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In spiritul orientărilor consecvente ale președintelui 
Nicolae Ceausescu, al nobilelor sale preocupări pentru 

destinele întregii umanități, o nnnă si vibrantă chemare la acțiune 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru triumful păcii
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înaltă prețuire a muncii pline de dăruire și abnegație, consacrată

înfăptuirii politicii partidului, înfloririi patriei noastre socialiste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al P. C. R., președintele Republicii Socialiste România,

a înmînat ieri, în cadrul unei solemnități la Marea
* 9

Adunare Națională, înalte distincții unor județe
si unităti fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 19 ț , 1 ■

APELUL
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 
adresat Sovietului Suprem al ÎJ.R.S.S., Congresului S.U.A., 
parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora 
se amplasează rachete nucleare cu rază medie de acțiune, 
parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
înmînat, sîmbătă, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc la 
Palatul Marii Adunări Naționa
le, înalte distincții ale Republi
cii Socialiste România unor or
ganizații județene de partid, 
consilii populare județene, între
prinderi și centrale industriale, 
unități agricole și silvice, de 
construcții, unități din domeniul 
transporturilor și telecomunica
țiilor, circulației mărfurilor, de 
gospodărire comunală și prestări 
de servicii, institute de cerceta
re, proiectare și inginerie tehno
logică pentru rezultatele deose
bite obținute în îndeplinirea și 
depășirea Planului, național unic 
de dezvoltare economico-socială 
și a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă pe anul 1983.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Ion Dincă, Lu
dovic Fazekas, Alexandrina Găi
nușe, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu. Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Iile 
Verdeț.

în sală se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, deputății 
Marii Adunări Naționale, un 
mare număr de invitați care au 
participat la cea de-a noua se
siune a celei de-a opta legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

Conferirea și în acest an, prin 
decret prezidențial, a înaltelor
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintureu tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
Doresc ca, în numele Comitetu

lui Central al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernului, pre
cum și al meu personal, să adre
sez tuturor unităților economico- 
sociale, tuturor județelor, colecti
velor de oameni ai muncii din toa
te aceste sectoare cele mai calde 
felicitări pentru înaltele ordine Ș' 
distincții acordate ca rezultat al 
succeselor înregistrate în înfăp
tuirea planului pe 1983, al realiză
rilor obținute în întrecerea socia
listă care se desfășoară între toa
te județele șî unitățile economico- 
sociale din patria noastră. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa calde felicitări tuturor oa
menilor muncii, clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității din toa
te județele și unitățile economico- 
sociale, care — deși nu se află a-

cum printre cîștigătorii în între
cerea socialistă — au depus o ac
tivitate importantă și au adus o 
contribuție de mare însemnătate la 
rezultatele obținute de țara noas
tră în dezvoltarea economică și so
cială a patriei in anul 1983. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Este, fără îndoială, un motiv de 
deplină satisfacție și bucurie pen
tru cîștigătorii in întrecerea socia
listă, pentru noii Eroi ai Muncii 
Socialiste, precum și pentru cei 
care au primit înalte ordine și 
distincții, ca rezultat al activității 
desfășurate. însă — așa cum am 
menționat și- cu alte prilejuri — 
întrecerea socialistă este deschisă, 
și la ea participă toate unitățile e- 
conomico-sociale, toate județele 
patriei noastre. Există posibilitatea 
ca oricare județ să ocupe locul I, 
să cucerească titlul de Erou al 
Muncii Socialiste ; de asemenea, 
orice unitate economico-socială.

din toate sectoarele, poate să pri
mească titlul de Erou sau înalte 
ordine — și, pornind de aici, este 
necesar ca toate județele, toate uni
tățile economico-sociale să se an
gajeze cu mai multă hotărîre în 
acest an in această întrecere. Aș 
dori ca anul viitor să apară noi 
Eroi ai Muncii Socialiste, noi cîști- 
gători ai întrecerii socialiste. 
(Aplauze puternice, furtunoase).

La recenta plenară a Comitetu
lui Central m-am referit la pro
blemele care trebuie să stea în 
fața tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor condu
cerilor democratice ale oamenilor 
muncii, a fiecărui colectiv din toa
te sectoarele de activitate. De a- 
ceea nu voi insista acum din nou, 
pe larg, asupra acestor probleme. 
Doresc, totuși, să menționez nece
sitatea de a face totul pentru reali
zarea în bune condiții a progra
mului energetic și de materii pri

me, pentru asigurarea bunei apro
vizionări tehnieo-materiale, pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan in 
toate sectoarele, a producției fizi
ce la toate sortimentele, de a a- 
sigura producția de export și 
realizarea exportului în cele <na*  
bune condiții.

