii", 
„Ceaușescu, România — ocrotesc co
pilăria", „Ceaușescu — pace", „Vom 

. munci .și., vom crea, țara o vom

I , în. aceste momente deosebite, sint 
reafirmate, vibrant, dragostea sl re- 

<!! ■'duri'oștffi'ta*' "fierbinte pe care toti tir 
hferii' țării.' români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, le nu
tresc. împreună cu întregul ponor, 
fată de conducătorul Iubit al parti
dului și statului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. fiu încercat al națiunii 
noastre, strălucit exemplu de dăruire 
comunistă pentru cauza nobilă a li
bertății. Independentei sl propășirii 
patriei, pentru triumful idealurilor 
socialismului și păcii, de numele si 
fapta căruia se leagă perioada cea 
mai bogată în împliniri si izbinzi din 
întreaga noastră istorie, prestigiul si 
demnitatea României socialiste în 
lume.

Tînăra generație se angajează so
lemn să-și călăuzească munca, viata 
și visurile în spiritul chemărilor 
adresate cu generoasă încredere si 
părintească dragoste de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să-și îndepli
nească cu cinste si răspundere, cu 
abnegație revoluționară îndatoririle 
ce îi revin, să-și consacre întreaga 
energie și capacitate creatoare edifi
cării României socialiste de astăzi, a 
României comuniste de mîine.

Ședința de închidere a Forumului 
tinerei generații ia sfirsit într-o at
mosferă de mare însuflețire si entu
ziasm.

Delegații și invitații scandează mi
nute în șir „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — P.C.R,". „Ceaușescu. 
România — ocrotesc copilăria". 
„Ceaușescu — România — pacea si 
prietenia", „Stima noastră și mindria 
— Ceaușescu, România".

în sală răsună Imnul clasei mun
citoare — „Internaționala".

vănescu, Virgil Hampu. Mihal Hâr- 
jău, Ilie Lavu, Ioana Lăncrăjan, 
Emil Marinache, Tudor Mohora, Du
mitru Nagât, Victor Năstăsescu. Cor- 
neliu Oancea, loan Rotărescu, Geor
ge 1 Sanda, Silvia Stoica, Maria 
Talpă.

CA MEMBRI SUPLEANȚI AI 
BIROULUI C.C. al U.T.C. au fost 
aleși tovarășii : Tudora Crăciun, 
Nicolae Dan Fruntelată, Florentina 
Ivănescu, Ștefan Knulf, Constantin 
Palade, Ecaterina Pușkaș, Vasile 
Soare, Alexandru Spiță, Iosif Varga, 
Nicolae Victor Zamfir.

Plenara a ales ca PRIM-SECRE- 
TAR AL COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST pe tovarășul Pantelimon

SCRISOAREA 
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Reuniți în ședința de închidere a Forumului tinerei ge
nerații, înflăcărați de magistrala dumneavoastră cuvîn- 
tare, participanții la Congresul al XI-lea al Uniunii Tine
retului Comunist, Conferința a XII-a a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România și cea de-a 
IV-a Conferință Națională a Organizației Pionierilor, vă 
rugăm să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresia celor mai înalte sentimente de pre
țuire, dragoste si recunoștință pe care le poartă toti copiii 
si tinerii patriei fată de dumneavoastră, tovarășe secretar 
general al partidului, eminent patriot și revoluționar, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane, prietenul 
și îndrumătorul apropiat al tineretului României socialiste.

Participarea dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la deschiderea Forumului tinerei generații, ex
cepționala cuvintare rostită cu acest prilej constituie o 
nouă și elocventă expresie a grijii, atenției si încrederii 
pe care partidul, dumneavoastră personal, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar general, o acordați întregului 
nostru tineret, a statornicei preocupări pentru educarea 
și formarea milioanelor de tineri și copii în spiritul celor 
mai înalte idealuri de muncă și viată ale socialismului 
și comunismului, ale păcii, prieteniei și colaborării între 
popoare.

Vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, expresia celor mai respectuoase si profunde 
mulțumiri ale tuturor tinerilor, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, pentru minunatele condiții de 
muncă, viată, formare și afirmare create tinerei generații 
a patriei, viitorilor constructori ai societății noastre so
cialiste, precum și angajamentul solemn al tinerei gene
rații de a munci și învăța, de a-și consacra întreaga 
energie și putere de muncă, de a sprijini fără preget 
cauza partidului și poporului.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe NioOlae 
Ceaușescu, că, așa cum ne-ați indicat, pe parcursul celor 
trei zile participanții la Congresul U.T.C., Conferința 
U.A.S.C.R., și Conferința Organizației Pionierilor au 
dezbătut Si analizat, intr-un înalt spirit de exigentă și 
fermitate revoluționară, întreaga activitate desfășurată 
pentru educarea și formarea comunistă, revoluționară a 
tinerei generații, pentru participarea lor activă la înfăptui
rea sarcinilor cincinalului revoluției tehnico-știintifice, 
stabilind, totodată, in lumina orientărilor prețioase pe 
care ni le-ați dat, măsuri pentru impulsionarea intregii 
activități, pentru unirea eforturilor maselor de tineri la 
înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

întemeindu-se pe hotăririle Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, pe orientările și indicațiile 
dumneavoastră, analizind cu spirit de răspundere și fer
mitate lipsurile ce se manifestă încă în activitatea orga
nelor și organizațiilor noastre, pornind de la concepția 
programatică, de amplă perspectivă a politicii partidului 
și statului nostru, participanții la Forumul tinerei gene
rații au adoptat „Programul unitar privind educarea 
comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, participarea tot mai activă a întregului 
tineret la Înfăptuirea obiectivelor Programului Partidului 
Comunist Român", precum și „Programul privind partici
parea tinerei generații la realizarea obiectivelor de dez
voltare economico-socială a țării, de cercetare și creație 
științifică, de introducere a progresului tehnic in peri
oada 1981—1985".

Actionînd în spiritul tezei dumneavoastră, de mare 
valoare teoretică și practică pentru formarea și educarea 
omului nou, a tinerei generații, potriviț căreia socialismul 
este o societate a muncii libere. Vom pune șl în viitor în 
centrul atenției noastre formarea atitudinii responsabile 
a tineretului și copiilor față de; muncă, de interesele gene
rale ale societății, vom lupta cu toată hotărirea împotriva 
oricăror tendințe ale unor tineri de a se sustrage de la 
muncă, de a profesa o meserie călduță, un post comod, 
astfel incit toți tinerii să desfășoare o activitate socială 
utilă. Tînăra generație a patriei se angajează în fața 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să participe activ și responsabil pe marile șan
tiere ale țării, la activitatea în fabrici și marile platforme 
industriale, pe ogoare, în laboratoare, școli șl facultăți, 
astfel îneît să fim așa cum ne-ați cerut, în primele rînduri 
ale luptei și muncii revoluționare a poporului, ale făuri
torilor grandioaselor edificii ale societății noastre socia
liste.

Urmind în permanență exemplul luminos al comuniști
lor, continuînd glorioasele tradiții ale organizației noastre 
revoluționare. Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Orga
nizația Pionierilor vor așeza in centrul preocupărilor lor 
intensificarea intregii activități desfășurate pentru for
marea profilului revoluționar al tineretului, pătruns de un 
profund devotament, de dăruire înflăcărată față de cauza 
partidului și poporului.

Așezind la baza intregii noastre activități de formare a 
omului nou programul ideologic al partidului, hotăririle 
Congresului al XII-lea al P.C.R.. tezele și orientările 
dumneavoastră, vom Îmbunătăți întreaga muncă ideologi
că, pe măsura dinamismului fără precedent al vieții eco
nomice și sociale a patriei, vom dezvolta in întreaga noas
tră activitate spiritul militant, revoluționar, intransigent, 
atitudinea fermă împotriva neajunsurilor. întreținînd me
reu vie flacăra romantismului revoluționar, a cărei în
truchipare supremă o găsim cu emoție și mîndrie in pro
pria dumneavoastră activitate, consacrată de peste 40 de 
ani slujirii idealurilor de libertate națională și dreptate 
socială, de edificare socialistă și comunistă a patriei, a 
păcii, prieteniei și colaborării în lume.

Acum, în preajma sărbătoririi a 2 050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat și Independent șl a 60 de ani

Găvănescu, iar ca SECRETARI AI 
C.C. al U.T.C. pe tovarășii : Nicu 
Ceaușescu, Vasile Bontaș, Ioana 
Lăncrăjan, Virgil Hampu, Ana Fe
rencz, Caterina Benedic, Tudor Mo
hora, Mihal Hârjău.

în prima sa ședință, Comisia Cen
trală de Cenzori a ales ca președinte 
pe tovarășul Nicolae Felecan.

în numele noului Comitet Central 
al U.T.C., tovarășul Pantelimon 
Găvănescu a adresat sincere mulțu
miri pentru încrederea acordată, an- 
gajindu-se să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea neabătută a 
mandatului încredințat, a sarcinilor 
do răspundere ce revin noilor organe 
alese în înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, a orientări-

de la crearea gloriosului nostru partid, ne angajăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să intensi
ficăm întreaga activitate de educare patriotică, revoluțio
nară a tineretului, să facem totul pentru dezvoltarea in 
rindul maselor de tineri a sentimentelor de dragoste, pre
țuire și recunoștință față de gloriosul trecut de luptă al 
înaintașilor, al partidului și organizației noastre revolu
ționare. pentru a duce mai departe flacăra vie a celor mal 
nobile tradiții și aspirații ale poporului, a idealurilor so
cialismului și comunismului în România.

Vom acționa și în viitor pentru unirea eforturilor crea
toare ale tinerei generații in opera de făurire a socie
tății noastre socialiste — societate a omului și afirmării 
sale plenare — pentru intărirea unității moral-politice și 
de acțiune a întregului tineret, cultlvind cu stăruință ale
sele sentimente de unitate și frăție ale tuturor tinerilor, 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, de dra
goste și devotament față de cauza partidului, fată de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat al partidului șl statului, 
ctitor al României moderne.

Actionînd neobosit pentru promovarea în întreaga ac
tivitate a tinerei generații a principiilor și normelor mun
cii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, 
vom milita cu fermitate pentru afirmarea plenară in rin- 
durile tineretului a înaltelor trăsături morale ce caracte
rizează poporul nostru, pentru combaterea cu fermitate 
revoluționară a oricăror tendințe mic burgheze, retrogra
de, de fugă de munca fizică, după o viată ușoară, pentru 
ca fiecare tînăr să se angajeze și să se afirme acolo unde 
este mai greu, acolo unde se făuresc caracterele, adevă- 
rații revoluționari.

Insușindu-ne intru totul prețioasele dumneavoastră indi
cații, vom acorda toată atenția organizării timpului liber 
al tineretului, pentru ca tinerii patriei să crească sănătoși, 
viguroși, cu o minte înaripată, care să îmbine permanent 
munca, învățătura cu distracția, cu jocul, să iubească 
patria, partidul, comunismul șl pacea. în cadrul generos 
și stimulator al Festivalului national „Cintarea României" 
vom promova cu hotărire spiritul militant, revoluționar, 
astfel incit in muncă și creație să se reflecte tot ce este 
mai bun, mai înaintat in societatea noastră, idealurile 
nobile ale umanismului socialist, ale egalității și priete
niei intre toate țările și popoarele lumii.

In numele tuturor tinerilor și copiilor patriei. Forumul 
tinerei generații exprimă adeziunea totală a întregului 
tineret la politica externă a partidului și statului nostru, 
al cărei strălucit exponent și promotor sînteti dumnea
voastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
politică ce corespunde pe deplin aspirațiilor de pace și 
progres ale națiunii noastre socialiste, ale tuturor forțelor 
revoluționare, democratice, progresiste de pretutindeni, 
ale întregului tineret al lumii. Nutrim cele mai alese 
sentimente de mindrie și respect pentru strălucita con
secventă și clarviziune cu care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. personalitate proemi
nentă a mișcării comuniste și muncitorești, a vieții in
ternaționale, vă aduceți o excepțională contribuție la so
lutionarea marilor probleme ale lumii contemporane și vă 
încredințăm că și în viitor Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România 
și Organizația Pionierilor vor acționa fără preget. pentru 
Întărirea unității și solidarității tinerei generații de pre
tutindeni împotriva imperialismului colonialismului și 
neocolonialismului, pentru aplicarea cu consecventă a 
principiilor deplinei egalități în drepturi, independentei și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenințarea cu forța, pentru 
edificarea unei noi ordini economice și politice interna
ționale, a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Conștient! că numai în condiții de pace tineretul și 
copiii patriei noastre. întregul nostru popor vor infăptui 
strălucitul Program al Partidului Comunist Român, aspi
rațiile lor vitale de progres, dezvoltare și bunăstare, sîn- 
tem hotărîți ca și în viitor să dezvoltăm și să amplifi
căm in spiritul orientărilor programatice ale Congresului 
al XII-lea al partidului, a indicațiilor cuprinse in ma
gistrala dumneavoastră cuvintare, raporturi largi cu 
tineretul și copiii din toate țările socialiste, din țările 
in curs de dezvoltare, nealiniate, cu forțele revoluționare, 
progresiste și democratice de tineret și copii din toate 
tarile lumii, pentru intărirea unitătll tinerei generații 
de pretutindeni. în lupta pentru înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nucleare, în lupta pentru 
pade, cea mai măreață luptă, cea mai nobilă îndatorire 
revoluționară.

în numele tuturor tinerilor șl copiilor țării noastre, noi, 
participanții la Forumul tinerei generații, ne angajăm 
solemn în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. strălucit conducător al parti
dului si statului, cel mai iubit prieten și îndrumător al 
tinerei generații, să facem totul pentru a fl în primele 
rînduri ale marii creații Istorice, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român, pentru înfăptuirea obiecti
velor și direcțiilor stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului, a mărețului Program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României 
spre comunism.

Vă încredințăm, mult iubite Si stimate tovarășe NiccV 
Ceaușescu, că pentru organizațiile noastre revolution^ i 
de tineret și copii, pentru toti tinerii patriei noastre so
cialiste nu există sarcină mai nobilă, ideal mai înălțător 
decît acela de a continua si duce mai departe tot ceea 
ce au realizat mal valoros generațiile trecute, de a 
conferi dimensiuni noi, superioare, dezvoltării economico- 
sociale multilaterale a scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

PARTICIPANT!! LA FORUMUL TINEREI GENERAȚII

lor și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. Strins uniți în jurul 
partidului, înflăcărați de gîndirea și 
fapta tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sintem ferm hotărîți să punem între
gul nostru elan tineresc, întreaga pu
tere de muncă și creație, viața, dacă 
va fi necesar, în slujba idealurilor 
libertății, socialismului și păcii.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
sincere mulțumiri tuturor oaspeților 
de peste hotare pentru prezența lor 
la marele Forum al tinerei generații 
din România, asigurindu-i că tinere
tul țării noastre va fi întQtdeauna in 
primele rînduri ale luptei pentru 
pace și progres social, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

A IV-a Conferință Națională a Organizației Pionierilor
Miercuri la amiază s-au încheiat 

lucrările celei de-a ÎV-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor. 
La lucrări au participat Suzana 
Gâdea. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
conducerii unor institutil centrale și 
organizații obștești, activiști de partid 
și de stat, reprezentant! ai vieții 
noastre științifice și culturale.

în prima parte a ședinței de dimi
neață au continuat dezbaterile în plen, 
la care au luat cuvintul Mircea Ba
ron, delegat al organizației județene 

- . Hunedoara. George Macovescu. pre
ședintele Uniunii scriitorilor, Corne
lia Filip, pionieră, delegată a organi
zației județene Bistrita-Năsăud, 
Gheorghe Neacșu. reprezentant al 
Consiliului comitetelor cetățenești 
de părinți pe tară. Camelia Nită. 
pionieră, delegată a organizației ju-

dețene Olt. general-maior Constantin 
Burada. președintele Consiliului Na
tional al Societății de Cruce Roșie. 
Lucia Sabău, delegată a organizației 
județene Arad. acad. Radu Voinea. 
rectorul Institutului politehnic Bucu
rești. Cătălin Galatchi. pionier, dele
gat al organizației județene Vilcea.

în aceeași ședință s-a anuntat că 
la lucrări participă reprezentantul 
Organizației Pionierilor din Sudan.

In continuare, conferința a aprobat 
în unanimitate Raportul și activitatea 
Consiliului Național al Organizației 
pionierilor, desfășurată in perioada 
dintre a IlI-a și a IV-a Conferință.

Delegații au aprobat modificările 
propuse la Statutul Organizației Pio
nierilor și la Regulamentul Organi
zației „Șoimii patriei".

Participanții au adoptat apoi. în 
unanimitate. Rezoluția celei de-a 
IV-a Conferințe.

La ultimul punct al ordinii de zi. 
s-a trecut la alegerea Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, care 
cuprinde 301 membri, din care 151 
pionieri. Ales in unanimitate, noul 
consiliu reunește cadre didactice, co
mandanți-instructori. activiști de 
partid, ai U.T.C., pionieri-comandapti 
de unități, președinți ai consiliilor lo
cale ale Organizației Pionierilor, re
prezentanți ai unor instituții centra
le, organizații obștești și de masă, 
muncitori, tehnicieni, ingineri, oa
meni de știință și cultură.

S-a constituit, de asemenea. Comi
sia de îndrumare a activității Orga
nizației „Șoimii patriei", alcătuită din 
71 de membri, și a fost aleasă Co
misia de cenzori din 45 de membri.

în prima plenară comună a Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor. a Comisiei de cenzori si a 
Comisiei pentru îndrumarea activită-

ții Organizației „Șoimii patriei" a fost 
ales Biroul C.N.O.P., alcătuit din ur
mătorii tovarăși : Hîrjău Mihal. PRE
ȘEDINTE AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL ; Niculescu Constanța, Szoke 
Oscar, Văoaru Vasile. Benedic Cate
rina, Baciu Ruxandra. Galanton-Mo- 
roșan Viorica, Rus Alexandru, VICE
PREȘEDINȚI ; Baciu Lucia. Baron 
Mircea, Cerbu Dănuț. Citeia Niculina, 
Costache Rodica, Dumitrescu Lucian. 
Enoiu Ion, Girju Maria, lluian Li
liana, Mathe Dionisiu, Oberth Crista 
Carola, Serău Axinte loan. Tocaci 
Dorina, MEMBRI.

Biroul Comisiei pentru îndrumarea 
activității Organizației „Șoimii pa
triei" este format din Niculescu Con
stanța. PREȘEDINTE ; Avram Maria, 
Bobu Maria, Mircescu Mihai, Șovăr 
Floarea-Rodica, VICEPREȘEDINȚI; 
Apetrei Silvica, Baicu Anișoara. Oai- 
chendt Hans-Erich, Dițoiu Mariana, 
Farkas Ștefan, Ioncscu Elena, Lucu- 
lescu Onorica, Rațiu Iuliu, Roman 
Elena, Terpe Ecaterina, MEMBRI.

Ca președinte al Comisiei de cen
zori a fost ales tovarășul Gabriel 
Coropciuc.

Luind cuvintul. în încheierea lucră
rilor. președintele Consiliului Natio
nal al Organizației Pionierilor a ex
primat adeziunea unanimă a organi
zației. a tuturor copiilor tării Ia poli
tica internă și externă a partidului șl 
statului, la documentele Congresului 
al XII-lea al P.C.R.. sentimentele de 
nețărmurită dragoste fată de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dind glas angaja
mentului și hotărârii pionierilor si 
școlarilor de a se integra activ, astăzi 
după puterile lor. miine cu toate for
țele. în eforturile întregii națiuni de* 
ridicare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

(Agerpres)
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Prezentarea de condoleanțe și întrevederea 
tovarășului Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)
președintele U.C.I., tovarășul Iosip 
Broz Tito, este dezvoltarea și 
adincirea neabătută a prieteniei tra
diționale româno-iugoslave. conlu
crarea largă dintre cele două țări, 
partide și popoare atît pe plan bi
lateral. cit și pe arena internațio
nală. Secretarul general al partidului 
nostru a spus că și în continuare 
P.C.R., România socialistă vor face 
totul pentru ca prietenia româno-iu-

Momentul semnării in Cartea de doliu

Cu prilejul prezenței la Belgrad

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a Intilnit. miercuri sea
ra, la Belgrad, cu Walter Mondale, 
vicepreședintele Statelor Unite ale 
Americii.

Au luat parte tovarășii Die Verdet 
si Stefan Andrei.

Au fost prpzenți. de asemenea. De
nis Clift, asistent al vicepreședintelui 
pentru securitatea națională si pro
blemele externe, Davis Aaron, ad
junct al consilierului pentru proble

Intîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Pakistanului, Mohammad Zia UI Haq

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a intilnit, la Belgrad, cu președin
tele Republicii Islamice Pakistan, 
Mohammad Zia-Ul-Haq.

Au fost discutate probleme ale co
laborării româno-pakistaneze pe mul
tiple planuri.

De asemenea, in cadrul Întrevede
rii, cei doi șefi de stat au abordat

cu tovarășul Lazar Kolisevski
goslavă, cultivată cu atita grijă de 
președintele Iosip Broz Tito, să se dez
volte și mai mult, relevind că și in 
viitor este necesar să se permanen
tizeze contactele pe linie de partid 
și de stat, ale organizațiilor de masă 
și obștești, in toate sferele de acti
vitate, intre cele două țări socialiste 
vecine și prietene.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară- 

mele securității naționale al președin
telui S.U.A.. și Georges West, asistent 
al secretarului de stat pentru pro
blemele europene.

Vicepreședintele S.U.A. a transmis 
șefului statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui S.U.A.. Jimmy* Carter, un 
mesaj de prietenie si cele mai bune 
urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită președintelui 

șui Nicolae Ceaușescu, a urat tova
rășului Lazar Kolișevski, celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat succes deplin în întărirea pe 
mai departe a • unității rindurilor 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a popoarelor Iugoslaviei prietene, in 
construirea cu fermitate a societății 
socialiste, in întărirea independenței 
și suveranității patriei.

Apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat in Cartea de doliu.

S.U.A. salutul său prietenesc, urări 
de sănătate si fericire.

Președintele Republicii Socialiste 
România si vicepreședintele S.U.A. 
au făcut o largă trecere in revistă a 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale. De ambele părți s-a 
apreciat necesitatea intensificării 
eforturilor tuturor popoarelor pentru 
asigurarea unui climat de pace și 
destindere in intreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

probleme actuale ale vieții interna
ționale.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
Iugoslaviei din București

Intr-un pelerinaj continuu, mij de 
bucureșteni au continuat, miercuri, să 
vină lă sediul Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia pentru a prezenta condo
leanțe in legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Iosip Broz 
Tito, marele conducător al Iugosla
viei socialiste, prieten apropiat al 
poporului român.

Manifestindu-și adinca lor com
pasiune in aceste momente de grea 
încercare pentru popoarele iugo
slave, numeroase delegații din mi
nistere, instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, întreprin
deri. institute de invățămlnt. de cer
cetare și proiectare s-au perindat, 
rind pe rînd, prin fața portretului 
îndoliat al ilustrului conducător, 
aducindu-i un ultim omagiu.

în numele comuniștilor și al colec
tivelor de muncă pe care le-au re
prezentat. ele au exprimat ambasado
rului Trifun Nikolici, celorlalți mem
bri ai ambasadei profunde condo
leanțe. sentimentele de prietenie și 
solidaritate pe care întregul nostru 
popor le nutrește față de popoarele 
Iugoslaviei vecine și prietene.

Au prezentat condoleanțe dele
gații ale Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliului Național al 
Femeilor, Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Ministerului Indus
triei Ușoare. Ministerului Comerțului 
Interior, Ministerului Agriculturii și

Adunări de doliu în întreaga țară
în întreaga tară au avut loc. 

miercuri, adunări de doliu în legă
tură cu incetarea din viată a tovară
șului Iosip Broz Tito. în mari între
prinderi industriale, centre universi
tare. garnizoane si unităti militare, 
cooperative agricole de producție, in 
localități rurale, participanții au adus

O mare și caldă prietenie, un nesecat 
izvor de conlucrare rodnică

Astăzi, cu cea mai profundă îndurerare, popoarele 
Iugoslaviei iți iau rămas bun pentru vecie de la stră
lucitul lor fiu ți conducător, prețedintele Tito. Ele con
duc pe ultimul său drum pe marele revoluționar care 
o intrat ți va rămine vețnic in panteonul istoriei ca 
vajnicul conducător al luptei pentru eliberare naționa
lă ți socială, eroul legendar al rezistenței împotriva 
cotropitorilor fascițti, inspiratorul ți organizatorul revo
luției ți construcției socialiste, ctitorul Iugoslaviei mo
derne ți infloritoare. I. B. Tito pățețte in cripta eterni
tății, iar opera lui istorică va dăinui, chemind, prin 
mesajul ei înflăcărat, la unire ți acțiune pentru împli
nirea marilor idealuri ale lumii de azi.

Impărtățind din adincul inimii doliul ți durerea po
poarelor iugoslave, comuniștii, întregul popor român 
omagiază memoria lui I. B. Tito, pe care l-au cunos
cut, apreciat ți stimat ca pe un mare ți apropiat prie
ten al României socialiste, eminent militant al mițcării

comuniste ți proeminent om de stat care ți-a închinat 
viata celor mai înaintate ți nobile țeluri comune : li
bertatea ți independența popoarelor, colaborarea egală 
in drepturi, pacea ți progresul omenirii.

La funeraliile tovarățului Tito, poporul român este re
prezentat prin cel mai inalt exponent al gindurilor ți senti
mentelor întregii națiuni - tovarățul Nicolae Ceauțescu. 
Este țtiut că intre cei doi conducători de partid ți de 
stat s-au închegat ți dezvoltat de-a lungul anilor legă
turi din cele mai strinse, de prietenie ți profundă sti
mă reciprocă, legături care ou constituit un puternic 
factor dinamizator al bunelor rapo curi dintre partidele 
ți popoarele noastre. Substanța acestora constituie un 
bun de preț al ambelor noastre țări ți ea va rămine 
mereu vie, ca un nesecat imbold de a face totul pentru 
ca prietenia româno-iugoslavă să devină mereu mai 
strinsă, mereu mai trainică, mereu mai rodnică.

Popoarele României și Iugoslaviei 
acordă o înaltă apreciere raporturilor 
statornicite între cele două tărî — 
de strinsă prietenie, de intensă 
colaborare. politică, economică și 
pe alte plantu’i, de conlucrare activă 
și rodnică pe tărîm international. 
Este un adevăr binecunoscut că pen
tru dezvoltarea necontenită . si apro
fundarea legăturilor româno—iugo
slave. cu adinei rădăcini in trecutul 
istoric al celor două popoare, au avut 
o însemnătate covirșitoare. decisivă, 
intîlnirile și convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Iosip Broz Tito. „Nu
meroasele intilniri. contacte si con
vorbiri pe care le-am avut de-a lun
gul anilor, personal, cu tovarășul 
Tito — a subliniat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU in telegrama de condo
leanțe adresată C.C. al U.C.I. și Pre
zidiului R.S.F.I. — au cimentat pu
ternic relațiile noastre de stimă, pre
țuire și sinceră prietenie — factor de 
seamă al apropierii tot mai strinse 
și al cooperării tot mai largi dintre 
partidele, popoarele și țările noastre".

Se cuvin remarcate in primul 
rînd frecventa și caracterul sistematic 
al acestor contacte — nu mai puțin 
de 19 in decurs de 15 ani — ele 
constituindu-se intr-o practică sta
tornică. o modalitate tradițională de 
conlucrare, de schimb de păreri și de 
experiență între vecini și prieteni. 
Așa cum remarca recent organul de 
presă al U.C.I., „Borba", „președintele 
Nicolae Ceaușescu este setul de stat 
cu care președintele Tito s-a intilnit 
cel mai des in ultimii 15 ani". în 
același timp, in ansamblul contacte
lor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a avut cu șefi do state 
din nenumărate țări ale lumii cele 
mai frecvente au fost acelea cu pre
ședintele I. B. Tito.

Pe lingă numărul acestor întîlniri. 
deosebit de semnificativă este ambi
anta în care ele s-au desfășurat : fie 
că au fost vizite oficiale sau scurte 
intilniri. fie că au avut loc pe me
leagurile României sau ale Iugosla
viei. ori au fost prilejuite de reuniuni 
internaționale, absolut toate contac
tele și convorbirile dintre cei doi 
conducători de partid si de stat . au 
avut loc intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate, de Înaltă 
considerație si stimă reciprocă, de
plină înțelegere și receptivitate fată 
de opiniile si punctele de vedere 
exprimate — tocmai acest autentic 
spirit tovărășesc permitind identifi
carea pozițiilor comune, realizarea 
înțelegerilor si adoptarea de hotăriri 
corespunzătoare intereselor ambelor 
ponoare, cauzei generale a socialis
mului. progresului și păcii.

Promovarea acestui spirit în cadrul 
contactelor reciproce a dus la su
darea trainică a unor legături perso
nale de prietenie profundă intre cei 
doi conducători de partid si de stat, 
ceea ce a exercitat o puternică in
fluentă pozitivă in sensul adincirii 
relațiilor de solidaritate si' colaborare 
dintre cele două partide și state. „Sint 

Industriei Alimentare, - Ministerului 
Industriei Metalurgice. Ministerului 
Eoonomiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Mateinale si Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, Direcției Centrale 
de Statistică, precum și reprezentanți 
ai oamenilor muncii din numeroase 
întreprinderi, institute de cercetări și 
proiectări, școli.

★
în semn de omagiu și profundă 

prețuire pe care le nutresc oamenii 
muncii din patria noastră fată de 
președintele Iosip Broz Tito. la Am
basada R.S.F. Iugoslavia din Bucu
rești, sub portretul marelui dispărut, 
au mai fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului National al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliului Național al Fe
meilor. Ministerului Energiei Elec
trice, Ministerului Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Întreprinderilor ,.23 Au
gust", de mașini-unelte și agregate 
București, de mașini grele București, 
..Electronica", de utilaj chimic „Grl- 
vița Roșie", de mecanică fină, texti
lă „Dacia", „Dîmbovița", institutelor 
de cercetări și proiectări pentru teh
nologia sectoarelor calde, de studii și 
proiectări, hidrotehnice.

un ultim omagiu președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Cei care au luat cuvîntul în ca
drul Adunărilor au evocat viata con
ducătorului popoarelor iugoslave și al 
comuniștilor din tara vecină și prie
tenă. contribuția sa deosebită la. edi

mulțumit — declara președintele I.B. 
TITO in urma unei intilniri cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
am purtat convorbirile noastre in 
atmosfera celei mai înalte prietenii, 
atmosferă in care fiecare a putut să 
prezinte tot ce este de natură să 
întărească prietenia popoarelor noas
tre. într-un cuvânt, au fost convorbiri 
între reprezentanții a două țări 
socialiste, care tind spre același țel, 
adică spre prietenie, spre indepen
dență. integritate teritorială, spre 
colaborarea lor".

înalta prețuire reciprocă si-a găsit, 
dealtfel, o ilustrare concludentă in 
faptul că președintele I.B. Tito a 
conferit tovarășului Nicolae Ceausescu 
înaltul ordin iugoslav de „Erou al 
Muncii Socialiste", iar președintele 
Nicolae Ceaușescu a acordat to
varășului I.B. Tito titlul de „Erou al 
Republicii Socialiste România" si 
Ordinul „Victoria socialismului".

Se cuvine, de asemenea, relevat 
caracterul de lucru, practic si efici
ent al tuturor Intilnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu si I.B 
Tito. Cu fiecare asemenea prilej au 
fost abordate probleme concrete, de 
cea mai mare actualitate ale rela
țiilor reciproce, s-au stabilit măsuri 
de* mare însemnătate, menite să dea 
noî impulsuri dezvoltării cu succes a 
colaborării româno-iugoslave.

Concluziile, la care s-a ajuns în 
cadrul dialogului la nivel inalt si-au 
găsit materializare în numeroase 
documente — declarații comune pur- 
tind semnăturile celor doi conducă
tori. comunicate comune și alte im
portante documente — care prin idei
le și principiile afirmate, prin căile 
și modalitățile de colaborare indicate, 
prin soluțiile preconizate in comun 
au Însemnătate nu numai bilaterală, 
dar și internațională. înscriîndu-se ca 
aporturi substanțiale la cauza destin
derii. păcii. înțelegerii si colaborării 
între state si popoare.

Convorbirile dintre cei doi condu
cători de partid au avut un rol 
esențial in impulsionarea relațiilor 
de strinsă prietenie si colaborare, in 
spiritul respectului reciproc, al înțe
legerii si solidarității internaționale 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugloslavia 
— tocmai legăturile trainice dintre 
cele două partide, animate de țeluri 
și aspirații comune, constituind forța 
motrice a conlucrării mereu mai largi 
și mai intense dintre cele două țări 
socialiste vecine.

Constituie un merit esențial al to
varășilor Nicolae Ceaușescu si I.B 
Tito acela de a fi afirmat de fiecare 
dată, in cadrul intilnirilor lor, și de 
a fi consacrat in documentele sem
nate, ca temelie trainică a relațiilor 
dintre România și Iugoslavia, princi
piile suveranității si independentei 
naționale. egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, respectării stric
te a dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotări liber si inde
pendent propria soartă, calea dez
voltării istorice. Tocmai promovarea

Telegrame de
în legătură cu incetarea din viată 

a tovarășului Iosip Broz Tito. pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, au 
adresat telegrame de condoleanțe 
organizațiilor similare din tara vecină 
și prietenă Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie. Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Consiliul Național al 
Apelor, Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor Meșteșugă
rești, Comitetul foștilor luptători și 
veteranilor de război împotriva 
fascismului. Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii. Consiliul ziariș
tilor, Consiliul Național al Societă
ții de Cruce Roșie. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport. Co
mitetul olimpic român si federațiile 
sportive.

Au adresat, de asemenea, telegra
me de condoleanțe Ambasadei Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia din București întreprinderile 
„23 August", de mașini-unelte si a- 
gregate, de confecții si tricotaje, de 
calculatoare electronice. Institutul 
de proiectări pentru construcții de 
mașini. Academia de studii econo
mice din Capitală. întreprinderea de 
vagoane din Arad. Combinatul pe
trochimic Pitești. Trustul de petrol 
Moinești, întreprinderea agricolă de 
stat Lechlnța. întreprinderea de au
tocamioane din Brașov. Combinatul 
de fibre artificiale de Ia Brăila, co
muna Pogoanele, consiliile județene 
Caraș-Severin si Timiș ale oameni
lor muncii de naționalitate sirbă. 
Centrul universitar Cluj-Napoca.

ficarea societății noi. socialiste, pe 
pămintul Iugoslaviei, aportul său. oe 
plan extern, la întărirea forțelor so
cialismului in lume, a mișcării comu
niste și muncitorești, marele său rol 
în afirmarea tot mai puternică pe 
arena internațională a mișcării țări
lor nealiniate, activitatea sa închi

consecventă în relațiile reciproce 
a acestor principii, cu o consecventă 
neabătută, a favorizat dezvoltarea 
unor raporturi de strinsă prietenie, 
încredere și colaborare rodnică, 
conferindu-le un caracter exem
plar .pe planul relațiilor dintre 
două țări socialiste, cit si. in ge
nere. pe arena mondială. După cum 
se arăta in Declarația semnată la 
București in 1979, experiența dez
voltării relațiilor româno-iugoslave 
„confirmă cu putere că varietatea 
formelor, soluțiilor și metodelor edi
ficării societății socialiste, determina
tă de diversitatea condițiilor istorice 
și sociale ale fiecărei țări, nu numai 
că nu îngreunează dezvoltarea unei 
largi colaborări reciproc avantajoase, 
dar constituie, in condițiile respectă
rii principiilor menționate ale rapor
turilor reciproce, o sursă de îmbogă
țire a acestor relații, ceea ce repre
zintă un factor important al progre
sului și dezvoltării gindirii și prac
ticii revoluționare contemporane".