Am adoptat, în Marea Adunare 
Națională, două programe foarte 
importante : Programul ridicării 
calității și nivelului tehnic al pro
ducției, precum și Programul creș
terii mai puternice a productivită
ții muncii. în concordanță cu aces
te programe, trebuie să fie luate, 
în toate sectoarele, de către toate 
ministerele, de către toate unitățile 
economico-sociale, măsurile ne
cesare realizării lor în viață în cele 
mai bune condiții.

în mod deosebit este necesar să 
acordăm mai multă atenție activi-
(Continuare in pag. a Ili-a)

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România, profund îngrijorată de agravarea fără prece
dent a situației internaționale, ca urmare a trecerii la 
amplasarea de noi rachete nucleare pe continentul 
european, susține pe deplin chemările adresate la 
plenara C.C. al P.C.R. din 21-22 martie a.c. de pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torilor de state și guverne, oamenilor politici și tuturor 
popoarelor lumii de a-și uni eforturile și de a con
lucra tot mai strîns pentru găsirea - pînă nu e prea 
tirziu — a celor mai bune căi pentru oprirea agravării 
situației internaționale, încetarea cursei periculoase a 
înarmărilor și salvarea omenirii de la o catastrofă 
nucleară, pentru instaurarea unui climat de pace, 
colaborare, încredere și înțelegere în Europa și 
în lume.

începerea amplasării de către Statele Unite ale 
Americii a rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune în unele state din vestul Europei constituie o 
nouă fază a cursei înarmărilor nucleare. Aceasta a 
determinat Uniunea Sovietică să adopte contramăsuri 
nucleare.

în urma acestor acțiuni, în Europa s-a deschis o 
nouă etapă a înarmărilor nucleare care duce la agra
varea deosebită a situației pe continent și la creș
terea pericolului unui război nuclear.

Intensificarea înarmărilor nucleare sporește conside
rabil pericolul unui război mondial, care, în condițiile 
actuale, se va transforma inevitabil într-un război 
nuclear ce va duce la distrugerea vieții pe planeta 
noastră. Gravitatea situației internaționale actuale 
constă în aceea că acum are loc o intensificare a 
înarmărilor nucleare, care reprezintă cel mai mare 
pericol, deoarece, spre deosebire de orice arme clasice, 
chiar și cele mai sofisticate, folosirea armelor nucleare 
va duce nu numai la distrugerea unui număr uriaș 
de vieți omenești sau de obiective economico- 
sociale, cl la distrugerea întregii omeniri, a înseși 
condițiilor vieții pe planeta noastră. Este necesar să 
se țină seama de avertismentul foarte sever al oame
nilor de știință - inclusiv al oamenilor de știință 
sovietici și americani - care au arătat că folosirea 
doar a unei mici părți a uriașelor arsenale nucleare 
deținute de S.U.A. și U.R.S.S. va declanșa o „iarnă 
nucleară", va duce la dispariția vieții pe Pămînt.

Pornind de la această gravă primejdie, considerăm 
că nu poate fi acceptată în nici un fel justificarea că 
producerea și amplasarea de noi arme nucleare pot 
constitui un mijloc de întărire a securității și păcii 
popoarelor ; dimpotrivă, orice, nouă .armă nucleară nu 
poate decît sd sporească și mai mult gradul de 
insecuritate a popoarelor, să mărească pericolul 
distrugerii civilizației umane, a omenirii, a înseși con
dițiilor existenței vieții pe planetă. Folosirea armelor 
nucleare afectează deopotrivă atît pe cei care vor 
recurge la aceste arme, cît și celelalte state. Nimeni 
nu va putea rămîne în afara efectelor folosirii armelor 
nucleare. De aceea, în cazul unui război nuclear nu 
vor exista nici învinși, nici învingători ; va fi curmat 
firul legic, firesc al omenirii, al întregii vieți pe planeta 
noastră, lată de ce considerăm că problema fun
damentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor nucleare, înlăturarea pericolului de război, 
asigurarea și întărirea păcii. Trebuie făcut totul pentru 
apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoare
lor la pace, la libertate și independență, la existență, 
la viață I
— Pornind de la răspunderea supremă pe care noi, 
parlamentele o avem în fața popoarelor, față de 
cauza păcii și vieții tuturor națiunilor lumii, să facem 
totul pentru a opri amplasarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune, pentru a se trece la elimi
narea tuturor armelor nucleare de pe continentul 
european și, apoi, la dezarmarea generală, la făurirea 
unei lumi a păcii și colaborării, fără arme și fără 
războaie I

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România adresează Congresului Statelor Unite ale Ame
ricii apelul de a acționa pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare americane cu rază medie de ac
țiune pe teritoriul unor țări din vestul Europei și pen
tru a nu se mai instala noi arme nucleare pe conti
nentul european, pentru trecerea la negocieri în ve
derea eliminării rachetelor nucleare cu rază medie și 
a altor arme nucleare din Europa.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România se adresează, totodată, Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu apelul de 
a acționa în vederea întreprinderii de măsuri ca, oda
tă cu oprirea instalării rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune, să fie oprită și aplicarea contramă- 
surilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică.