Hotăririle convenite in cadrul in
tilnirilor la nivel inalt și-au găsit 
transpunerea in practică prin ampli
ficarea continuă a colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre ță
rile noastre. în spiritul acestor hotă
riri, fructificind avantajele apropie
rii geografice, poporul român si po
poarele iugoslave și-au îngemănat e- 
forturile și capacitățile creatoare rea
lizing obiective economice de uriașă 
însemnătate pentru ambele țări. Ră
mine vie in amintirea popoarelor noas
tre acel moment solemn cînd. in pre
zența tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, a fost inaugurat sis
temul hidroenergetic „Porțile de Fier 
I" — grandios arc de lumină, victorie 
strălucită a puterii de creație comună 
— ca și acela cind cei doi conducă
tori, intilnindu-se din nou pe Dună
re, au, inaugurat lucrările de con
strucție a noului nod hidroenergetic 
„Porțile de Fier II". în acești ani au 
fost construite in comun, pe baza ho- 
tăririlor la nivel inalt, alte și alte o- 
biective economice, intre care mai 
multe fabrici de ciment, precum și 
marele complex petrochimic de la 
Pancevo, cea mai mare unitate de 
acest fel din Iugoslavia. Totodată, in 
cadrul intilnirilor dintre cei doi con
ducători, pornindu-se de la posibilită
țile ample oferite de economiile ce
lor două țări in plină dezvoltare, de 
progresele înregistrate în dezvoltarea 
științei și tehnologiei, s-a hotărit ela
borarea de programe de lungă dura
tă pentru cercetări și investiții în co
mun in domeniul energetic și al ma
teriilor prime, construcțiilor de ma
șini, agriculturii etc.

în același timp, in spiritul hotări- 
rilor la nivel inalt. s-au extins rela
țiile de colaborare pe tărimul cultu
rii, artei, invățămintului, ca o contri
buție de preț la mai buna cunoaștere 
reciprocă și apropierea dintre popoa
rele țărilor noastre socialiste.

Multiplele intilniri1 și contacte din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
I. B. Tito au constituit, in același 
timp, de fiecare dată, prilejul unor 

condoleanțe
9

Șantierul naval Constanta, tntre- 
pri nderea .. Electroputere"—Craiova. 
Combinatul siderurgic Galați, precum 
și numeroase alte unități industriale 
și agricole, de invățămint, așezăminte 
de cultură.

în telegrame se arată că oamenii 
muncii. întregul nostru popor sint 
cu tot sufletul alături de popoarele 
iugoslave în imensa pierdere sufe
rită prin încetarea din viată a to
varășului Iosip Broz Tito, eminent 
conducător al Iugoslaviei socialiste, 
prestigioasă personalitate a lumii 
contemporane, mare prieten al po
porului român. Sint subliniate acti
vitatea deosebită, contribuția mare
lui dispărut la eliberarea Iugoslaviei 
și înscrierea ei pe drumul progresu
lui, al dezvoltării socialiste, la afir
marea idealurilor socialismului si 
comunismului în lume, a relațiilor și 
unității de tip nou între partidele 
comuniste și muncitorești, a noilor 
principii democratice de relații intre 
state, la promovarea dreptului po
poarelor de a fi pe deplin stăpine 
pe soarta lor. la făurirea unei lumi 
mai bune si mai drepte. Telegramele 
evocă rolul de necontestat al pre
ședintelui Tito în fondarea mișcării 
țărilor nealiniate, participarea sa 
activă Ia rezolvarea oe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor majore 
ale lumii contemporane. Este re
liefată voința comuniștilor, a între
gului popor român de a se dezvolta 
și mai puternic legăturile frățești de 
colaborare și solidaritate româno- 
iugoslave, spre binele ambelor țări, 
al cauzei socialismului, destinderii, 
securității și păcii în lume.

nată păcii, colaborării și înțelegerii 
în lume.

Vorbitorii au subliniat, totodată, 
contribuția tovarășului Iosip Broz 
Tito Ia dezvoltarea si întărirea con
tinuă a relațiilor de bună vecinătate, 
de cooperare si colaborare pe multi
ple planuri între poporul român și 
popoarele iugoslave. între partidele 
și țările noastre.

(Agerpres)

rodnice și aprofundate schimburi de 
vederi in problemele fundamentale 
ale vieții internaționale, evidențiin- 
du-se deplina Înțelegere reciprocă, 
identitatea, deplină sau marea simili
tudine a pozițiilor asupra ansamblu
lui aspectelor abordate. Fie că subi
ectul l-a constituit edificarea securi
tății europene, transformarea Balca
nilor, intr-o zonă a păcii și a bunei 
vecinătăți, oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, imperativul 
rezolvării problemelor litigioase din
tre state prin mijloace pașnice, nece
sitatea înfăptuirii noii ordini econo
mice internaționale sau sprijinirea 
ferma a mișcărilor de eliberare, a 
cauzei libertății și independenței po
poarelor de pretutindeni — in toate 
aceste mari cerințe ale contempora
neității întilnirile la nivel inalt au 
prilejuit afirmarea clară și fermă a 
unor poziții realiste, constructive. In
tru totul corespunzătoare cu interesele 
păcii și progresului general. Neobosit 
au subliniat președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, in 
cursul numeroaselor lor intilniri. ma
rele imperativ al unei angajări tot 
mai active a celor mai largi forțe 
progresiste, democratice, iubitoare de 
pace de pretutindeni, ai întăririi co
laborării și solidarității lor in rezol
varea problemelor cardinale ale lu
mii in care trăim, au reliefat rolul 
deosebit ce revine in acest sens ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare, mișcării statelor nea
liniate. pornind tocmai de la adevă
rul fundamental că numai prin par
ticiparea egală in drepturi la viața 
internațională a tuturor națiunilor, 
prin conlucrarea celor mai ample 
mase populare și a celor mai diverse 
partide politice șl organizații sociale 
se pot asigura rezolvări in concordan
ță cu aspirațiile de pace, destindere, 
independență ale întregii umanități.

Dialogul dintre secretarul general 
al P.C.R. și președintele U.C.I. a pus. 
totodată, permanent in evidență o 
deplină identitate de vederi privind 
problemele esențiale ale relațiilor 
din mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. Relevind ma
rea diversitate a căilor de luptă pen
tru socialism, a formelor și metode
lor de edificare a noii orinduiri, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au subliniat că acestea im
pun și forme noi de colaborare între 
partidele comuniste și muncitorești, 
o unitate de tip nou, bazată pe drep
tul fiecăruia de a-și elabora în mod 
de sine stătător, autonom, strategia 
si tactica, pe respectul deplin al In
dependenței, pe neamestecul in tre
burile interne, pornind de la răspun
derea fiecărui partid in fața propriei 
clase muncitoare și a propriului po
por. Totodată, in documentele sem
nate de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito se subliniază ne
cesitatea unei colaborări active a co
muniștilor cu toate forțele revoluțio
nare, antiimperialiste, democratice in 
lupta pentru pace, democrație, pro
gres social, pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Rezultatele atit de ample și bogate 
ale intilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito reprezintă un bun comun 
al popoarelor României și Iugoslavi
ei, o contribuție de preț la tezaurul 
gindirii și practicii revoluționare, la 
înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale 
omenirii contemporane. Este convin
gerea fermă a comuniștilor, a po
porului român că aceste rezultate, 
ideile afirmate, hotăririle adoptate 
de-a lungul dialogului neîntrerupt 
purtat de cei doi conducători de 
partid și de stat vor constitui șl de 
aci înainte un puternic imbold la în
tărirea tot mai puternică a prieteni
ei, solidarității și colaborării româno- 
iugoslave, făcind să dăinuie veșnic și 
să înflorească continuu relațiile de 
conlucrare dintre cele două partide, 
țări și popoare, spre binele reciproc, 
in interesul marii cauze a păcii, so
cialismului, libertății și progresului.
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PARTIDUL, INIMA ȚĂRII
Comuniști, oameni ai muncii despre gloriosul arc peste timp între două mari evenimente politice:

CONGRESUL AL IX-LEA - CONGRESUL AL XII-LEA
De pe noua treaptă a ascensiunii patriei noastre spre progres și civilizație rememorăm acum, la ani

versarea a 59 de ani de la crearea P.C.R. — cu participarea la ancheta noastră social-politică a numeroși 
comuniști, oameni ai muncii — cea mai fertilă perioadă din istoria patriei : cei 15 ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului. Pentru că atunci, în 1965, Congresul al IX-lea, prin spiritul nou, profund 
creator și dinamic în care a abordat problemele dezvoltării economico-sociale a patriei, a deschis drum 

! au gîndit atunci partidul,marilor înfăptuiri de astăzi. Și, iată, azi putem spune cu certitudine : ceea ce 
secretarul său general a devenit realitate I

România cutezătoarelor
vintele de recunoștință se săpa- 
seră adine în inimile noastre".

Speranță, omenie, încredere.
demnitate, certitudini — adevă
ruri incrustate adine pe efigia 
acestor cincisprezece ani.

împliniri
FAPTELE. MUNCA — AR

GUMENTE SUPREME. Stăm 
de vorbă, la Zalău. în ju
dețul Sălaj, cu Mariana Țicuș, 
muncitoare la întreprinuerea de 
conductori electrici emailați.

— Aș vrea să vă vorbesc des
pre cea mai recentă realizare 
din întreprinderea noastră. De 
curind a intrat în probe tehno
logice laminorul de cupru, unul 
dintre cele mai moderne din 
lume. Este complet automatizat. 
Producem aici sirmă de 0.05 mm, 
mai subțire decit firul de păr. 
Automatizarea a impus perfec
ționarea calificării. Eu. ca și 
majoritatea tovarășilor mei de 
muncă, am absolvit liceul. Toți 
cei care lucrăm aici avem înaltă 
calificare. Construirea de între
prinderi moderne a făcut munca 
mai umană, ne-a eliberat de 
povara activităților istovitoare, 
de rutină, obligîndu-ne să gîn- 
dim, să învățăm.

Realitatea Marianei Țicuș este 
realitatea clasei noastre munci
toare. a milioanelor de oameni 
ai țării care lucrează în moder
ne întreprinderi industriale. Dacă 
în 1955 ponderea forței de mun
că din industrie și construcții. în 
totalul populației ocupate, era de 
17,5 la sută, in 1970 s-a ridicat 
la 30,8 la sută ; în 1975 la 40 la 
sută ; în 1980 la 47,5 la sută. S-a 
schimbat. în acest proces, desti
nul a circa 3 milioane de oa
meni. care din țărani au devenit 
muncitori in industria modernă.

Ce alt argument mai convin
gător ar putea aduce un primar 
decit istoria nouă a orașului în 
fruntea căruia se află ? Notăm 
cuvintele primului secretar al 
Comitetului municioal de partid 
Vaslui. Gheorghe Puni :

— Orașul a devenit, după 1965, 
un adevărat șantier. în mal pu
țin de un deceniu, orașul s-a 
schimbat radical, realizind saltul 
calitativ de la un ..Ioc unde nu 
se întimpla nimic" la un impor-

tant centru industrial. Au apă
rut noi cartiere, iar cele vechi 
și-au schimbat aspectul, au fost 
modernizate. Au fost ridicate 
noi edificii culturale, s-au con
struit magazine moderne, hote
luri, spitale. în anul 1968 Vaslu
iul avea 19 000 de locuitori. As
tăzi numărul lor a ajuns la 
50 000.

Industrializarea a adus pe har
ta patriei orașe noi. Sute de co
mune și-au schimbat profilul în 
această perioadă, integrindu-se 
în procesul intens de urbanizare.

— La noi. în comuna Pischia. 
din județul Timiș, ne spune Eca- 
terina Popenciu, secretara comi
tetului comunal de partid, in 
toate cele trei cooperative agri
cole de producție munca s-a 
mecanizat, s-a modernizat. Au 
fost diversificate profesiile, a 
crescut gradul de calificare a 
oamenilor, au dispărut vechi 
mentalități, s-au format concep
ții noi despre muncă, despre răs
punderi sociale, despre viata la 
țară. Cine vine la noi în comu
nă și vede casele noi. școala 
nouă, care se adaugă perfecțio
nărilor din sectoarele producti
ve. se convinge că dezvoltarea 
satului nu este legată numai de 
urbanizare, ci și de procesul 
transformării agriculturii intr-o 
variantă a muncii industriale.

Țara întreagă este un vast 
șantier. Se ridică noi întreprin
deri industriale, noi edificii de 
învățămînt, științifice, culturale, 
se înnoiesc orașele și satele. Pe 
ce ne .bazăm în această operă 
constructivă ? Pe clarviziunea și 
realismul programelor stabilite 
de partid, pe voința întregii 
noastre națiuni de a înfăptui în 
mod exemplar aceste programe. 
La baza acestei vaste activități 
stă efortul propriu. Nu am pri
mit nimic de-a gata ; totul a 
fost construit prin munca po
porului. prin efortul lui de gîn- 
dire. de acțiune revoluționară.

Anii unor profunde 
transformări socialiste

SPIRITUL CREATOR, 
NOITOR — UN SPIRIT PE 
SURA NOULUI TIMP AL 
TRIEI. Printre factorii 
au generat prestigioasele 
alizări ale ultimului i 
niu și jumătate.

PA- 
care 
re- 

dece- 
declara

lui Nicolae Andrițoi, muncitor 
specialist la Combinatul siderur
gic din Reșița. „Lucrez ca lami
nator de peste două decenii — 
ne-a spus el. In anii din urmă 
s-au produs aici înnoiri cu totul 
deosebite care conferă alte te-

ceea ce fac este pentru ei înșiși 
și semenii lor“.

DEMOCRAȚIA ÎN CARE FIE
CARE OM SE CONSIDERA 
RĂSPUNZĂTOR DE CAUZA 
TUTUROR — SOCIALISMUL. 
Demnitatea pe care societatea 
noastră o asigură cetățenilor săi 
a fost invocată și in discuțiile 
pe care le-am avut cu alți inter
locutori, chiar dacă ea nu a fost 
rostită expres. Conducerea de
mocratică a întreprinderii noas
tre — ne spunea tovarășa Vio
rica Orneac, președinta organi
zației de femei de la întreprin
derea de confecții si tricotaje 
București 
din 
liu 
din 
ză. .__  _  ______
conducere colectivă, unde se în
crucișează idei, se propun so
luții de către fiecare membru. 
De pildă, in ultimele ședințe 
am propus să fie promovate mai 
multe femei ca ajutor de maiștri 
și controlori de calitate. N-au 
trecut decit 3 săptămîni și am vă
zut cum propunerea prinde viață.

Desigur, democrația societăți 
noastre nu este circumscrisă

nu rezultă numai 
faptul că avem un consi- 
al oamenilor muncii, ci si 

aceea că el functionea- 
este un autentic for de

vederile pentru 1985 se ridică la 
48 de miliarde. Toate acestea 
sînt o bază solidă pentru creș
terea nivelului de trai al popu
lației.

— Am 
Georgeta 
Eu stau 
purta de grijă. Lucrează numai 
soțul meu. Gheorghe Badea, 
care este muncitor la întreprin
derea de frigidere. De curind ni 
s-a repartizat un apartament 
nou. Primim alocație de stat, 
care in actualul cincinal a spo
rit considerabil, pentru toți cei 
șase copii. Unul dintre băieți, 
Ionuț, în vîrstă de 3 ani. s-a 
Îmbolnăvit. Mi s-a oferit posi
bilitatea să-1 internez la Bucu
rești. la spitalul „Grigore Ale- 
xandrescu". Acum s-a făcut 
bine și de cîteva zile se află îm
preună cu frații săi. cu surorile 
sale. în casă la noi este lumi
nă. este bucurie.

Familia Badea. Una dintre mi
lioanele de familii ale României 
socialiste, a cărei viață ilustrea
ză în mod elocvent faptul că tn 
centrul politicii partidului se 
află omul cu nevoile sale, creș-

șase copii, ne spune 
Badea din Găești. 
acasă, pentru a Ie

Admirație, prestigiu 
pentru poporul român

Prezenfa în fruntea 
partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

înalta certitudine a țării
Da, de cincisprezece ani. pa

tria străbate cel mai dens, cel 
mai avîntat și înfloritor răstimp 
al istoriei sale. Cununa fără egal 
a împlinirilor din acești ani, po
porul întreg o asociază de gindul 
clarvăzător, de energia inepuiza
bilă, de faptele cutezătoare ale 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

PORȚI LARG DESCHISE 
UNOR VREMURI FARA ASE
MĂNARE. „Am participat, în 
vara lui 1965 — ne spune to
varășul Ilie Bologa, secretar al 
comitetului de partid de la 
I.U.C. „Grivlța roșie" — la lucră
rile celui de-al IX-lea Congres 
al partidului. Am trăit atunci 
simțămîntul că în viata partidu
lui și a țării începe o epocă 
nouă, că se deschid larg porțile 
unor vremuri fără asemănare ; 
gîndeam astfel, îndemnat de vi
ziunea nouă asupra unor dome
nii esențiale ale construcției so
cialiste ; de modul deschis, prin
cipial, curajos în care erau în
fățișate lipsurile, cu convingerea 
că aceasta era singura cale pen
tru înlăturarea lor ; de orientă
rile de largă perspectivă care 
prindeau contururi. Am înțeles 
limpede că in omul ce a fost 
ales atunci în suprema funcție 
de partid avem un om de nă
dejde, un mare conducător. Am 
bucuria să constat că toate cele 
ce în 1965 erau semne înnoitoa
re s-au transformat în certitu
dini, au devenit realități. Țara 
are astăzi, în mersul său avîntat 
înainte, multe certitudini, dar 
suprema sa certitudine este pre
zența in fruntea partidului a to
varășului Nicolae Ceaușescu".

Este un adevăr, o unanimă 
convingere a țării. Convingere 
pe caie moș Toader Dragoșa, 
participant la adunarea de Ia 
Alba lulia din 1918. azi octoge
nar. o explică In felul său.

„Aici, Ia Țebea, unde dăinuie 
gorunul lui Horea și unde hodi
nește Iancu al nostru, s-a oprit 
în octombrie 1966 tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — aflat în 
prima vizită de lucru pe melea
gurile moțești. S-a oprit și a 
plantat, lingă scoarța istoricului 
gorun, un pui de stejar. Mă 
uit adesea la puiul de stejar 
răsădit atunci și-l văd mereu 
mai viguros, mereu mai falnic, 
așa cum este azi țara ; și simt 
și știu că aidoma acestui stejar 
tînăr tot ceea ce se înalță 
acum va dura și va străbate 
timpurile".

DIALOG VIU, NEÎNTRERUPT 
DE LA PARTID LA POPOR, 
DE LA POPOR LA PARTID. 