— Ne adresăm Congresului S.U.A. și Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. ca, pornind de la interesele propriilor po
poare, ale păcii in Europa și în lume să acționeze - 
după adoptarea măsurilor de oprire a amplasării ra
chetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune

și aplicării contramăsurilor nucleare anunțate de Uniu
nea Sovietică — pentru reluarea negocierilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, în ve
derea realizării unor acorduri și înțelegeri corespunză
toare privind oprirea instalării și desfășurării de rache
te nucleare pe continent, retragerea celor existente și 
eliberarea continentului de orice arme nucleare.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România se adresează parlamentelor țărilor europene 
pe teritoriul cărora s-a început amplasarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune cu chemarea ca, 
pornind de la răspunderea care o au față de soarta 
popoarelor lor, a păcii irf Europa și în lume, să acțio
neze cu hotărire pentru oprirea instalării rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, iar pînă la realiza
rea unui acord corespunzător să se oprească aducerea 
pe teritoriul lor de noi arme nucleare.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România se adresează, de asemenea, parlamentelor 
celorlalte țări europene și al Canadei de a-și uni efor
turile și de a acționa pentru a determina oprirea am
plasării rachetelor nucleare americane cu rază medie 
de acțiune și a aplicării contramăsurilor nucleare anun
țate de Uniunea Sovietică, pentru reluarea neintîrziată 
a negocierilor sovieto-americane.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România consideră că prin negocieri - desfășurate în- 
tr-un spirit de încredere și înalta responsabilitate — 
este posibil să se ajungă la ințelegeri menite să înlăture 
primejdia unui război atomo-nuciear cu consecințe ni
micitoare. Propunerile făcute în această privință de 
țările socialiste, precum și cele formulate de diferite 
state și conducători de state și guverne, de oameni po
litici, oferă o bază pentru a se trece la negocieri con
structive și pentru a se ajunge la înțelegeri corespunză
toare.

Deoarece instalarea rachetelor nucleare privește 
viața și existența tuturor popoarelor europene, este ne
cesar ca toate statele continentului să se angajeze și 
să participe activ la realizarea acordurilor și înțele
gerilor privind eliminarea rachetelor din Europa, opri
rea drumului spre o catastrofă nucleară. In acest spi
rit considerăm că la negocierile sovieto-americane tre
buie să participe, sub o formă sau alta, și țările din 
cele două blocuri militare, precum și alte state euro
pene, care să-și aducă contribuția la realizarea unui 
acord, a unor înțelegeri corespunzătoare.

Pornind de la marea răspundere pe care parlamen
tele o au în fața propriilor popoare - ca reprezentante 
ale voinței atestora — Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România propune organizarea unei 

• întîlniri a reprezentanților parlamentelor din țările 
Europei, precum și din S.U.A. și Canada, pentru a 
dezbate situația extrem de gravă care s-a creat pe
continent și pentru a formula și propune căi și soluții 
corespunzătoare care să ducă la oprirea amplasării ra
chetelor nucleare americane în unele țări vest-europe- 
ne și a aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea 
Sovietică, la reluarea negocierilor dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. în vederea ajungerii la acorduri și în
țelegeri privind oprirea cursei înarmărilor nucleare, care 
să deschidă calea eliberării continentului de orice fel 
de arme nucleare.

Ne adresăm tuturor parlamentelor, tuturor parlamen
tarilor să acționăm acum, pînă nu este prea tîrziu, pen
tru a răspunde năzuințelor și încrederii popoarelor, do
rinței lor de pace, libertate, dezarmare, securitate și 
independență, de a opri cursul periculos spre prăpas
tia nucleară, de a asigura triumful păcii și colaborării 
pe planeta noastră.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 
România își exprimă convingerea că toate guvernele 
vor ține seama de aspirațiile și voința popoarelor care 
prin mari manifestații își exprimă hotărîrea fermă de 
a trăi și conlucra într-un climat de pace, securitate 
și colaborare, într-o lume wai bună și mai dreaptă, 
fără arme nucleare, fără nici un fel de arme și fără 
războaie.

Cu această convingere, noi, deputății Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România, reafirmîn- 
du-ne încă o dată hotărîrea noastră de a înfăptui 
neabătut politica de pace și colaborare a României 
socialiste, adresăm tuturor parlamentelor și parlamen
tarilor din țările Europei, din S.U.A. și Canada che
marea de a ne uni eforturile și de a acționa împreu
nă pentru a contribui la diminuarea încordării inter
naționale, la oprirea cursei înarmărilor nucleare, la 
realizarea unor ințelegeri care să deschidă perspectiva 
eliminării totale a armelor nucleare de pe continent, 
a pericolului unui război nuclear nimicitor.

Pornind de la marea răspundere pe care o avem 
față de popoarele noastre, să punem mai presus de 
orice interesele supreme ale apărării vieții popoare
lor, ale civilizației umane, să acționăm și să facem to
tul pentru făurirea unei lumi a păcii și colaborării 
internaționale I

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, simbâtâ, 24 martie, au fost reluate in plen 
lucrările sesiunii a noua a celei de-a opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale, în cadrul cărora au fost dezbătute și adop
tate hotărîri și legi de importanță majoră pentru dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre socialiste.

La sosire, în rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu deosebită căldură, cu puternice și 
îndelungi aplauze. Deputății și invi
tații au exprimat, și cu acest prilej, 
simțămintele de înaltă prețuire și 
aleasă stimă față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii, pentru activitatea sa neobosită 
consacrată bunăstării, fericirii și in
tereselor vitale ale poporului, pro
gresului multilateral al României so
cialiste, cauzei păcii și înțelegerii în
tre națiuni.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emțl Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic

Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț.

Au fost prezenți membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului de Stat.

în sală se aflau, in calitate de invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai vieții noas
tre științifice și culturale, ziariști.

La discuția comună pe marginea 
rapoartelor celor două programe su
puse dezbaterii au luat cuvintul 
deputății Ion Sîrbu, Ferdinand Nagy, 
Emanoil Babici.

După încheierea dezbaterilor tova
rășul Nicolae Giosan, președintele

Marii Adunări Naționale, a supus 
votului Marii Adunări Naționale pro
iectul de Hotărire referitoare la Pro
gramul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și per
fecționarea organizării și normării 
muncii in perioada 1983—1985 și pină 
în 1990 și proiectul de Hotărîre refe
ritoare la Programul privind îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, reducerea consu
murilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor in perioada 1983—1985 și 
pînă în 1990. Marea Adunare Națio
nală a adoptat in unanimitate ho- 
tăririle referitoare la cele două pro
grame.

La următorul punct de pe ordinea 
de zi, tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, a prezentat Expunerea la Pro
iectul de lege cu privire la regimul 
de navigație pe Canalul Dunăre- 
Marea Neagră.

Raportul comisiilor permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Na
ționale la acest proiect de lege a 
fost prezentat de deputatul Decebal 
Urdea, președintele Comisiei pentru
(Continuare în pag. a Il-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
HOTĂRÎREA Expunerea prezentată

/

Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind creșterea de tovarășul Gheorghe Oprea
mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, analizînd 
și dezbătînd Programul privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii în pe
rioada 1983—1985 și pînă în 1990, 
elaborat pe baza hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, apreciază că prin realizarea 
obiectivelor pe care le cuprinde se 
va asigura dezvoltarea și ridicarea 
pe o treaptă superioară a întregii 
activități economice, creșterea veni
tului național și pe această bază 
sporirea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor, țelul suprem al politicii parti
dului și statului nostru.

Pornind de 
bită pe care 
de edificare 
multilateral

creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii, perfecționarea orga
nizării și normării muncii,
MAREA ADUNARE NAȚIONALA 

A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA HOTĂRĂȘTE:

prim viceprim-ministru al guvernului,
con-

sus, 
Du-

la însemnătatea deose- 
o are in etapa actuală 
a societății socialiste 
dezvoltate în România

1. Se aprobă Programul privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii in pe
rioada 1983—1985 și pînă în 1990.

2. Unitățile socialiste, toți oame
nii muncii în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari, 
trebuie să acționeze cu hotărire și 
răspundere pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor și mă
surilor inscrise in Program.

Ministerele economice și celelalte 
organe centrale și locale răspund 
nemijlocit de asigurarea tuturor con
dițiilor necesare pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor ce revin uni
tăților din subordine, exercitând 
control riguros asupra modului 
realizare a obiectivelor stabilite 
domeniile lor de activitate.

un 
de 
in

3. Consiliul de Miniștri răspunde 
de aplicarea fermă în toate dome
niile de activitate a prevederilor 
programului și va urmări permanent 
ca în toate unitățile economice să se 
asigure introducerea și extinderea 
progresului tehnic, perfecționarea 
organizării producției și a muncii, 
ridicarea calificării și nivelului de 
pregătire profesională a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, îm
bunătățirea continuă a 
normare a muncii și, 
bază, creșterea mai 
productivității nStincii.