I Frumoase, grele de înțelesuri

cuvintele lui moș Toader Dra- 
goșa. Fără îndoială, ele pot 
fi multiplicate de mii, de zeci 
și sute de mii de ori. Pentru 
că in acești cincisprezece ani 
un nou stil de lucru s-a Încetă
țenit in viața țării — un mare, 
neîntrerupt și rodnio dialog cu 
țara, cu făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale.

„A fost în mijlocul nostru de 
foarte multe ori — ne spune to
varășul loan Semenescu, direc
torul tehnic și de fabricație al 
întreprinderii „Semănătoarea". 
Ca, de pildă, la începutul anului 
1973. Ne propusesem să fabri
căm în acel an 2 450 combine 
C-12 „Gloria". După ce a vizi
tat uzina, ne-a spus : puteți face 
chiar în acest an 3 000. Și așa 
a fost : la 28 decembrie 1973 se 
producea combina C-12 cu numă
rul trei mii. Iată-ne acum anga
jați cu toate forțele în îndepli
nirea altor recomandări ale 
secretarului general al partidu
lui : fabricarea pînă în august 
1980 a 2 500 combine autopropul
sate pentru recoltat porumbul 
pe patru rinduri, CARP-4, reali
zarea combinelor pentru recol
tarea integrală a porumbului — 
de mare complexitate tehnică. 
Din nou deci intîlnirea cu dinsul 
a dat aripi gîndului că trebuie 
să cutezăm, să îndrăznim, să nu 
ne temem de nici o barieră teh
nică".

Și tn rlndurile care urmează va 
fi vorba tot despre încredere. Nu
mai că împrejurările au fost cu 
totul altele, au fost dramatice. 
Dar s-o lăsăm pe tovarășa ” 
kas Maria, gospodină din 
Mare, să povestească.

„Era tot în mai, acum 
ani. Casa noastră, la fel ca alte 
zeci de mii din oraș, din județ, 
din tară, a fost distrusă din te
melii de puhoaiele dezlănțuite. 
Era nimicită în cîteva 
agoniseala unei vieți. Și 
a venit în orașul nostru 
rășul Nicolae Ceaușescu. 
hotărît, apropiat Vom 
totul și încă în curind - 
spus, căci noi, uniți, sîntem mai 
tari ca stihiile. Speranțele au 
renăscut. Și foarte repede s-au 
împlinit. încă nu începuse toam
na cînd m-am mutat într-un 
apartament nou. mai conforta
bil. Ca mine, alte mii de fa
milii — români, maghiari, ger
mani, fără nici o deosebire. 
Pe frontispiciul blocului în care 
locuiesc a fost așezată o placă 
ce spune simplu că acest car
tier a fost înălțat cu sprijinul 
generos al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Dar mai înainte, cu-

PACEA — SUPREMUL ȚEL. 
„Mă aflam acum cîtva timp 
intr-o capitală din Apus — 
ne spune istoricul Dumitru Al- 
maș. îmi căutam un coleg de 
specialitate. Mișcat de gesturile 
prietenești ale unor oameni 
simpli care m-au ajutat să-l 
găsesc, i-am spus aceste lucruri. 
Colegul mi-a zîmbit, zicînd: 
«De ce te miri ? România și 
dumneavoastră românii vă bucu
rați de un deosebit prestigiu in
ternațional, un prestigiu pe 
care-l meritați».

Da, ne bucurăm de un bun 
renume. Un renume întemeiat 
pe faptul că niciodată chema
rea la pace, la înțelegere între 
popoare n-a răsunat de aici atît 
de clar și de răscolitor ca acum, 
prin glasul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Absorbind din min
tea și inima poporului ideile și 
sentimentele dreptății, indepen
denței și păcii, conducătorul 
partidului și țării noastre le-a 
proiectat pe firmamentul politi
cii Internationale, anărind cu 
orice prilej, chemînd cu orice 
ocazie, cu admirabilă consecven
tă, la pace, la înțelegere si con
lucrare".

„Edificarea unei lumi a păcii 
poate fi realizată numai prin 
făurirea unui larg front al tutu
ror forțelor democratice, pro
gresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni — ne spune conf. univ. 
dr. V. Duculescu. Tocmai de 
aceea sîntem martorii dezvoltă
rii fără precedent a relațiilor 
partidului și țării noastre cu 
toate țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu alte partide 
progresiste și democratice, cu

mișcările de eliberare națională, 
cu toate forțele și organizațiile 
care se pronunță pentru pace, 
pentru independența popoarelor; 
tocmai de aceea sintem mar
torii atîtor inițiative românești 
pe arena internațională menite 
să ducă și la înțelegerea acestui 
comandament și la realizarea 
lui efectivă. Este o poziție, o 
atitudine principială care se clă
dește pe însăși experiența noas
tră istorică, care ne-a învățat că 
numai acționînd uniți am putut 
face să triumfe aspirațiile cele 
mai scumpe".

CONSECVENTA GÎNDULUI, 
CONSECVENȚA INIȚIATIVE
LOR. Inițiativă. Principialita
te. Consecvență a faptei. Des
pre ele ne-a vorbit, cu min- 
drie, cu patos sincer, tova
rășul Teodor Tripșa, tehnici
an la I.J.C.M. Alba. „Am lucrat 
în Siria, la construcția rafină
riei de la Banias, iar de cîteva 
zile m-am întors din Libia. Aș 
dori să pot exprima în cuvinte 
ceea ce am simțit eu, ca român, 
anul trecut, in preajma inaugu
rării oficiale a rafinăriei de la 
Banias, in prezența președinți
lor României și Siriei, cînd am 
văzut grija cu care gazdele s-au 
pregătit să primească și să cin
stească ne înaltul oaspete român, 
căldura cu care a fost întîm- 
pinat. M-am simțit atunci fiul 
unei țări stimate, prețuite, ad
mirate. Am înțeles, o dată mat 
mult, că aceasta o datorăm pre
ședintelui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin a cărui 
politică consecventă cooperarea 
economică a României cu alte 
țări ale lumii a dobîndlt o am
ploare fără egal".

Viitorul - un timp 
pe care îl construim azi

Far- 
Satu

zece

ceasuri 
atunci 
tova- 
Calm, 
reface 

— ne-a

prof. univ. dr. Ovidiu Trăsnea, 
la loc de frunte se situează, in
discutabil, profunda revitalizare 
a gîndirii teoretice, afirmarea 
plenară a calităților revoluțio
nare ale partidului nostru, care 
întotdeauna s-a pronunțat și a 
militat pentru înnoire și progres 
autentic, pentru abordarea con
cretă a realităților, pentru ela
borarea de soluții adecvate spe
cificului și particularităților fie
cărei etape de dezvoltare. Este 
perioada in care s-a desfășurat 
o amplă muncă de concepție, re
zultatul ei principal constituin- 
du-1 elaborarea conceptului de 
societate socialistă multilateral 
dezvoltată, ca platformă teore
tică și practică de largă anver
gură ce cuprinde într-o viziune 
unitară toate laturile vieții so
ciale.

Practic, sublinia in acest con
text tovarășul Alecu Floareș, 
secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., nu există dome
niu, începînd cu împărțirea ad- 
ministrativ-teritorială, sistemati
zarea localităților, organizarea 
industriei, agriculturii. învăță- 
mîntului, cercetării științifice, a 
tuturor sectoarelor vieții mate
riale și spirituale, continuînd cu 
instituționalizarea mecanismului 
democratic și așezarea sistemu
lui decizional pe principiile 
muncii și conducerii colective, și 
sfîrșind cu statuarea eticii și 
echității socialiste la toate nive
lurile, care să nu fi cunoscut in 
acești ani un proces de siste
matică perfecționare. Dacă ar 
fi să găsim un numitor comun 
al acestui amplu efort, el ar pu
tea fi, fără îndoială, statornici
rea în toate sectoarele a unui 
climat de muncă liberă, situarea 
fermă a demnității 
baza demnității și 
umane.

Ca o concretizare a
precieri am putea cita cuvintele

meiuri 
numai 
care au schimbat 
șarea locurilor de muncă. Este 
mai ales vorba despre faptul că 
ne putem spune deschis părerea 
ca membri de partid si ca cetă
țeni, că s-a instituit un cadru or
ganizatoric propice pentru aceas
ta, că s-au înlăturat cu fermitate 
tendințele de abuz, de arbitrar 
in solutionarea problemelor, in
tr-un cuvînt că ne simțim păr
tași la tot ceea ce se înfăptu
iește, adevărat! stăpîni. Răspun
sul demn la această nouă dem
nitate a muncii ? Combinatului 
nostru i-au fost decernate re
cent Ordinul Muncii clasa I și 
Steagul de întreprindere frun
tașă pe țară pe anul 1979, iar 
de la începutul anului, noi, la- 
minatorii Reșiței, am dat peste 
plan 36 386 tone laminate, cu 
bucuria celor care știu că tot

muncii la 
împlinirii

acestor a-

muncii. Nu este vorba 
despre dotările tehnice 

mult infăți-
doar la cadrul consiliilor oame
nilor muncii. La toate nivelurile 
și pentru toate categoriile so
ciale există un cadru organizat 
în care oamenii muncii își pot 
exprima părerile. De fiecare 
dată cînd trec prin frumosul 
nostru oraș — sublinia în acest 
context tovarășa Bartok Ana, 
țesătoare la întreprinderea „Ol
tul" din Sf. Gheorghe, încerc 
satisfacția omului care știe că a 
contribuit și el la realizările ce 
i-au schimbat înfățișarea. Ca 
om al muncii de naționali
tate maghiară aș vrea să 
spun că ne bucurăm de con
diții minunate de viață și mun
că. Sînt fericită că trăiesc 
în aceste vremuri, că pot 
munci liber alături de tovarășii 
mei români și maghiari pentru 
binele nostru și al copiilor noș
tri, pentru înflorirea patriei co
mune — România socialistă".

con-
spi-

con'

jude- 
P.C.R., Ion 
— s-a por- 

funda- 
general 
Nicolae 
trans-

„în ultimul deceniu sl jumăta
te proiectele de viitor elaborate 
de partid au fost mai ample, mai 
cutezătoare ca niciodată — ne 
spunea Anton Agache, maistru 
la întreprinderea de construcții 
și montaje siderurgice Călărași, 
care de 25 de ani muncește pe 
șantiere, ale căror nume s-au în
crustat adine pe harta economi
că a României de azi. Iată, de 
pildă. în l!x*4 Călărașiul nu avea 
nici o unitate industrială de or
din republican, iar populația sa 
se cifra la circa 30 000 locuitori. 
De atunci s-au construit combi
natul siderurgic. întreprinderea 
de materiale de construcții. în
treprinderea de construcții si 
montaje siderurgice. Orașul nu
mără acum circa 60 000 de lo
cuitori și va ajunge la 150 000. 
apoi la aproape 200 000".

SlNTEM MÎNDRI DE CEEA 
CE AM FĂCUT, VOM FI ȘI 
MAI MÎNDRI DE CE VOM FA
CE. Asemenea realizări, dobîn- 
dite practic în toate domeniile, 
reprezintă o sursă de justificată 
mîndrie care, așa cum ne-a 
învățat și ne învață mereu 
partidul — ținea să sublini
eze secretarul comitetului de 
partid de Ia întreprinderea 
de strunguri Arad, tovarășul 
Ioan Pop — nu trebuie să ducă 
la automulțumire și suficiență, 
ci să constituie un imbold pen
tru noi realizări. Mai ales in 
condițiile in care ne propunem 
ca în următorii 5 ani să ne ri
dicăm in rindul țărilor cu dez
voltare medie, să înfăptuim o 
nouă calitate. în cazul nostru, 
produsele noi și reproiectate ur
mează să dețină 83 la sută din 
totalul producției.

în discuțiile purtate cu interlo
cutorii noștri, muncitori, țărani, 
specialiști, cuvintele știință și 
tehnică au revenit ca un lait
motiv. După cum ne spunea 
prof. univ. dr. Mihai Drăgănes- 
cu, directorul Institutului cen
tral pentru conducere și infor
matică, faptul nu este de
loc întîmplător. Pentru că în 
conformitate cu prevederile Pro
gramului partidului, promovarea 
noilor cuceriri ale științei și teh
nicii — în condițiile largului 
acces la învățătură al tuturor 
fiilor patriei — se află la baza

realizării tuturor obiectivelor 
stabilite pentru anii următori, 
în concepția partidului nostru, 
știința reprezintă instrumentul 
principal pentru transpunerea 
în viață a celui mai energic, 
mai cuprinzător și mai exigent 
program de dezvoltare a patriei.

UNITATEA — REALITATE 
DE ESENȚA A POPORULUI. 
Avem în față obiective gran
dioase. a căror Înfăptuire ne
cesită hotărire, încredere in 
forțele proprii, dar mai ales 
unitate, unitate de nezdrun
cinat în jurul partidului. „Am 
înțeles mai bine efectele bine
făcătoare, tonice ale acestei 
unități, ne spunea tovarășul 
Constantin Bălănescu, maistru 
la întreprinderea „Electrocen- 
trale" Porțile de Fier I, cînd am 
început să construim hidrocen
trala la care lucrez in prezent. 
Mulți erau poate neîncrezători 
că vom reuși. Cuvîntul hotărît 
al partidului ne-a îmbărbătat, 
ne-a înzecit forțele.

Citind Programul partidului, 
documentele Congresului al XII- 
lea descifrăm chipul de mîine 
al țării, țara la care gindește și 
pe care o prefigurează secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și, împreună 
cu el, întregul nostru popor".

In același sens, este semnifi
cativ ceea ce ne spunea scriito
rul Platon Pardău : „Intr-o 
lume complexă, cu ritmuri 
cel mai adesea haotice. în
tr-o epocă frecvent inegală și 
zguduită de imprevizibil, Con
gresul al XII-lea al P.C.R. pro
pune și reușește să traducă in 
contururi certe, pentru România 
socialistă, o politică echilibrată, 
un program atent, riguros și 
străbătut de un cald umanism. 
Nu spre competiții nerealiste și 
ambițios devansatoare se în
dreaptă forțele viitorului, ci către 
o folosire gospodărească, fertilă, 
civilizată a resurselor țării, între 
care cea mai de preț bogăție e 
omul, fericirea lui de zi cu zi, 
conștiința că e stăpînul și faurul 
casei sale și istoriei sale. De la 
această altitudine, a împlinirii 
omului în ansamblul perfecțio
nării calitative a tot ce e mun
că și creație în România socia
listă. privim cu întemeiată sl 
certă încredere viitorul comu
nist al patriei".

Omul nou, constructor 
dăruit al societății 
demnității umane

SPRE O NOUA CALITATE 
A 
lui 
pă
ril .. ___ _ __ .. ___
voltată. remarca secretarul co
mitetului de partid al între
prinderii de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, Ion Bărbieru, o con
cepție științifică despre ni
velul de trai, care nu se 
confundă cu nivelul consumu
lui populației. Desigur, volu
mul și calitatea consumului se 
numără intre indicatorii nive-

VIEȚII. Bunăstarea omu- 
a devenit în această eta- 
esența însăși a edifică- 

noii societăți. A fost dez-

lului de trai, care cuprind insă 
și condițiile de locuit, de muncă, 
de odihnă, orizontul cultural, 
starea de sănătate. Iată. în ju
dețul Dîmbovița, odată cu ridi
carea noilor obiective industria
le, cu extinderea si dezvoltarea 
celor existente, s-au diversifi
cat profesiile, a crescut numă
rul locurilor de muncă, s-au îm
bunătățit condițiile de muncă și 
de calificare. Cu 12 ani in urmă 
producția industrială era aici de 
3,4 miliarde lei. în 1980 s-a a- 
juns Ia 23 de miliarde lei. Pre-

terea bunăstării întregului po
por, afirmarea și dezvoltarea 
personalității umane, realizarea 
unei calități noi. superioare a 
vieții.

AMPLA OPERA DE CON
STRUCȚIE UMANA. Firește, 
o nouă calitate a vieții se 
conjugă in mod necesar cu efor
turile pentru o nouă calitate a 
omului, pentru dezvoltarea 
științei lui, pentru o viață 
rituală elevată. '

— în această operă de
strucție umană nouă — sublinia 
secretarul cu probleme de pro
pagandă al Comitetului 
țean Prahova al 
Traian Ștefănescu
nit de la concepția 
mentată de secretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, aceea că
formarea oamenilor constituie 
una dintre cele mai compli
cate probleme, cu mult mai 
grea, in multe privințe, decit 
dezvoltarea economiei. Partidul 
a intensificat, in acest sens, ac
tivitatea ideologică, politică si 
cultural-educativă, și-a sporit 
eforturile pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, pentru a- 
șezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și co
muniste. Codul comunist de 
muncă și de viață, sintetizind 
principiile și normele de con
duită ce trebuie să călăuzească 
activitatea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, exprimă 
rezultatul bogatei experiențe a 
partidului, al cunoașterii știin
țifice a cerințelor fundamentale 
privind progresul societății, a 
intereselor națiunii, a tradițiilor, 
aspirațiilor și idealurilor po
porului.

In acest mai, țara întreagă, în plin avînt al muncii 
creatoare, omagiază cu profundă bucurie încercatul 
și legitimul său conducător — partidul comu
nist. Omagiu care, așa cum se deslușește și din 
gîndurile consemnate in ancheta noastră, se con
stituie într-un sentiment de profundă admirație și 
recunoștință pentru înțelepciunea cu care partidul a 
condus și conduce glorioasa operă de construcție so
cialistă, de admirație și stimă față de strălucitul re
voluționar și eminentul om politic, care, de 15 ani 
în fruntea partidului, a avut rolul decisiv in elaborarea 
programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, in 
mobilizarea energiei tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru făurirea unei 
Românii libere, independente, mereu mai prospere.

15 ani, ce se constituie într-un glorios arc peste 
timp, argument concret al identificării depline a parti
dului cu poporul, al adevărului pe care-l rostim toți cu 
demnitate și mîndrie : partidul, inima țării.

Anchetă realizată de
Silviu ACHIM, Paul DOBRESCU, Adrian
VASILESCU
cu sprijinul corespondenților „Scînteli*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările și urările cordiale ce 

mi le-ați adresat în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
al poporului român, 

de-a 68-a aniversări a
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
precum și al dumneavoastră personal cu ocazia celei 
zilei mele de naștere.