4. Comisiile permanente de spe
cialitate ale Marii Adunări Națio
nale vor controla și raporta periodic 
Consiliului de Stat asupra modului 
în care guvernul, ministerele, cele
lalte organe centrale și locale, uni
tățile socialiste acționează pentru 
realizarea prevederilor Programului 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și perfecționa
rea organizării și normării muncii în 
perioada 1983—1985 și pînă în 1990.

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși deputați.

activității de 
pe această 
accentuată a

H O TÂRÎ R EA
Marii Adunări Naționale referitoare la Programul privind

îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea
consumurilor de materii prime, de combustibili și energie

și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor
in perioada 1983-1985 și pină in 1990

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, luînd in 
dezbatere Programul privind îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, reducerea consu
murilor de materii prime, de com- 

șbustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor în perioada 1983—1985 și 

Ipină în 1990, elaborat din inițiativa 
și sub îndrumarea directă a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
baza orientărilor fundamentale ale 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, aprecia
ză că înfăptuirea prevederilor aces
tui Program va aduce o contribuție 
hotărîtoare la creșterea continuă a 
calității și competitivității produse
lor, la accentuarea factorilor calita
tivi în dezvoltarea economiei națio
nale.

Aplicarea prevederilor Programu
lui va conduce la îmbunătățirea ge
nerală a nivelului calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime, energie, 
combustibili și materiale, valorifica
rea mai bună a tuturor materiilor 
prime și materialelor, extinderea me
canizării și automatizării în toate ra
murile industriale, reducerea cheltu
ielilor de producție și obținerea, pe 
această bază, a unei eficiente eco
nomice superioare in întreaga acti
vitate economică.

Ținînd seama de însemnătatea și 
necesitatea înfăptuirii consecvente a 
măsurilor cuprinse în Program,

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca- 
ljtativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor In perioada 1983—1985 și 
pînă in 1990.

2. Centralele, întreprinderile, uni
tățile de cercetare științifică, ingine
rie tehnologică și de proiectare, toa
te unitățile socialiste răspund de ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al producției, asimilarea de noi pro
duse și tehnologii și modernizarea 
celor existente, de încadrarea stric
tă In normele de consum stabilite, 
asigurînd valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, reducerea 
costurilor de fabricație șl, îndeosebi, 
a cheltuielilor materiale, realizarea 
unor mărfuri de 
tate la export, 
întregii activități

3. Organele de 
vă ale unităților 
oamenilor muncii, adunările genera
le și fiecare om al muncii răspund 
de îndeplinirea riguroasă a sarcini
lor ce le revin din Program, de in
staurarea unui climat de înaltă exi
gență colectivă și individuală în res
pectarea strictă a disciplinei tehno
logice, a ordinii și disciplinei 
muncii.

înaltă competitivi- 
creșterea eficienței 
economice.
conducere colecti- 

socialiste, consiliile

4. Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentru ca ministerele, cen
tralele, întreprinderile și institutele 
de cercetare științifică, inginerie teh
nologică și de proiectare să asigure 
în toate unitățile din subordine fo
losirea la nivel superior și cu efi
ciență maximă a bazei tehnico-ma- 
terrale și a forței de muncă, perfec
ționarea organizării și întăririi răs
punderii în exercitarea controlului 
tehnic de calitate, intensificarea ac
tivității de ridicare a calificării pro
fesionale a muncitorilor, maiștrilor 
și inginerilor, în scopul îmbunătăți
rii generale a nivelului tehnic și ca
litativ al producției, reducerii con
sumurilor de materii prime, combus
tibili, energie și materiale, valorifi
cării superioare a tuturor resurselor, 
reducerii cheltuielilor de producție 
și, pe această bază, obținerii unei 
înalte eficiente economice.

5. Comisiile permanente de specia
litate ale Marii Adunări Naționale 
vor controla și raporta periodic Con
siliului de Stat asupra modului in 
care guvernul, ministerele, organe
le centrale și locale își îndeplinesc 
obligațiile ce le revin în înfăptuirea 
neabătută a prevederilor Programu
lui privind îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de materii pri
me, de combustibili și energie și va
lorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor in perioada 
1983—1985 și pină in 1990.

Vă rog să-mi permiteți ca, din 
însărcinarea guvernului, să supun 
Marii Adunări Naționale, spre 
dezbatere și adoptare, proiectul Le
gii cu privire la regimul de naviga
ție pe Canalul Dunăre-Marea Nea
gră.

Această monumentală operă de 
artă inginerească — expresie eloc
ventă a inteligenței și creativității 
românești — se inscrie drept cea mai 
reprezentativă intre marile construc
ții ale epocii de puternică înflorire 
socialistă in care avem fericirea să 
trăim — „Epoca Ceaușescu**.

In aceste momente, cind s-a împli
nit unul dintre cele mai cutezătoa
re visuri ale poporului român, se 
cuvine să subliniem, cu aleasă bucu
rie și căldură, contribuția determi
nantă, hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la edificarea a- 
cestei grandioase epopei, să oma
giem pe ilustrul nostru conducător, 
pe marele om de stat, înzestrat cu o 
largă viziune politică, cu o gîndire 
teoretică și acțiune perspicace și 
novatoare, sub conducerea căruia 
România a cunoscut anii cei mai 
fertili, cei mai fructuoși in progres 
economic din întreaga sa existență 
multimilenară.

Cunoscînd ca nimeni altul talen
tul și hărnicia poporului român, ca
pacitatea sa creatoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că sta
diul înalt de dezvoltare la care a 
ajuns industria țării, întreaga noas
tră economie, face pe deplin posibi
lă realizarea acestei lucrări de mari 
proporții. începînd cu proiectul ge
neral și terminînd cu cele de detaliu, 
soluțiile adoptate și fiecare etapă în 
parte a construcției, s-au realizat 
sub directa sa conducere și îndru
mare. Prin repetatele vizite de lucru 
efectuate pe șantier, prin interesul 
continuu manifestat față de evolu
ția lucrărilor, tovarășul „ Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat permanent ală
turi de bravii constructori ai cana
lului, însuflețindu-i, ajutîndu-i cu 
sfaturile și îndemnurile sale in buna 
organizare a muncii, în învingerea 
tuturor greutăților care le-au stat in 
cale. Ca în toate marile înfăptuiri 
din ultimele dduă decenii, numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
astfel încrustat în eternitate pe 
frontispiciul celei mai mari lucrări 
de investiție cunoscute pînă 
în România, 
veacuri ca o 
hărniciei și 
român.

Construcția 
Marea Neagră 
nostru popor,
structori, veniți aici de pe 

țării, militarii

glo- 
nos- 
pre- 
gre-

în fața Marii Adunări Naționale, 
doresc să subliniez în mod deosebit 
contribuția remarcabilă a organizației 
revoluționare a tineretului, care s-a 
achitat cu cinste de misiunea încre
dințată de partid. Continuînd 
rioasele sale tradiții, minunatul 
tru tineret a acționat eroic, fără 
get, in sectoare dintre cele mai
le ale canalului, a demonstrat forța 
și capacitatea sa creatoare, spiritul 
său revoluționar, participarea la re
alizarea acestui grandios edificiu 
înscriind o nouă și strălucită filă în 
măreața cronică a muncii voluntare, 
patriotice a tineretului.

La proiectarea canalului și a con
strucțiilor sale aferente, la realiza
rea și montarea instalațiilor de deo
sebită finețe și complexitate tehnică 
au participat aproape toate institu
tele românești de cercetare și pro
iectare, precum și sute de uzine de 
prestigiu ale industriei românești.

Așa cumf*  ați indicat dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, această lucrare de pro
porții uriașe a fost realizată prin 
efort propriu, cu aportul exclusiv al 
creației științifice și tehnice româ
nești.

Realizată într-o vreme cînd în în
treaga lume s-au făcut puternic 
resimțite efectele recesiunii econo
mice, ale crizei energetice și de ma
terii prime, această monumentală 
operă constituie o nouă și conclu
dentă dovadă a marilor resurse și 
posibilități ale orînduirii noastre so
cialiste, a vocației poporului român 
de construcție pașnică, de colabora
re și conlucrare internațională în 
slujba progresului, civilizației, păcii 
și binelui omenirii.

Pentru țara noastră Canalul Dună- 
re-Marea Neagră prezintă o deose
bită însemnătate economică și socia
lă; Conceput ca o nouă arteră de 
navigație între Dunăre și Marea 
Neagră, canalul este parte integran
tă dintr-un vast ansamblu cu func
ționalități multiple. El are contribu
ții majore în buna gospodărire a 
apelor interne din această parte a

țării, asigură extinderea Irigațiilor 
și, în consecință, înfăptuirea progra
mului de 
principii 
mentarea 
trială a
același timp, canalul reprezintă un 
important obiectiv de atracție turis
tică, punind și mai mult in valoa
re litoralul românesc și întreaga 
regiune pe care o străbate.