Folosind acest prilej, Îmi exprim Încrederea că 
prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări 
se vor intări și dezvolta și mai mult în toate domeniile.

relațiile minunate de 
și popoare ale noastre

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate 

Coreene

Tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare

Tovarășul Ahmed Sekou Toură, 
secretar general al Partidului Demo
crat. din ’ 
publicii 
Guineea, 
Andree, 
dimineața, la Belgrad, pentru a 
participa la funeraliile președintelui 
Iosip Broz Tito. Șeful statului guineez 
este însoțit de Moussa Diakite, mi
nistrul urbanismului și locuințelor, 
Mamady Keita, ministrul învăță- 
mintului superior, Abdoulaye Toure, 
ministrul afacerilor externe și al

Guineea, președintele Re
populare 
împreună

Tourâ, a plecat, miercuri 
la Belgrad,

Revoluționare 
cu tovarășa

Guineea, a plecat la Belgrad 
cooperării, Senainon Behanzln, mi
nistrul informațiilor, de alte per
soane oficiale..

Pe aeroportul Otopenl, înaltul 
oaspete a fost condus de tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Stefan Andrei, 
Nicolae Giosan, Richard Winter, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Erau de față Kerfalla Cisse, amba
sadorul Guineei, și Trifun 
ambasadorul Iugoslaviei 
rești.

Nikolici, 
la Bucu-

Ieri a avut loc la București Cronica zilei

Din partea Ambasadei 
R. S. Cehoslovace 

la București
Ambasada Republicii Socialiste 

Cehoslovace la București aduce la 
cunoștință că, datorită zilelor de 
doliu, recepția cu ocazia Zilei na
ționale — a XXXV-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist — care urma să aibă loc joi, 
8 mai, ora 18, se amină pentru luni. 
12 mai. la ora 20.

IN PREAJMA CELEI DE-A XXXV-A ANIVERSĂRI
A ELIBERĂRII POPORULUI GERMAN DE SUB FASCISM

In Neubrandenburg - 
ritmul înnoirilor socialiste

La Complexul expozitional din 
Piața Scînteii s-au deschis, miercuri 
dimineața, Tirgul internațional de 
primăvară TIBCO ’80. aflat la a 
Vll-a ediție, și Salonul internațional 
al chimiei — a IV-a ediție, mani
festări economice care, de-a lungul 
anilor, și-au cîștigat un binemeritat 
prestigiu internațional, Bucurestiul 
adjudecindu-și. astfel, atributele unui 
important centru al cooperării econo
mice. cu largi deschideri către toate 
țările lumii. Este semnificativ faptul 
că. în comparație cu primele ediții 
ale acestor manifestări, atit numărul 
participanțllor. cit și suprafața de ex
punere s-aii dublat.

La inaugurare au participat tovară
șii Iile Verdet. Cornel Burtică. 

N Nicolae Constantin. Ion Dlncă. Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Ion Ioniță, Ana Mureșan. Ion Ursu, 
Angelo Miculescu. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, alti miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații economice, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice și membri ai corpului diplo
matic acreditați la București, direc
tori ai pavilioanelor țărilor partici
pante. ziariști.

Cei prezenti la inaugurare au vizi
tat pavilioanele, standurile și platfor
mele în aer liber, unde se află expu
se produse ale industriei românești 
și ale firmelor de peste hotare.

Reflectind interesul tot mai viu al 
specialiștilor și oamenilor de afaceri 
pentru plata românească. în acest an. 
Tirgul internațional de primăvară si 
Salonul internațional al chimiei reu
nesc. alături de întreprinderi de co
merț exterior din România, peste 500 
de firme producătoare si exportatoare 
din 26 de țări — Anglia. Austria. 
Bangladesh, Belgia. Brazilia. Bulga
ria. Cehoslovacia. Cuba. Danemarca. 
Elveția. Franța. R. D. Germană. R. F. 
Germania, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Japonia. Libia. Olanda. Polonia. Se
negal. Spania. S.U.A., Turcia. Unga
ria si U.R.S.S. Este prezentă, de ase-

menea. Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei. Participantilor de peste 
hotare le-a fost rezervată. în pavi
lioane și pe platforme exterioare, o 
suprafață de expunere de aproape 
16 000 mp.

România, principalul expozant, 
care deține. în pavilioane si pe plat
forme in aer liber, peste 21 000 mp, 
prezintă, prin intermediul a 27 de în
treprinderi de comerț exterior, cele 
mai valoroase produse, realizate de 
peste 300 de unități productive, de 
cercetare și proiectare din întreaga 
tară, cuprinse în profilul celor două 
manifestări. Se remarcă, prin nivelul 
calitativ și înalta tehnicitate, gama 
largă de mașini și utilaje destinate 
industriei ușoare si celei textile, au
toturismele de teren ARO și noul tip 
„Dacia 1 302“. produsele electronico 
și electrotehnice. Sint expuse, de 
asemenea, într-un bogat sortiment, 
garnituri și piese de mobilier, mate
riale de construcții, confecții, trico
taje și țesături. încălțăminte si arti
cole de marochinărie. pentru sport si 
turism, de porțelan, ceramică si sti
clărie. jucării, bunuri agroalimentare. 
în cadrul Salonului international al 
chimiei sint prezentate realizări ro
mânești dintre cele mai reprezenta
tive în materie de mașini, echipa
mente. utilaje tehnologice si piese de 
schimb pentru industria chimică, a 
maselor plastice și cauciucului, apa
ratură de măsură, reglare și control 
si. intr-o gamă diversificată, materii 
prime, produse chimioe si petrochi
mice. produse și preparate farmaceu
tice. cosmetice, un sortiment bogat 
de articole tehnice si gospodărești.

Cele cîteva sute de firme străine 
etalează o largă și cuprinzătoare 
ofertă de instalații, echipamente, ma
șini și utilaje destinate diferitelor 
ramuri industriale, o mare diversitate 
de produse din ramurile si subramu- 
rile pe care sint profilate Tîrgul in
ternational de primăvară si Salonul 
international al chimiei.

Tirgul international de primăvară 
„TIBCO ’80“ și Salonul international 
al chimiei sint deschise Pînă la 15 
mai. (Agerpres)

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice 1 ;___ ____1_, _ __
miercuri pe Carlos Alberto Van-Du- 
nem. ministrul comerțului interior al 
Republicii Populare Angola. Care face 
o vizită în țara noastră.

în spiritul înțelegerii convenite cu 
prilejul intîlnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt au fost discutate proble
me privind dezvoltarea în continua
re a schimburilor comerciale, inten
sificarea și dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice 
și Angola în diverse 
teres comun.

La primire au luat .
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale, 
precum și Ion Moraru, ambasado
rul țării noastre la Luanda.

★
Miercuri, la Asociația de drept in

ternațional și relații internaționale 
a avut loc o masă rotundă în cadrul 
căreia ambasador Cezar Sepulveda, 
director al Institutului de studii di
plomatice ..Mathias Romero" din 
Mexico City, a prezentat expunerea 
„Contribuțiile Mexicului la dreptul și 
organizațiile internaționale".

Au participat reprezentanți 
nisterului Afacerilor Externe, 
sori universitari, cercetători, 
ziariști.

A fost prezent Emilio Calderon 
Puig, ambasadorul Mexicului la 
București.

internaționale, a primit

între România 
domenii de in-
parte Dumitru

ai Mi- 
profe- 
juriști.

★
Sub egida Organizației Mondiale a 

Turismului, Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.)

Manifestare dedicată
La sediul Consiliului National al 

Societății de Cruce Roșie s-a desfă
șurat miercuri sesiunea de comuni
cări și referate, organizată în colabo
rare cu Uniunea Societăților de ști
ințe medicale pe tema : „Tradiție și 
actualitate în activitatea de educație 
sanitară a Crucii Roșii din România".

Au participat reprezentanți ai unor 
Instituții centrale. Organizații 
masă și obștești, personalități
vieții medicale, cadre didactice, oa
meni ai muncii și activiști ai Crucii 
Roșii.

Acțiunea, dedicată Zilei mondiale a

de 
ale

al Repu-și Ministerului Turismului 
blicii Socialiste România, la Centrul 
pentru formarea și perfecționarea 
cadrelor din industria hotelieră și 
turism București se desfășoară, în- 
cepînd de miercuri, un stagiu de 
studii în domeniul învățămîntului 
hotelier-turistic pentru cadre de 
specialitate din țări africane.

Timp de o lună de zile, reprezen
tanți ai organismelor de turism și ai 
unor unități turistice și hoteliere din 
12 state africane vor participa la 
dezbateri pe teme privind tehnologia 
învățămîntului hotelier-turistic, la 
aplicații practice specifice acestui 
domeniu, vor face vizite de docu
mentare în unități de profil din țara 
noastră.

La festivitatea inaugurală au parti
cipat Robert Lonati, secretar gene
ral al Organizației Mondiale a Tu
rismului, Roger Polgar, reprezentan
tul rezident P.N.U.D. în țara noas
tră, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, cadre didactice, spe
cialiști.

în alocuțiunea rostită, Costache 
Smeu. adjunct al ministrului turis
mului, a relevat faptul că activitatea 
Centrului pentru formarea și per
fecționarea cadrelor din industria 
hotelieră și turism București repre
zintă un exemplu al cooperării fruc
tuoase dintre P.N.U.D. și guvernul 
român și a subliniat necesitatea lăr
girii sferei de cooperare în domeniul 
turismului, în scopul contribuției, și 
pe această cale, la aplicarea planului 
de acțiuni stabilit de Conferința Na
țiunilor Unite pentru promovarea și 
realizarea cooperării tehnice între 
țările în curs de dezvoltare.

(Agerpres)

„Zilele culturii 
cehoslovace"

în cadrul „Zilelor culturii ceho
slovace". miercuri s-a deschis, la Bi
blioteca cențrală universitară din 
Cluj-Napoca. o expoziție de carte. 
Cele peste o mie de volume prezen
tate — literatură social-politică. teh
nică, beletristică, pentru copil și ti
neret. turistică, albume de artă, re
alizări recente ale caselor de editură 
din Cehoslovacia — ilustrează diversa 
activitate de tipărire a cărții din țara 
prietenă. Un stand aparte din expo
ziție cuprinde volume de beletristică 
semnate de cunoscuți scriitori ro
mâni. clasici și contemporani, apă
rute in traducere în edituri ceho
slovace.

După ce au fost deschise în capi
tală, „Zilele filmului cehoslovac" au 
fost Inaugurate, miercuri, la Galați, 
La cinematograful „Central" din 
municipiul dunărean a avut loc spec
tacolul de gală cu filmul „Taina ora
șului", desfășurat în prezența dele
gației de actori și regizori din Ceho
slovacia, aflată cu acest prilej in 
tara noastră. Iubitorilor celei de-a 
șaptea arte din Galați le vor mai fi 
oferite filmele de lung-metraj „Um
brele verii fierbinți" și „Avocata".

Ansamblul folcloric „Kunovjan" 
din Uherske Hradiste. impus In via
ta artistică a țării sale printr-o acti
vitate de peste un deceniu, a fost 
oaspetele orașului Rîmnicu Vîlcea, 
iar colectivul Teatrului pentru copii 
„Alfa" din Plsen, s-a aflat la Cra
iova. (Agerpres)

t V

a apărut: „Era socialistă"
nr. 9/1980

în deschidere este publicat edito
rialul „Solidaritatea si unitatea tu
turor forțelor democratice, progre
siste — imperativ fundamental al 
epocii contemporane". în continuare 
sint publicate articolele : „Indepen
denta națională și socialismul, un tot 
organic" de Pamfil Nichitelea : „în
vățămintele istoriei — puternic în
demn pentru promovarea politicii de 
independență națională, destindere 
și pace" de Constantin Florea ; „Echi
libru dinamic și eficiență în proce
sul creșterii economice" de Gheorghe 
Sică ; „Clasa muncitoare în contextul 
revoluției tehnico-știintifice" de 
O. Hoffman ; „Despre caracterul in- 
terrelațiilor dintre știintă si tehnică" 
de Stefan Milcu : „Premise politice 
ale formării statului condus de Bure- 
bista" de Liviu Mărghitan : „Rezol
varea problemei naționale in Româ
nia" de Elena Florea ; „Valoarea ar
tei și educația estetică a maselor" de 

.ziumitru Matei ; „O construcție idea- 
ș, **: 
oj per" de Mircea Malița.

Revista mai publică dezbaterile cu 
temele : „Criza capitalismului mono
polist de stat —- conținut si forme de 
manifestare" (III) si „Statul ca feno
men politic în epoca contemporană".

«Lumea a 3-a» a lui Karl

Asigurarea complexă 
a gospodăriei 
dumneavoastră

Pentru a Înlesni Înlăturarea 
urmărilor financiare ale unor 
evenimente neprevăzute ce se 
pot întlmpla într-o gospodărie 
și care pot provoca pagube ma
teriale. accidentarea unor per
soane etc. ADAS a pus la dis
poziția cetățenilor „ASIGURA
REA FACULTATIVA COM
PLEXA A GOSPODĂRIILOR". 
Aceasta este o asigurare com
binată. in același contract fiind 
cuprinse trei feluri de asigu
rări : asigurarea bunurilor din 
gospodărie ; asigurarea de ac
cidente produse la domiciliul 
asiguratului ; asigurarea de răs
pundere civilă legală.

• AUTOTURISM DE... 
TUNDRĂ. Specialiștii sovie
tici au construit un original 
autoturism de teren, destinat în
tinderilor accidentate, fără dru
muri. ale tundrei siberiene. 
„Tundrohodul", cum a fost de
numit in mod sugestiv noul au
tovehicul, datorită similitudini
lor sale vizibile cu faimosul ve
hicul lunar — „lunohodul", 
poate circula peste mlaștini și 
văi adinei, sau escalada maluri 
înalte cu o viteză de pină la 
50 km pe oră. Performanțele 
mașinii sint posibile dai fiind 
faptul că. printr-o ingenioasă 
construcție, rotile sale uriașe nu 
„calcă" iarba tundrei mai greu 
decit pasul unui om în greutate, 
de 85 de kg.

CONCURSURI
INSTITUTUL DE PETROL ȘI 

GAZE PLOIEȘTI anunță scoaterea 
la concurs a următoarelor posturi : 
FACULTATEA DE UTILAJ TEH
NOLOGIC : Catedra de discipline 
mecanice generale : Conferențiar, 
disciplina Mecanică și rezistența 
materialelor, poz. 10 ; Asistent, dis
ciplinele Geometrie descriptivă și 
desen tehnic. Desen tehnic, poz. 30 ; 
Asistent, disciplinele Desen tehnic, 
Geometrie descriptivă și desen teh
nic, Organe de mașini, poz. 31 ; 
Asistent, disciplinele Desen tehnic. 
Organe de mașini, poz. 33 ; Asistent, 
disciplinele Mecanică și rezistența 
materialelor. Mecanică, Desen teh
nic. poz. 36 ; Asistent, disciplinele 
Rezistenta materialelor. Mecanică 
și rezistenta materialelor, poz. 37 ; 
Asistent, disciplinele Mecanică și 
rezistența materialelor. Vibrații me
canice, Desen tehnic, poz. 40 ; Asis-' 
tent, disciplinele Desen tehnic. Or
gane de mașini, Mecanisme, poz. 42. 
Catedra de fizică, electrotehnică, 
automatică, informatică : Conferen
țiar, disciplinele Sisteme informa
tice și analiză economică, Metode 
numerice și programare, poz. 6. 
Catedra de utilaj petrolier : Șef lu
crări, disciplinele Tehnologia ma
terialelor, Studiul metalelor, Ma- 
șini-unelte șl control dimensional, 
poz. 22 ; Asistent, disciplinele Teh
nologia materialelor, poz. 33 ; Asis
tent. disciplinele Acționări hidrau
lice și pneumatice. Utilaj si con- 
structii-montaj schelă petrolieră, 
Utilaj petrolier, poz. 37 ; Asistent, 
disciplina Utilaj petrolier, poz. 38. 
Asistent, disciplinele Utilaj petro
lier, Utilaj de foraj și exploatare 
sonde marine. Calculul si construc
ția utilajului petrolier de schelă, 
poz. 39 ; Asistent, disciplina Tehno
logia materialelor, poz. 40. Catedra 
de educație fizică si limbi moderne: 
Lector, disciplina Limba germană, 
poz. 15 ; Asistent, disciplina Limba 
engleză, poz. 23. FACULTATEA DE 
FORAJUL
PLOATAREA 
DE PETROL 
matematici : < 
nele Algebră 
Matematici i 
Asistent, disciplinele Algebră si 
geometrie analitică. Matematici II 
și I, poz. 20 ; Asistent, disciplinele 
Matematici III și I, Matematici su
perioare. poz. 21. Catedra de hidrau
lică si termotehnică : Profesor, dis-

SONDELOR ȘI EX- 
i ZĂCĂMINTELOR 
ȘI GAZE : Catedra de 
Conferențiar, discipli- 
și geometrie analitică, 
superioare, poz. 4 ;

ciplinele Hidraulică generală și sub
terană, Cercetarea hidrodinamică a 
zăcămintelor. Colectare, transport 
și depozitare, Hidrodinamica ex
ploatării zăcămintelor de hidrocar
buri, poz. 3. Catedra de forajul son
delor și exploatarea zăcămintelor de 
petrol și gaze : Profesor, disciplina 
Fizicochimia zăcămintelor de hi
drocarburi, poz. 6 ; Asistent, disci
plinele Tehnologia extracției petro
lului și gazelor, Fizicochimia zăcă
mintelor de hidrocarburi, poz. 26 ; 
Asistent, disciplinele Geologie ge
nerală și stratigrafică. Mineralogie 
și petrografie, poz. 30 ; Asistent, 
disciplinele Proiectarea exploatării 
zăcămintelor de hidrocarburi. Fizi
cochimia zăcămintelor de hidro
carburi, poz. 33. FACULTATEA DE 
TEHNOLOGIA ȘI CHIMIZAREA 
PETROLULUI ȘI GAZELOR : Ca
tedra de științe sociale : Asistent, 
disciplinele Socialism științific, Pro
bleme fundamentale ale istoriei pa
triei și P.C.R.. poz. 18 ; Asistent, 
disciplina Filozofie, poz. 24. Cate
dra de chimie : Asistent, discipline
le Chimie, Chimie analitică și ana
liză instrumentală, poz. 31 ; Asis
tent. disciplina Chimie, poz. 32. 
Catedra de inginerie petrochimică : 
Șef de lucrări, disciplinele Tehno
logie petrochimică, Combinații 
complexe. Introducere în operare, 
poz. 15.