Canalul propriu-zis face parte din
tr-un amplu complex de navigație 
Care include, pe lingă calea de trans
port, lucrări de mare importanță. 
Este vorba, in primul rînd, de noul 
port maritim Constanța-Sud, creat in 
cea mai mare parte pe seama teri
toriului cîștigat asupra mării prin 
depunerea pămintului și rocilor re
zultate din excavațiile din albia ca
nalului. Acest nou port, capabil să 
asigure acostarea și operarea nave
lor maritime de mare capacitate, de 
pină la 150 000 tdw, va deveni unul 
dintre marile porturi maritime euro
pene. Sint, de asemenea, în construc
ție noile porturi Medgidia și Cer
navodă.

Folosirea noii artere de navigație 
la vehicularea mărfurilor și călători
lor are însemnate efecte economice 
și pe linia înfăptuirii politicii parti
dului și statului nostru privind buna 
gospodărire a combustibililor și ener
giei. Canalul va putea prelua anual 
un volum de trafic de circa 75 mili
oane tone de mărfuri destinate in 
primul rînd combinatelor și uzinelor 
construite în zona Dunării. Se reduce 
astfel transbordul, cu cheltuielile sale 
aferente, a unui mare volum de ma
terii prime și produse finite sosite 
din import sau destinate exportului, 
asigurîndu-se o legătură mai directă 
și mai economicoasă pentru princi
palii beneficiari din interiorul țării. 
La aceste economii se adaugă cele 
realizate prin reducerea distanței de 
transport, cu aproape 400 kilometri, 
dintre Constanța și Cernavodă.

Canalul Dunăre—Marea Neagră este 
apă internă 
exclusiv prin

dezvoltare a agriculturii pe 
moderne, înlesnește ali- 
cu apă potabilă și indus- 
localităților riverane. în

a României, creată 
eforturile materiale și

acum 
ce va dăinui peste 
grăitoare mărturie a 
talentului poporului

Canalului 
este opera 
Zeci de mii de con- 

întreg 
cuprinsul țării, militarii forțelor 
noastre armate și minunatul nostru 
tineret revoluționar au înscris pe 
șantierele canalului adevărate pagini 
de eroism.

Merită subliniat în mod deosebit 
aportul militarilor forțelor noastre 
armate — scut de nădejde al apără
rii patriei — care în această vastă 
operă constructivă a poporului s-au 
distins prin minunate fapte de mun
că, aducindu-și © exemplară contri
buție la realizarea acestei uriașe 
construcții a muncii pașnice a po
porului.

Dunăre- 
intregulul

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
în cuvîntul său, deputatul |on 

Sîrbu a raP°rtat sesiunii Ma
rii Adunări Naționale că și eco
nomia județului Argeș dispune de 
toate condițiile pentru aplicarea în 
viață a măsurilor pentru creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor. Avem satis
facția să putem raporta că industria 
județului nostru și-a îndeplinit anul 
trecut planul de creștere a produc
tivității muncii în proporție de 106,5 
la sută, reușind să realizeze supli
mentar o producție netă în valoare 
de 905,7 milioane lei, o producție- 
marfă în valoare de 858 milioane lei, 
precum și beneficii suplimentare in 
valoare de 343 milioane lei. In 1985 
nivelul productivității muncii pe ju
deț va fi superior cu peste 30 la sută 
față de 1980, iar după studiile făcute 
apreciem că în marea majoritate a 
întreprinderilor avem posibilități ca 
in 1989 să se dubleze productivita
tea muncii față de 1980, deci cu un 
an mai devreme decît se prevede in 
program.

Acțiuni hotărîte au fost Întreprinse 
pentru ridicarea nivelului tehnic șl 
calitativ al produselor in strlnsă le
gătură cu reducerea consumului de 
materii prime, de combustibil și 
energie. Un sprijin deosebit am pri
mit in acest sens din partea Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, prin organizarea unor 
simpozioane cu participarea specia
liștilor din țară și din județ, unde 
au fost prezentate ultimele cerce
tări, invenții, inovații, idei pe care 
le-am preluat și aplicat în întreprin
derile județului. Anul trecut au fost 
introduse în producție 267 invenții 
și inovații de mare însemnătate rea
lizate de cei mai buni cercetători și 
inventatori.

Arătînd, în continuare, că In eco
nomia județului există încă nu
meroase rezerve nevalorificate pe 
deplin, tehnologii învechite, cu pro
ductivitate scăzută, o serie de utilaie 
și capacități care nu funcționează la 
parametrii proiectați, o serie de 
neajunsuri în organizarea și norma
rea muncii, că se impune și în con
tinuare intensificarea preocupărilor 
pentru ridicarea calității produselor, 
vorbitorul a spus : Pe deplin con
vinși de deosebita importanță a ce
lor două programe supuse dezbaterii 
și aprobării, asigur Marea Adunare 
Națională, pe dumneavoastră, mult

stimate și iubite tovarășe Nioolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu toată 
răspunderea pentru aplicarea tuturor 
prevederilor stabilite, pentru ca și 
economia județului nostru să-și a- 
ducă o contribuție mai mare la pu
ternica dezvoltare și înflorire a pa
triei noastre socialiste, cinstind ast
fel cele două mari evenimente poli
tice ale acestui an — a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
perialistă și al XIII-lea 
partidului nostru.