Candidații la concurs vor depune 
la sediul Institutului de petrol și 
gaze Ploiești, bd. București nr. 
39, cererea de înscriere împreună 
cu actele prevăzute de Legea nr. 
6/1969 privind Statutul personalului 
didactic din Republica Socialistă 
România, publicată în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România, partea I. nr. 33/15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Ministeru
lui Educației si învățămintului nr. 
84 539/1969, astfel : pentru posturile 
de profesor, conferențiar, șef de lu
crări (lector), în termen de 30 de 
zile de la data publicării acestui 
anunț, in Buletinul Oficial, iar con
cursul se va ține la sediul institu
tului în termen de 3 luni de la data 
expirării termenului de înscriere ; 
pentru posturile de asistent, în ter
men de 15 zile de la data publicării 
acestui anunț, în Buletinul Oficial, 
iar concursul se va ține la sediul 
institutului în termen de 15 zile de 
la data expirării termenului de În
scriere.

mondiale a Crucii Roșii
Crucii Roșii, care în acest an se des
fășoară sub genericul „Crucea Roșie 
pretutindeni, pentru toți", a prilejuit 
o trecere in revistă a tradițiilor cen
tenare ale Crucii Roșii române, pre
cum și a realizărilor obținute în do
meniul educației sanitare si social- 
umanitare în anii construcției so
cialiste.

La Încheierea sesiunii, participanții 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

în numele celor peste 6,5 milioane 
de membri, se spune în telegramă, 
exprimăm cele mai yjj mulțumiri, 
pentru grija constantă pe care o acor
dați perfecționării activității noastre. 
Astăzi, cind mai mult ca oricînd pe 
primul plan stau asigurarea păcii și 
independenței, cind de popoarele 
lumii depinde împiedicarea unui nou 
război. magistrala dumneavoastră 
cuvintare la Forumul tinerei gene
rații ne îndreptățește, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm încă o dată recunoștința 
noastră vie pentru neobosita dum
neavoastră activitate dedicată drep
tății și justiției internaționale, 
rării dreptului la viață, drept 
mental al tuturor oamenilor 
planeta noastră.

Marcînd Ziua mondială a 
Roșii, participanții la sesiune 
mă incă o dată hotărlrea lor nestră
mutată de a munci cu dăruire in 
vasta operă de ocrotire a sănătății 
populației, precum și de a acționa in 
largul front al mișcării internaționale 
de Cruce Roșjte în spiritul principiilor 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru. (Agerpres)

Programul 1
In jurul’ Orei 14,00 — Transmisiune 

directă de la Belgrad. Funeraliile 
președintelui Iosip Broz Tito 

16,00 „In memoriam". Simfonia „Ilvo 
Goră" de M. Kozina.

16,10 Teleșcoală
17.05 Viața culturală
18.15 Mult e dulce...
18,40 Oameni Și locuri din bărăganul

Ufovean. Reportaj
19.00 Telejurnal
19,35 Forța vie

Emisiune consacrată rolului parti
dului în viața țării, prezentei Co
muniștilor în toate sectoarele 
creației materiale și spirituale 

20,05 Te cînt, partid. Program de cîn- 
tece patriotice și revoluționare 

20,25 Victoria finală, 
20.50 Ora tineretului
21,33 Film documentar: „Pe teme

lia unei mari prietenii, o rodnică 
și multilaterală colaborare Intre 
România șl Iugoslavia"

22,OS Telejurnal

O cîmpie ușor vălurită, cu păduri 
de stejari și pini, populate de căpri
oare sfioase, cu oglinzi de ape de un 
albastru intens, cu holde bogate si 
așezări prospere formează imaginea 
de ansamblu a regiunii Neubranden
burg. Imaginea contrastează puternic 
cu a celorlalte regiuni ale R. D. Ger
mane. dens populate, unde giganți 
industriali, termocentrale cu coșuri 
permanent fumegînde, combinate 
chimice, hale imense cu acoperișuri 
în zig-zag scrutează adesea zările.

Călătoria prin regiune am început-o 
în orașul de reședință, care poartă 
același nume cu al regiunii. Unul din
tre secretarii comitetului regional al 
P.S.U.G., Werner Romesch. ne face 
o prezentare sintetică a ceea ce a fost 
și ce a devenit această parte a 
Mecklenburgului de altădată. în pre
zent, Neubrandenburg este una din 
primele regiuni 
agrare ale tării, 
deținînd 10.7 la 
sută din totalul 
suprafeței arabi
le. Cei 84 000 de 
oameni ai muncii 
ocupați aici în a- 
gricultură asigură produse agro
alimentare pentru nu mai puțin 
de două milioane de oameni. Pa
ralel. au fost construite impor
tante întreprinderi, valoarea pro
ducției industriale depășind 5 mi
liarde mărci anual. „In trecut, 
Mecklenburgul răminea in urmă cu 
o sută de ani la orice prefacere. 
Astăzi, viata economico-socială a re
giunii pulsează in același viguros 
ritm ca aceea a întregii republici", ne 
spune secretarul comitetului regio
nal, în concluzia prezentării sale.

Străbatem apoi centrul istoric si 
noile cartiere ale Neubrandenburgului. 
Orașul are o vîrstă respectabilă : 730 
de ani. Fostul burg medieval oferă 
aparatelor de fotografiat ale turiști
lor numeroase vestigii ale trecutului, 
ziduri crenelate, turnuri, monumente 
și. mai ales, masivele sale porți. de 
unde și denumirea ce 1 s-a dat : „O- 
rașul celor patru porți". Așezare de 
meșteșugari și comercianti. orașul 
are o bogată tradiție de luptă împo
triva rinduielilor feudale ale vremii, 
în această luptă cele patru porți au 
avut povestea lor. Asigurarea pazei 
acestora era revendicată atît de pri
măria orașului, Cit și de principii lo
cali. aceștia nu din alte considerente, 
decît pentru a încasa. în propriul fo
los. taxele de intrare in oraș. Dispu
ta pentru stăpinirea porților a durat 
mult, culminînd. adesea, cu jafuri si 
incendii săvîrșite de principi, a căror 
putere a fost, cu timpul, tot mai mult 
îngrădită.

Nici ultimul război mondial nu a 
cruțat Neubrandenburgul : peste 80 
la sută din edificiile orașului s-au 
prefăcut în ruine. Puțini erau aceia 
care credeau într-o refacere rapidă a 
orașului. în 1947, unii specialiști apre
ciau că vor fi necesari 20 de ani pen
tru reconstrucție. Dar anii puterii

Note de călătorie 
din R. D. Germană

populare au scos la iveală energii de 
care asemenea aprecieri si calcule nu 
țineau seama. întreaga populație, cu 
mic. cu mare, a participat la înlătu
rarea ruinelor și reclădirea orașului, 
în această activitate a crescut pu
ternic — cantitativ și calitativ — de
tașamentul constructorilor de profe
sie. în 1952. cei 14 000 de oameni care 
lucrau în acest sector realizau o pro
ducție de 87 milioane mărci. în pre
zent, numărul constructorilor aproa
pe că s-a dublat. în timip ce randa
mentul muncii lor ă crescut la un 
miliard de mărci, adică de peste 10 
ori. Față de aproape 200 de locuințe, 
cite se construiau la începutul anilor 
’50. acum sînt ridicate anual. în re
giune. 5 000 de locuințe. în total, din 
1952 in orașul Neubrandenburg au 
fost construite peste 20 000 de apar
tamente. Paralel, au apărut mari în

treprinderi indus
triale : o uzină de 
instalații pentru 
arderi care folo
sesc combustibil 
mineral, o fabrică 
de cauciuc, o în
treprindere con

structoare de mașini pentru industria 
alimentară etc.

Următorul popas — comuna Burow. 
Odată cu edificarea socialismului, 
procedeele muncii industriale au pă
truns. pas cu pas. în agricultura co
munei. Dacă în 1954 iși făcea apari
ția. în lanurile de griu de aici, pri
ma combină pentru cereale, in pre
zent cooperativa agricolă de produc
ție dispune de 74 de tractoare și 31 
de combine, valoarea dotării tehnice 
întrecînd 10 milioane de mărci. Din 
imaginea pe care o oferă acum ogoa
rele îmbelșugate nu lipsesc instala
țiile de irigații. O cincime din supra
fața arabilă, de peste 5 000 hectare, a 
cooperativei agricole este irigată. Au 
fost create, astfel, noi posibilități de 
a ridica producția la hectar si a o 
menține stabilă.

Pe fundalul prefacerilor economice, 
modul de viață al locuitorilor din 
Burow s-a schimbat radical : 90 la 
sută din familiile cooperatorilor locu
iesc in locuințe noi. străzile au fost 
asfaltate. în centrul comunei se află 
un complex de prestări de servicii, 
noua școală, o bibliotecă, o spălăto
rie. noua clădire a oficiului poștal, 
magazinul alimentar. „Tot ce am 
realizat aici, spunea primarul comu
nei. Horst Lilck, este rezultatul par
ticipării cetățenilor la aplicarea ho- 
tăririlor adoptate de ei insist".

Și In celelalte localități ale regiu
nii. fie comune, fie așezări urbane, 
binefacerile socialismului sînt evi
dente la tot pasul. Aceste meleaguri, 
a căror viață economlco-socială pă
rea. în trecut. Încremenită in timp, 
au fost tnscrise in anii puterii popu
lare pe traiectoria unei dezvoltări 
impetuoase. în concordantă cu avin- 
tui întregii republici.

C. VȚRVARA

asigu- 
funda- 
de pe
Crucii 
expri-

Simpozion științific
La Cluj-Napoca se desfășoară lu

crările celui de-al 5-lea simpozion 
„Utilizarea izotopilor în gastroente
rologie", organizat de Comitetul de 
stat pentru energia nucleară. Institu
tul de medicină și farmacie din Cluj- 
Napoca și filiala Uniunii societăților 
de științe medicale. Participă cadre 
medicale și specialiști din țară și de 
peste hotare. Timp de cinci zile vor 
prezenta comunicări oameni de știin
ță din România. R.D. Germană R.F. 
Germania, Italia, Polonia. Spania, 
Uniunea Sovietică ș.a. Cu ocazia a- 
cestei manifestări științifice s-a 
deschis o expoziție de aparate de 
medicină nucleară și produse radio- 
farmaceutice. Alături 
de fizică și inginerie 
Centrala industrială de medicamente 
din tara noastră, sînt expuse pro
duse ale unor firme din Austria, 
R. D. Germană. R. F. Germania, Ita
lia. Japonia. S.U.A., Suedia. Ungaria. 
(Al. Mureșan).

de Institutul 
nucleară și

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 șl 11 mal. In țară: Vreme in încăl
zire ușoară. Cerul va tl schimbător. 
Vor cădea averse locale de ploaie, în
soțite de descărcări electrice, mal 
frecvente In zonele de deal șl de 
munte, îndeosebi In cursul după-amie- 
zii. Vlntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 5 șl 1S grade, iar cele 
maxime Intre 17 și 27 de grade.

VIAȚA ECONOMICO
A LOCALITĂȚILOR

-SOCIALĂ 
PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEH"

BRAȘOV :

A fost realizat cel mai greu 
autovehicul cu gabarit 

normal
La întreprinderea de autocamioa

ne din Brașov a fost realizat un nou 
tip de autovehicul pentru Instalații
le de foraj. Este cel mal greu auto
vehicul gabaritic realizat pînă acum 
In țara noastră, el avînd o greutate 
totală de 34 tone și o lungime de 
8,4 metri. Autoșaslul este echipat cu 
un motor de 256 CP. care acționează 
și instalația de foraj. Noul auto
vehicul a fost conceput și proiectat 
de Centrul de cercetări științifice 
si inginerie tehnologică pentru 
autocamioane. (Nicolae Mocanu).

VÎLCEA :

Edificii ale științei și culturii
La Rîmnicu Vîlcea a fost dată în 

folosință Casa științei și tehnicii 
pentru tineret. Noul edificiu a fost 
realizat în bună parte prin munca 
patriotică a tinerilor din unitățile 
economice ale județului. Un alt 
obiectiv, respectiv o casă de cul
tură. a fost inaugurat în comuna 
Bălcești, viitoare localitate urbană. 
Acest lăcaș al culturii dispune de 
o sală de festivități cu 350 de 
locuri, săli de expoziții, cabinete 
metodice. (Ion Stanciu).

FILIAȘI :

Motorul electric 10 000
Tînărul colectiv de la întreprin

derea de transformatoare și mo
toare electrice din Filiași, care, re
cent. a raportat realizarea trans
formatorului cu numărul de fabri

cație 85 000, a finalizat și lucrările 
la motorul electric nr. 10 000. Acest 
succes a fost înregistrat în condiți
ile in care, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut produc
ția lunară de motoare a fost de 2 
ori mai mare, depășindu-se astfel 
parametrii proiectați ai secției de 
profil. Acționînd perseverent pen
tru diversificarea gamei sortimen
tale, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii unității realizează, în pre
zent, 130 tipovariante de transfor
matoare de la 40 kVA la 630 kVA, 
precum și 100 tipovariante de mo
toare de lâ 30 la 315 kilowați, fiind, 
în cea mai mare parte, destinate 
exportului. (Nicolae Petolescu).

PIATRA NEAMȚ :

Expoziție de materiale 
refolosibile

La Piatra Neamț a fost organi
zată o expoziție permanentă în care 
sînt prezentate materialele refolosi
bile existente în unitățile econo
mice din județ, sursele si posibili
tățile de revalorificare a acestora, 
între materialele prezentate se află 
atît cele care sînt deja refolosite, 
precum și tehnologiile lor de valo
rificare, cit si cele care incă nu sînt 
integrate în circuitul productiv. 
Prin intermediul expoziției, al con
sfătuirilor și schimburilor de expe
riență ce sînt organizate aici se 
urmăresc extinderea experienței 
înaintate in valorificarea materia
lelor recuperabile, precum si căuta
rea de soluții pentru folosirea re
surselor ce nu sînt incă utilizate 
sau sînt valorificate neeconomic. în 
acest scop a fost editat si un ca
talog al expoziției, care cuprinde 
caracteristicile materialelor prezen
tate, unitățile ce le pot furniza și 
cantitățile ce pot fi livrate anual. 
(Constantin Biagovici).

SATU MARE :

„Ziua rulotei" în școli
Din inițiativa Consiliului jude

țean al Organizației pionierilor. în 
colaborare cu întreprinderea de re
sort. în școlile municipiului Satu 
Mare s-a declanșat o amplă acțiune 
cu caracter permanent pentru recu
perarea hirtiei. întreprinderea de 
colectare a pus la dispoziția școli
lor două rulote, care sînt amplasata 
zilnic în cîte două școli, conform 
unei programări stabilite si popu
larizate din vreme. Aceasta per
mite elevilor din fiecare scoală să 
știe cind să aducă maculatura pe 
care o colectează.

Cantitatea de hirtie recuperată a 
crescut considerabil. Această ac
țiune. cu caracter educativ si civic, 
va fi extinsă în zilele următoare și 
la materialele textile, cind între
prinderea de resort va pune la dis
poziția școlilor încă o rulotă. (Octav 
Grumeza).
BIHOR :

Peștera Urșilor — 
în circuitul turistic

începînd de luna viitoare, în cir
cuitul turistic al județului Bihor 
va intra un nou și interesant obiec
tiv — Peștera Urșilor. Descoperită 
cu cinci ani în urmă într-o fostă 
carieră de marmură din comuna 
Pietroasa, peștera a stîrnit un mare 
interes, datorită bogatelor forma
țiuni de stalactite și stalagmite, a 
unor resturi fosile ale ursului de 
cavernă, dispărut acum mai bine 
de 15 000 de ani. Ea a fost studiată 
de cercetători de la Institutul de 
speologie „Emil Racoviță", care au 
Întocmit și proiectele de punere în 
valoare a podoabelor subterane. 
Peștera Urșilor are o lungime de 
peste un kilometru. (Alexandru 
Feti).

• UN CONTINENT 
TÎNĂR. Populația Americii 
Latine a crescut, in ultimele 
două decenii, de la 200 la 340 
milioane de locuitori, ceea ce 
înseamnă un spor mediu anual 
de 2,8 la sută — se arată. într-un 
raport publicat recent la Rio de 
Janeiro de Banca interamerica- 
nă , pentru dezvoltare. Circa 60 
la sută dintre latino-americani 
sint sub 25 de ani și aproape 
două treimi dintre ei trăiesc in 
zone urbane. Speranța medie de 
viață, care în 1960 era de 58 de 
ani, se ridică in prezent la 70 
da ani.

• ACVASCOPUL. APa- 
ratul din fotografie, construit de 
un inginer francez, se numește 
„Acvascop"; măsoară 7 m lun-

pentru cercetătorii care studia
ză lumea recifelor de corali, 
ca și pentru familiarizarea sca
fandrilor cu exigentele activi
tății sub apă.

• PRIMII VEGETA
RIENI. Savantul A. Walker, de 
la Universitatea americană John 
Hopkins, a studiat, cu ajutorul 
microscopului electronic, dinții 
unor hominizi descoperiți cu 
prilejul diverselor săpături ar
heologice, comparindu-i cu din
ții animalelor de azi. Se știe că 
din,ii mamiferelor care se ali
mentează cu iarbă sint puternic 
deteriorați (asupra lor influen
țează negativ microcristalele de 
cuart din plante), iar ai celor ce 
mănincă frunze sînt mai puțin 
tociți ; in fine, animalele care 
consumă fructe iși păstrează 
dinții aproape intacți. Pe baza

acestor considerente, savantul a 
ajuns la concluzia că strămoșii 
îndepărtați ai omului se hrăneau 
mai ales cu fructe, asemenea 
cimpanzeilor de azi.

• RECENSĂMINT... AL 
ELEFANȚILOR. In statele 
sudice ale Indiei, unde trăiesc 
cei mai multi elefanți sălbatici, 
a fost organizat un recensămint 
al acestor mamifere, primul în 
istoria țării. Conform rezultate
lor, ar trăi în aceste locuri trei 
mii de elefanți și in prezent fie
căruia i s-a alcătuit o „fisă per
sonală", în care sint trecute date 
privind vtrsta, dimensiunile.

fiind, totodată, reprodusă și am
prenta urmelor. Toate acestea, 
pentru a organiza mai bine 
ocrotirea elefanților, a căror 
vînătoare este interzisă prin 
lege.

• DIN COJILE DE 
OREZ, PROTEINE CON
CENTRATE. După cercetări 
care au durat peste trei decenii, 
un expert filipinez a elaborat și 
pus lâ punct un procedeu prin 
care deșeurile rămase în urma 
decorticării orezului sint utiliza
te pentru obținerea de proteine 
concentrate. Procedeul amintit 
constă în măcinarea cojilor ce 
rămîn în urma decorticării boa
belor de orez, după care acestea 
sînt tratate cu un anumit tip de 
ferment. Inventatorul filipinez a

apreciat că produsul rezultat 
poate avea un conținut de pro
teine de pînă la 30 la sută, echi- 
valînd în ce privește valoarea 
nutritivă cu laptele degresat.

• CONSTRUCȚIA DE 
NAVE IN LUME. Tonajul 
global brut al navelor construi
te în lume în 1979 a atins doar 
14 milioane tone, față de 17,6 mi
lioane in 1978 și 34,2 milioane în 
1975. an record in materie de 
construcții navale. Pe primul loc 
se situează Japonia, care a con
struit singură mai multe nave 
decît toate statele Pieței comu
ne luate la un loc, depășindu-le 
net și sub raportul tonajului 
(4,65 milioane tone față de 2,97).

• UN MUZEU AL CI
VILIZAȚIEI NUBIENE va 
fi construit în orașul egiptean 
Assuan. Piatra sa inaugurală a 
fost pusă cu prilejul festivități
lor care au avut loc recent in 
acest oraș, pentru a marca în
cheierea operațiunilor de salva
re a renumitelor monumente de 
la Abou Simbel, Kalabcha și 
Philae amenințate cu inundarea 
ca urmare a construirii baraju
lui înalt de pe cursul superior 
al Nilului. Reunind piese de o 
inestimabilă valoare, adunate in 
cei douăzeci de ani cit a durat 
operațiunea de salvare, muzeul 
va oferi o Imagine grăitoare a 
Înaltului grad atins de civiliza
ția care a înflorit pe aceste me
leaguri.
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ISI IAIIRAMAS nil DE EA MARELE LOR CONDUCĂTOR
O fermă și unanimă hotărîre -de a urma 
neabătut calea trasată de președintele Tito
• Manifestări omagiale în

într-un șuvoi continuu, coloane 
nesfîrșite de cetățeni iugoslavi 

j s-au îndreptat si miercuri, ca si în 
ziua precedentă, spre clădirea 
Adunării R.S.F. Iugoslavia, unde se 

| află depus sicriul cu corpul neînsu
flețit al președintelui Iosip Broz 
Tito.

Tineri si virstnicL muncitori, ță- 
| răni, intelectuali, elevi, ostași au 

adus un ultim omagiu Iul Iosip Broz 
Tito, conducător încercat al po
poarelor iugoslave, arhitectul Iu
goslaviei noi, unite, puternice si in
dependente, remarcabil militant re
voluționar al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, eminen
tă personalitate a lumii contem
porane. Pe fetele lor se află înti
părite sentimentele de durere pen
tru imensa si greaua pierdere ce le 
încearcă la încetarea din viată a 
președintelui Tito. dar si hotărîrea 
fermă ce caracterizează pe toți co
muniștii. pe toți oamenii muncii și 
pe. cetățenii Iugoslaviei. întreaga 
clasă muncitoare, toate popoarele 
Si naționalitățile de a continua

întreaga țară • La funeralii
100 de state ale lumii

ferm și neabătut opera conducăto
rului lor.

Pînă acum, la catafalcul marelui 
dispărut, peste 300 000 de persoane 
au adus un pios omagiu.

In marea sală a Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, in jurul sicriului acope-

vor fi reprezentate aproape
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DANEMARCA: 1NTILNIRI ALE REPREZENTANTULUI P.C.R

COMUN I CAT
cu privire la ședința a 95-a a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

LA NAȚIUNILE UNITE

CORESPONDENȚ A 
DIN BELGRAD

rit cu drapelul de stat al R.S.F. Iu
goslavia. se schimbă. într-o tăcere 
solemnă, gărzile de onoare, formate 
din reprezentanți de seamă ai or
ganizațiilor politice și de masă, ai 
forțelor armate, reprezentanți ai 
tuturor popoarelor și naționalități
lor iugoslave.

La Belgrad, Zagreb. Novi Sad. în 
numeroase alte localități din Iu
goslavia continuă să aibă loc 
adunări de doliu șl ședințe come
morative ale instanțelor de partid 
și de stat locale și ale organizațiilor

social-politice. în cadrul cărora sint 
evocate viata și opera președintelui 
Tito, se exprimă voința de a con
tinua calea trasată de el. de a în
tări unitatea și frăția popoarelor și 
naționalităților din Iugoslavia. De 
asemenea, în unități de producție, 
întreprinderi, instituții, scoli, unităti 
militare au loc adunări comemora
tive, in cadrul cărora participant!! 
iși exprimă devotamentul lor fată 
de cauza pe care a slujit-o Tito.

La Belgrad continuă să sosească 
delegații de peste hotare, urmind 
ca la funeralii — după cum infor
mează agenția Taniug — să fie re
prezentate aproape 100 de state ale 
lumii. Potrivit unor date. încă in
complete, relatează Taniug. vor 
participa 38 de șefi de state. 24 de 
premieri, 46 miniștri de externe, 62 
de reprezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești si ai altor 
partide progresiste.

Vor participa, de asemenea, re
prezentanți-ai O.N.U.. ai altor orga
nizații internaționale.

Simlon MORCOVESCU

COPENHAGA 7 (Agerpres). — To
varășul Joergen Jensen, președintele 
Partidului Comunist din Danemarca, 
a primit pe tovarășul Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. Cu 
acest prilej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, a fost 
transmis un cald salut tovărășesc 
președintelui P. C. din Danemarca, 
precum și urări de succese in activi
tatea de viitor a partidului.

Mulțumind. Joergen Jensen a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu oele mai bune urări de 
sănătate, precum și urări de noi rea
lizări poporului român în opera de 
construire a socialismului în România.

Tovarășul Leonte Răutu a avut o 
întrevedere cu K.B. Andersen, pre
ședintele Parlamentului danez. Amin
tind cu plăcere convorbirile avute cu

președintele României. K. B. Ander
sen a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, precum și urări de prospe
ritate și pace poporului român.

Abordindu-se unele aspecte ale si
tuației internaționale, s-a subliniat 
de ambele părți necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru edificarea 
unui climat de pace și securitate in 
Europa și în lume, evidentiindu-se 
rolul deosebit ce revine parlamente
lor în realizarea acestui deziderat.

Tovarășul Leonte Răutu s-a întilnit, 
de asemenea, cu Lasse Budtz. pre
ședintele Comisiei de politică exter
nă a Partidului Social-Democrat din 
Danemarca, procedîndu-se la un 
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale ale celor două partide și 
unele probleme internaționale.

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI LA MONUMENTELE

EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI PENTRU ELIBERAREA

CEHOSLOVACIEI

Reuniune a țărilor nealiniate consacrată 
memoriei președintelui Iosip Broz Tito

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La 6 mai a avut loc la sediul 
O.N.U. o reuniune plenară extraor
dinară a țărilor nealiniate, la care 
a participat și România, consacra
tă cinstirii memoriei președintelui 
Iosip Broz Tito. In cuvîntul său, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U.. ambasadorul Teodor 
Marinescu, a evocat personalitatea 
marelui dispărut si a dat glas sen
timentelor de profundă durere și

compasiune în legătură cu greaua 
pierdere suferită de popoarele Iugo
slaviei socialiste prietene, exprimate 
în telegrama de condoleanțe a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Participantii la reuniunea solemnă 
au transmis conducerii R.S.F. Iugo
slavia un mesaj de compasiune.

Memoria președintelui R.S.F. Iugo

slavia, Iosip Broz Tito, a fost oma
giată, în aceste zile, la Națiunile 
Unite, in cadrul mai multor re
uniuni. Asemenea manifestări come
morative. in care, alături de delega
ții altor state, au luat cuvîntul re
prezentanții țării noastre, au avut 
loc in Comitetul plenar pentru noua 
ordine economică internațională, la 
întilnirea reprezentanților țărilor 
membre ale „Grupului celor 77". pre
cum și în cadrul unor ședințe ale 
altor organisme ale O.N.U.

PRAGA 7 (Agerpres). — Orașul 
Kromeriz a sărbătorit împlinirea a 
35 de ani de la eliberarea de sub o- 
cupația fascistă. La Monumentul 
eroilor români căzuți in luptele pen
tru eliberarea orașului au fost depu
se coroane de flori din partea comi
tetului orășenesc de partid și a con
siliului național orășenesc. Coroane 
de flori au fost depuse, de asemenea, 
din partea Ambasadei României in 
Cehoslovacia. La monument, fanfara 
orașului, și corurile reunite ale con
servatorului și școlilor din Kromeriz 
au intonat imnurile de stat ale 
României și Cehoslovaciei.

La adunarea festivă, organizată cu 
același prilej la Casa de cultură a 
orașului, Jaroslav Pospisil, vicepre
ședinte al Comitetului național al 
raionului Kromeriz, a evocat erois
mul și abnegația ostașilor români și 
a exprimat recunoștința poporului 
cehoslovac.

Milan Vaculik, primarul orașului

Kromeriz, a rugat să se transmită, 
din partea locuitorilor orașului, un 
mesaj de caldă recunoștință poporu
lui român, pentru singele vărsat in 
luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei.

A luat, de asemenea, cuvîntul Mar
cel Mămularu. consilierul ambasadei 
țării noastre la Praga. Seara, după 
defilarea cu torțe prin fața Monu
mentului eroilor români. în piața 
centrală peste 4 000 de locuitori ai 
orașului au păstrat un moment de re
culegere. cinstind memoria celor ce 
și-au jertfit viața pentru eliberarea 
de sub ocupația fascistă.

★
Coroane de flori au fost depuse, de 

asemenea, de către organele locale 
de partid și de stat, ca si din partea 
Ambasadei României în Cehoslovacia, 
la monumentele eroilor români din 
localitățile Humpolec, Havlickuv 
Brod, Luhacovice, BanOv și Pustimer 
— eliberate de armata română.

între 5—7 mai 1980 a avut loc la 
Moscova ședința a 95-a a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care au parti
cipat viceprim-miniștri ai guverne
lor. reprezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. în Comitetul Executiv.

La ședința solemnă a Comitetului 
Executiv, consacrată aniversării a 110 
ani de la nașterea lui V.I. Lenin, au 
fost audiate referatul tovarășului 
K. F. Katușev. reprezentantul per
manent al U.R.S.S. în C.A.E.R.. și 
intervențiile reprezentanților celor
lalte țâri. A rostit, de asemenea, o 
cuvin tare tovarășul Paul Niculescu. 
viceprim-ministru al guvernului, re
prezentantul permanent al Republicii 
Socialiste România in C.A.E.R.. care 
a participat la lucrările Comitetului 
Executiv.

S-a relevat că mersul dezvoltării 
sociale contemporane confirmă forța 
vitală a învățăturii marxist-leniniste. 
care dezvăluie legitățile generale ale 
înaintării pe calea socialismului și 
care se aplică în mod creator la con
dițiile concrete din fiecare tară. în
semnătatea nepieritoare a acestei în
vățături pentru triumful socialismu
lui.

Participantii la ședința Comitetului 
Executiv au exprimat hotărirea po
poarelor din țările lor ca. Sub condu
cerea partidelor lor comuniste și 
muncitorești, să consolideze colabo
rarea frățească a țărilor socialiste pe 
baza principiilor internaționalismului 
socialist, ale respectării suveranității 
de stat, independenței si intereselor 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, deplinei egalități, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești. 
Ei au arătat, totodată, că sint gata să 
îmbogățească in continuare colabo
rarea dintre țările lor cu noi metode 
și forme care să răspundă mai deplin 
și eficient Ia cerințele dezvoltării so- 
cial-economice ale fiecărei țări, să 
ajute Ia accelerarea înaintării lor pe 
calea construirii socialismului si co
munismului

Participantii Ia ședința Comitetu
lui Executiv au felicitat cordial eroi
cul popor sovietic, toate popoarele 
țărilor socialiste frățești, cu prilejul

celei de-a 35-a aniversări a marii 
victorii asupra fascismului.

în legătură cu cea de-a 35-a ani
versare a eliberării Cehoslovaciei de 
sub ocupația fascistă, participantii 
au felicitat călduros delegația R.S.C. 
cu prilejul zilei naționale, precum și 
delegația R.D.G. cu ocazia celei de-a 
35-a aniversări a eliberării poporului 
german de sub fascism.

Participantii la ședința Comitetu
lui Executiv au făcut o vizită la 
Ambasada R.S.F. Iugoslavia la Mos
cova pentru a exprima profunde 
condoleanțe in legătură cu incetarea 
din viată a președintelui Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Iosip Broz Tito.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme legate de pregătirea in 
organele C.A.E.R. a materialelor ce 
urmează, a fi prezentate viitoarei se- 
siurii a consiliului. îndeosebi cu pri
vire la stadiul coordonării planurilor 
economice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe anii 1981—1985, realizarea 
programelor speciale de colaborare 
pe termen lung, pregătirea planului 
convenit al acțiunilor multilaterale 
integrationiste. lărgirea și adincirea 
specializării și cooperării internațio
nale în producție.

A fost examinat stadiul elaborării 
proiectelor de convenții care urmea
ză să fie semnate pinâ la sesiunea a 
XXXIV-a a consiliului potrivit pre
vederilor programelor speciale de co
laborare pe termen lung.

Comitetul Executiv a analizat, o' 
asemenea, probleme cu privire la îi 
bunătătirea colaborării in domen. 
transporturilor. Țările interesate 
membre ale C.A.E.R. au convenit 
continuarea activității în R.P. Mon
golă a expediției comune geologice 
internaționale pentru sprijinirea dez
voltării economiei acestei țări. La 
ședința Comitetului Executiv au fost 
examinate și alte probleme ale cola
borării economice . a țărilor membre 
ale C.A.E.R. Ședința Comitetului 
Executiv s-a desfășurat lntr-o atmos
feră de prietenie și înțelegere reci
procă tovărășească.

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-ITALIENE întrunire ministerială a O.P.E.C. dedicată elaborării

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

i

BANCA MIXTA ROMANO-ITALIANA, care iși va începe activita
tea în cursul acestei luni, a ținut la Roma prima adunare generală a 
acționarilor, precum și ședința Consiliului de administrație. Acționari ai 
noii bănci, cu sediul la Milano, sint Banca română de comerț exterior, 
cu 50 la sută din capitalul social, și Banco di Sicilia, cu 50 la sută. Noua 
instituție va efectua toate genurile de operații bancare și va contribui 
la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice romăno- 
italiene.

i
NOI MEMBRI AI O.M.S. Repu

blica Zimbabwe a devenit membru 
cu drepturi depline al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.). s-a 
anunțat la Geneva. Este prima or
ganizație interguvemamentală spe
cializată a O.N.U. care a acordat 
stătutul de membru cu drepturi de
pline Republicii Zimbabwe. A fost 
primită, de asemenea, în O.M.S 
Republica San Marino.

DESESIUNEA CONSILIULUI 
l PLANIFICARE AL ȚARILOR PAC

TULUI ANDIN și-a început lucră
rile Ia Quito. Participantii exami- 

I nează probleme privind adincirea 
cooperării dintre țările membre ale 
organizației. Totodată, va fi abor
dată. împreună cu reprezentanți ai 
organizațiilor naționale de planifi- 

I care, situația economică a fiecăreia 
dintre țările membre.

I

REUNIUNEA CONSILIULUI E- 
XECUTIV AL APIMONDIEI a 
avut loc la Roma, sub președinția 
prof, doctor ihg. V. Harnaj. S-au 
discutat probleme legate de viitorul 
congres al Apimondiei. care urmea
ză să aibă loc în Mexic și modali
tățile de cooperare cu alte-organis
me internaționale, in vederea spri
jinirii țărilor in curs de dezvoltare 
in domeniul apiculturii. Potrivit 
hotăririi adoptate la reuniune, 
cursurile Apimondia—F.A.O. de 
perfecționare în agricultură vor 
avea loc la București. Cu prilejul 
reuniunii, profesorul V. Harnaj a 
fost primit de președintele Italiei, 
Sandro Pertini.

VIZITA CANCELARULUI AUS
TRIEI ÎN R.F.G. Cancelarul Aus
triei, Bruno Kreisky, aflat intr-o 
vizită oficială la Bonn, a fost pri
mit de președintele R.F.G,,, KarI 
Carstens, și a avut o primă rundă 
de convorbiri cu cancelarul vest- 
german. Helmut Schmidt. Au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări și ultimele e- 
voluții ale situației internaționale. 
La sfirșitul întrevederilor, cancela
rul Austriei a declarat. într-o con
ferință de presă, că, în actuala con
junctură internațională, nu trebuie 
pierdută nici o ocazie pentru con
tinuarea dialogului în favoarea 
destinderii.

I

L"

COMUNICATUL COMUN CA- 
NADIANO-NIPON dat publicității 
la încheierea convorbirilor dintre 
primul ministru al Canadei, Pierre- 
Elliott Trudeau, și premierul nipon, 
Masayoshi Ohira, relevă profunda 
îngrijorare a celor doi șefi de gu
vern în legătură cu agravarea 
instabilității Internationale. Ei a- 
preciază că situațiile confllctuale 
trebuie soluționate cit mai curînd 
posibil, in concordantă cu principii
le fundamentale ale Cartei O.N.U. 
si ale dreptului international.

PRIMIRE LA CANBERRA. Mal
colm Fraser, primul ministru al 
Australiei, l-a primit la Canberra 
pe Li Xiannian. vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
aflat în vizită oficială in această 
țară. Au fost abordate aspecte ale 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și probleme internaționale de 
interes teciproc. în primul rind si
tuația din Asia.

ȘEFI DE GUVERNE ȘI DE 
PARTIDE CARE FAC PARTE DIN 
INTERNAȚIONALA SOCIALISTA 
au avut o întîlnire la Hamburg. 
Agenția D.P.A. informează că Willy 
Brandt, președintele Internaționalei 
Socialiste, președintele P.S.D. din 
R.F.G., Helmut Schmidt, cancela
rul R.F.G., cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, primul ministru al 
Danemarcei și președinte al Parti
dului Social-Democrat. Anker 
Joergensen. Joop Den Uyl. liderul 
Partidului Muncii ; din Olanda, și 
Olof Palme, președintele Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat din 
Suedia, au efectuat un larg schimb 
de opinii asupra situației interna
ționale.

de-a șaptea întîlnire a delegațiilor 
la nivel de lucru ale R.P.D. Coreene și Coreei de Sud, consacrată pregă
tirii contactelor dintre primii miniștri ai celor două părți, a avut loc la 
Panmunjon. Au fost discutate probleme ale agendei de lucru a viitoarei 
întîlniri a primilor miniștri. Delegatul R.P.D. Coreene a cerut ca agenda 
de lucru să aibă un singur punct, referitor la reunificarea țării. El a subli
niat că nu trebuie impuse procese sau etape artificiale pe această agendă,

ÎNTÎLNIRE LA PANMUNJON. Cea

■J
Dosarul prețurilor agricole pe agenda 

reuniunii ministeriale a C. E. E.
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Cele 

opt milioane de agricultori din țările 
C.E.E. vor trebui să mai aștepte incă 
o lună și două săptămini înainte. de 
a cunoaște nivelul de creștere a . pre
țurilor pentru produsele lor agricole 
în viitoarea campanie, relatează agen
ția France Presse. Miniștrii agricul
turii din țările membre ale C.E.E., 
reuniți marți, la Bruxelles, au hotă- 
rît șă lase ca provizorie cota de com
promis a celor „opt" obținută la Lu
xemburg, asupra căreia Marea Bri- 
tanie nu a căzut de acord.

Ministrul francez al agriculturii, 
Pierre Mehaignerie, a declarat, 
în cadrul reuniunii ministeria
le a „celor nouă", că Franța con
sideră ziua de 31 mai ca dată limi
tă pentru acordul tuturor parteneri
lor comunitari în ce privește pretu
rile la produsele agricole pentru se
zonul 1980—1981. De fapt, este vorba 
doar de acordul Marii Britanii, care 
nu a aprobat incă majorarea gene
rală de 5 la sută la preturile agri
cole. convenită recent la Luxemburg 
de ceilalți opt membri ai C.E.E, Gu
vernul britanic condiționează acordul 
său de reducerea contribuției proprii

la bugetul comunitar, estimată în 
prezent, la 2.2 miliarde dolari.

Delegația vest-germană la reuniu
ne a lăsat să se înțeleagă că. in a- 
ceste condiții, acordul celor opt 
parteneri comunitari poate fi apli
cat doar dacă Marea Britanie nu in
vocă, la rindul ei, dreptul ei de veto.

Potrivit observatorilor de la Bru
xelles, in situația creată sint posi
bile două ipoteze de acțiune : o 
reuniune comună a miniștrilor de ex
terne. ai agriculturii și ai economiei 
pentru reglementarea concomitentă a 
contribuției, britanice și preturilor a- 
gricole, sau — incepind de la 1 iu
nie — o hotărîre a unor țări, intre 
care și Franța — pentru a fi adop
tate măsuri naționale provizorii, a- 
probate in prealabil de Comisia 
C.E.E. — pentru ca cei zece mili
oane de agricultori să nu mai aș
tepte tranșarea problemei la nivel co
munitar.

Dealtfel. Franța a avertizat că, 
dacă nu se va ajunge luna aceasta 
la un acord, intenționează să impu
nă o serie de măsuri pentru creș
terea veniturilor agricultorilor săi.

ROMA 7 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de administrație al 
Băncii române de comerț exterior, 
Vasile Voloșeniuc, a avut convorbiri 
cu Enrico Manca, ministrul comer
țului exterior, Filippo Maria Pandolfi., 
ministrul trezoreriei, și Aristide Gu- 
nella, subsecretar de stat la M.A.E., 
președintele părții italiene in Comi-

sia mixtă de colaborare șî cooperare 
economică.

Au participat ambasadorul tării 
noastre la Roma, Ion Mărgineanu, și 
șeful agenției economice, Grigore 
Buraga.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor economice si 
cooperării în producție româno-ita- 
liene.

ROMÂNIA : O ECONOMIE IN PLIN AVINT

Articol al publicației belgiene „Informations du Commerce 
Exterieur"

VLUCOj ■
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Pu

blicația belgiană „Informations du 
Commerce Exterieur" inserează in 
ultimul său număr, sub titlul „Româ
nia: Produsul social a crescut cu 
peste 8 la sută in 1979“, un amplu 
articol, care înfățișează realizările 
obținute de țara noastră în cursul 
anului trecut in dezvoltarea econo
miei naționale. Subliniind.u-se câ 
România va deveni, la sfirșitul anu
lui 1985, o țară cu nivel mediu de 
dezvoltare, articolul scoate in evi
dență faptul că, incepind îndeosebi 
din 1969, tara noastră și-a fixat in 
planurile sale de dezvoltare „con
struirea de obiective din ce in ce 
mai mărețe".

Articolul redă principalii indicatori 
care au caracterizat dezvoltarea de 
ansamblu a economiei românești, 
subliniindu-se atenția ce se acordă 
dezvoltării -bazei tehnico-materiale a

agriculturii. Totodată, se relevă că 
noul plan, cincinal adoptat la cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român se caracterizează 
prin creșterea în ritmuri susținute, a 
venitului 
dustriale 
exterior, 
tregului

national, a producției in
și agricole, a comerțului 

a nivelului de trai al in- 
popor.

★
BRASILIA 7 (Agerpres). — Coti

dianul brazilian „O estado de Sao 
Paulo" a publicat, intr-un supli
ment cultural, articolul „România: 
Unitate pentru veșnicie", senmat de 
prof. univ. Gloria Portal. Articolul 
prezintă . o sinteză a principalelor 
momente ale istoriei poporului 
român, oprindu-se pe larg 
Unirii de la 24 Ianuarie 
făuririi statului national 
român la 1 Decembrie 1918.

MANIFESTĂRI DEDICATE ȚĂRII NOASTRE

ALGER 7 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor dedicate celei de-a 
2 050-a aniversări a constituirii pri
mului stat dac centralizat si inde
pendent, la Alger a avut loc verni
sajul unei expoziții de pictură româ
nească contemporană. Expoziția a 
fost organizată sub auspiciile C.C. al 
Partidului Frontul de Eliberare Na
țională și ale Uniunii Generale a 
Muncitorilor Algerieni. Au participat 
Debbih Abdallah, membru al C.C. al 
Partidului F.L.N. și secretar general 
al U.G.M.A.. Benrabah Mokhtar, se
cretar national Însărcinat cu acțiunile 
de masă și voluntariat din cadrul 
U.G.M.A., alte oficialități, reprezen
tanți ai vieții cultural-artistice, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați ia Alger. Au fost prezent! loan 
Lăzărescu. ambasadorul României în 
Algeria, și membri ai ambasadei.

Alegerile preliminare din S.U.A.
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter și fostul 
guvernator al statului^California, Ro
nald Reagan, au ciștigat detașat ale
gerile preliminare desfășurate, marți, 
în statele Indiana, Tennessee și Ca
rolina de Nord. Potrivit rezultatelor 
parțiale, Jimmy Carter și-a asigurat 
sprijinul a aproximativ trei pătrimi 
din totalul celor 204 delegați desem
nați in cele.trei state pentru Conven
ția Națională Democrată, in timp ce 
Ronald Reagan a obținut un rezultat 
asemănător, revenindu-i aproximativ 
100 din cei 140 de delegați republi
cani.

în urma acestei victorii, șeful exe

cutivului american are asigurat spri
jinul a 80 la sută din numărul total 
de 1 666 de delegați de care va avea 
nevoie pentru a fi desemnat candidat 
oficial al Partidului Democrat in ale
gerile prezidențiale din toamnă. La 
rindul său, fostul guvernator al Ca
liforniei se poate baza pe voturile a 
85 la sută din totalul de 988 de dele
gați republicani necesari pentru a 
deveni candidat prezidențial oficial al 
acestui partid.

în districtul federal Columbia, pe 
teritoriul căruia se află capitala 
S.U.A., victoria a revenit senatorului 
Edward Kennedy la democrat! și fos
tului ambasador al S.U.A. la O.N.U. 
George Bush, la republicani.

belgia: „Persistă incertitudinile privind formarea 
noului cabinet"

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat al Belgiei, Wilfried 
Martens, și-a fixat ca termen pentru 
a ajunge la un acord cu partidele po
litice chemate să formeze viitorul 
guvern, data de 9 mai. Astfel, parti
dele creștin-sociale, socialiste și libe
rale — flamande și francofone — ar 
urma să se pronunțe pină la acea 
dată cu privire la conținutul progra

mului guvernamental propus de pre
mier.

în cazul în care nu se va ajunge 
la un acord intre negociatori asupra 
programului, Martens urmează să su
pună regelui Baudouin spre apro
bare decizia de a se proceda la di
zolvarea parlamentului și convocarea 
de alegeri generale anticipate la 15 
iunie.

strategiei pe termen lung a organizației
RIAD 7 (Agerpres). — Miniștrii 

petrolului din statele membre ale 
Organizației Țărilor Exportatoare 
de Petrol (O.P.E.C.) s-au În
trunit miercuri la Taef (Arabia 
Saudită) pentru a preciza strategia pe 
termen lung a organizației, informea
ză agențiile internaționale de presă. 
„Carta" organizației pentru următorii 
ani a fost pregătită de un comitet 
ministerial format din reprezentanții 
a sase state (Arabia Saudită. Kuweit, 
Venezuela. Iran, Irak și Algeria), for

mat tot la Taef în mai 1978. La re
uniune mi participă Nigeria.

Este pentru prima dată cind țările 
membre se pronunță asupra opțiuni
lor fundamentale ale O.P.E.C.. cum 
sint indexarea viitoare a prețului pe
trolului sau relațiile cu țările in curs 
de dezvoltare, subliniază agenția 
France Presse. Această conferință, 
precizează agenția, urmează să adop
te hotăriri de principiu ce vor fi su
puse apoi aprobării redniunii la ni- 

-vd înalt a O.P.E.C. care va avea loc 
in noiembrie la Bagdad.

SPANIA

Demonstrații împotriva terorismului
MADRID 7 (Agerpres). — Marți 

seara, la Madrid, a avut loc o de
monstrație de protest împotriva te
rorismului la care au participat peste 
10 000 de persoane, O demonstrație 
similară a fost organizată in provin
cia Țara Bascilor.

Terorismul cunoaște o nouă fază 
de recrudescență în Spania, unde 
numai in șase zile atentatele s-au 
soldat cu doi morți și numeroși ră
niți. în cursul manifestărilor organi
zate cu prilejul zilei de 1 Măi, la

Madrid trei militanți comuniști au 
fost grav răniți, unul dintre ei înce- 
tind din viață ulterior. Atentatele au 
fost revendicate de gruparea tero
ristă de extremă dreapta „Batalio
nul basc spaniol".

Noi victime ale terorismului au fost 
înregistrate in noaptea de marți spre 
miercuri, cind un grup de teroriști 
au pătruns intr-un bar, impușcind 
mortal o persoană și rănind mai 
multe.

asupra
1859 și 

unitar

BAGDAD 7 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor consacrate ani
versării a 2 050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat și 
independent, la Galeria de artă Al- 
Wassati din Bagdad s-â deschis o ex
poziție de sculptură contemporană ro
mânească.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Ministerului Culturii și Infor
mațiilor. oameni de cultură si artă, 
un numeros public.

în alocuțiunile rostite, cu acest pri
lej, Ișmail Al Shaikhli, director ge
neral al Direcției generale a artelor 
plastice și președintele artiștilor 
plastici din Irak, și Mihai Diaman- 
dopol, ambasadorul țării noastre la 
Bagdad, au relevat importanta eveni
mentului aniversat in istoria poporu
lui român și evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări.

O IMPORTANTA DESCOPERIRE PE BAZA FOTOGRAFIILOR 
FURNIZATE DE SONDA SPAȚIALA AMERICANA 

„VOYAGER-1” :

Un nou satelit al
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

O inexplicabilă pată observată pe 
una dintre imaginile fotografice 
transmise de la bordul sondei spa
țiale americane „Voyager-1“ a per
mis identificarea celui de-al 15-lea 
satelit al planetei Jupiter, a anun
țat agenția spațială americană — 
N.A.S.A. Agenția A.P. precizează Că 
acesta este cel de-al doilea nou 
satelit descoperit de sondele spația
le americane „Voyager" 1 și 2, care 
au trecut prin apropierea lui Ju
piter in cursul anului trecut.

Cel de-al 15-lea satelit jupiterian, 
denumit temporar „1979-J-2". a fost 
identificat de astronomul Stephen 
P. Synnott de la „Jet Propulsion 
Laboratory" din Pasadena. El a 
precizat că acest corp ceresc are 
un diametru de 70—80 km și efec
tuează o revoluție completă in jurul 
lui Jupiter in 16 ore și 16 minute.

planetei Jupiter
pe o orbită aflată la 150 000 km cfis 
tanță de „planeta^mamă". J

Descoperirea menționată se ap. 1 
gă pe lista rezultatelor științifice 
importante realizate pe baza infor
mațiilor transmise de cele două 
sonde spațiale americane, identifi
cării unui inel de particule cosmice 
ce înconjoară planeta Jupiter și a 
unei activități vulcanice considera
bile . pe satelitul nr. 10 al astrului.

N.A.S.A. a precizat cu acest pri
lej ci „Voyager" 1 și 2 iși contiguă 
călătoria in sistemul solar către 
planeta Saturn, urmind să treacă 
prin apropierea acesteia in noiem
brie 1980 — „Voyager 1“ și in 
august 1981 — „Voyager 2“. Această 
a doua sondă spațială se va în
drepta apoi spre Uranus, in apro
pierea căreia urmează să se afle in 
ianuarie 1986.

PREOCUPĂRI ENERGETICE
F1LIPINE : Program 

de utilizare a gazoholului
MANILA 7 (Agerpres). — în Fi- 

lipine au fost testate cu succes auto
vehicule care funcționează cu benzi
nă amestecată cu -alcool in cadrul 
programului guvernamental privind 
trecerea la generalizarea acestui car
burant. Programul prevede construi
rea de distilerii pentru realizarea 
unei producții de 138 000 barili alcool 
pur, anul acesta, iar in 1989 de 5,8 
milioane barili. Pentru realizarea 
acestui program vor fi plantate in 
plus cu trestie de zahăr circa 280 000 
ha teren. întregul program va costa 
2,8 miliarde dolari, dar mimai în pe
rioada amintită se anticipează reali
zarea unor economii prin reducerea 
consumului de petrol de peste 470 
milioane dolari. Incepind din vara a- 
cestui an, gazoholul se va pune in 
vinzare la stațiile de distribuire a 
carburanților, la inceput cu o propor
ție de 10 la sută alcool, pentru ca la 
sfirșitul anului să se ajungă la 20 la 
sută alcool.

S.U.A. : Noi zăcăminte 
de gaze naturale

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Specialiștii americani au descoperit, 
in Peninsula Alaska, o zonă întinsă 
în al cărei subsol se află Însemnate

depozite de gaze naturale. Formațiu
nile geologice care conțin zăcăminte
le sint insă la mari adincimi. forări
le atingind chiar si 5 000 metri. Efor
turile au fost insă încununate cu suc
ces, primul put de forare experimen
tală furnizind de la aproximativ 
60 000 metri cubl de gaze pe zi, in- 
tr-o primă etapă, la 190 000 metri 
cubi. Acesta este localizat in zona de 
sud a zăcămintului și este primul din 
cele 21 de puțuri de extracție ce vor 
fi forate aici.

AUSTRALIA : Mari rezerve 
de cărbune și uraniu

CANBERRA 7 (Agerpres). — Ofi
cialități australiene apreciază că ză
cămintele de cărbune, uraniu și gaze 
naturale ale Australiei sint uriașe. 
Senatorul John Carrick, numit in 
fruntea puternicului minister al e- 
nergiei, recent creat, a opinat că, în 
1990, Australia va trebui să producă 
pentru export mai mult de jumătate 
din echivalentul de energie al Ara- 
biei Saudite. Cele mai mari zăcămin
te de huilă sint situate în special in 
zona de est a tării. Oamenii de ști
ință au evaluat rezervele de cărbune 
ale Australiei la 160 miliarde tone, 
cantitate ce ar putea satisface con
sumul țării, la nivelul actual, timp

de 4 000 de ani. Aproape jumătate 
din producția anuală actuală a Aus
traliei (de 80 milioane tone) se ex
portă, cu precădere, in Japonia. Ce
rerea Străină de cărbune australian, 
cel mai important produs de export 
al țării, se va tripla in 1990.

Pe de altă parte. Australia dispu
ne de importante zăcăminte de ura
niu. ele reprezentînd circa 20 la sută 
din rezervele de uraniu ale Occiden
tului. Deja s-au făcut investiții ma
sive pentru exploatarea uraniului. 
Firme străine, cum ar fi „Exxon 
Corporation" din S.U.A. și compania 
„Urangesellschaft" din R.F.G., ac
ționează intens in acest sens.

PAKISTAN : Electricitate 
din surse neconvenționale
ISLAMABAD 7 (Agerpres). — Au

toritățile pakistaneze au trecut la e- 
laborarea unor programe cțe perspec
tivă. care au ca scop principal pro
ducerea a peste un milion kWh de 
electricitate prin metode „neconven- 
ționale" Studiile elaborate pină 
acum, relevă perspectivele pe carele 
oferă în Pakistan utilizarea pe scară 
mal largă a energiei solare si a celei 
eoliene, precum si a biogazului. Spe
cialiștii pakistanezi au in vedere și 
realizarea unor instalații la un cost 
scăzut, pentru a fi folosite mai ales 
in zonele rurale.
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