și antiim- 
Congres al

actuala se-După ce a subliniat că 
siune a Marii Adunări Naționale dez
bate documente de mare însemnăta
te, a căror înfăptuire va asigura con
tinuitate și sens ascendent profunde
lor transformări petrecute in crește
rea forțelor de producție, in relațiile 
de producție și sociale din țara noas
tră, mai ales după Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, 
deputatul Ferdinand Nagy “ 
arătat că, în conformitate cu obiecti
vele Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, cu 
indicațiile și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, oamenii muncii din 
agricultură și industria alimentară au 
inițiat acțiuni energice pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, pentru creșterea mai ac
centuată a productivității muncii.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Conștienți că la unele produse agro- 
alimentare parametrii calitativi nu 
se ridică la nivelul cerut pe plan 
mondial, iar productivitatea muncii 
realizată nu răspunde integral con
dițiilor tehnico-materiale asigurate de 
partidul și statul nostru, pe baza 
Hotăririi Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., au fost anali
zate peste 2 200 produse din fabri
cația curentă și s-au elaborat pro
grame speciale de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ la peste 1 370 
produse și grupe de produse cu pon
dere în volumul producției marfă. 
S-a propus ca în anul 1984, compara
tiv cu realizările obținute in anul 
1983, în sectorul de industrializare 
ponderea produselor la nivelul para
metrilor mondiali să crească cu 20 
la sută, iar în anul 1990 să se situe
ze la acest nivel 1 569 de astfel de 
produse. S-a stabilit ca în perioada 
1986—1990 să se asimileze peste 370 
produse noi, cu parametri calitativi

ridicați și să se reproiecteze și 
dernizeze 100 produse din fabricația 
curentă și 160 tehnologii.

Referindu-se apoi la problemele 
agriculturii, vorbitorul a relevat că 
in vederea realizării acestor sar
cini, în primul rînd va trebui să se 
îmbunătățească radical rezultatele in 
producția vegetală. De aceea efortu
rile vor fi concentrate pentru înfăp
tuirea programelor speciale de folo
sire completă și ridicare a potenția
lului productiv al pămintului, crește
rea producțiilor medii la hectar, pro
movarea de noi soiuri și hibrizi de 
mare randament. în zootehnie pe 
prim-plan se vor situa ridicarea nata
lității, reducerea mortalității, realiza
rea greutăților planificate la tăiere a 
animalelor și ameliorarea raselor de 
animale. Se va acționa ferm ca ce
rințele noii revoluții agrare să fie 
asigurate așa cum ne cere conduce
rea superioară a partidului.

Dindu-mi votul pentru aprobarea 
celor două programe — a spus vorbi
torul — vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din agricultură și 
industria alimentară vor acționa cu 
toată energia pentru înfăptuirea în
tocmai a prevederilor cuprinse in a- 
ceste documente, astfel ca agricultu
ra să-și aducă contribuția la ridicarea 
nivelului de trai material pe măsura 
marilor resurse pe care le are și să 
întîmplne cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială șt na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă. Congresul al XIII-lea ' 
dului cu rezultate bune.

Laborioasa activitate pe 
desfășurați pe plan intern 
național, mult stimate

mo-

al parti-

care o 
și inter- 
tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, a asigurat și asi
gură mulți prieteni României pe toa
te meridianele lumii. Consecventa și 
profunda principialitate cu care mi
litați pentru colaborare și înțelege
re între popoare, pentru pacea lumii 
conferă țării noastre un uriaș presti
giu. Iată de ce lucrătorii ogoarelor 
aprobă din profundul conștiinței po
litica externă a țării, activitatea sa pe 
plan internațional.

în cuvîntul său, deputatul FmG- 
noil Babici a subliniat că Cen
trala industrială de utilaj energetic 
și metalurgic, alături de toate colec
tivele de muncă din patria noastră, 
a primit cu viu interes și deplină a- 
probare programele cu privire la

promovarea progresului tehnic și 
creșterea mal accentuată a producti
vității muncii in perioada 1983—1985 
și pină in 1990, documente aprobate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 14—15 
noiembrie 1983. Pentru centrala 
noastră — a spus el — problema ca
lității și a eficienței reprezintă o 
problemă de înaltă conștiință patrio
tică, calitatea produselor pe care le 
realizăm constituind in același timp 
o preocupare prioritară, deoarece 
multe dintre ele trebuie să cores
pundă celor mai exigente norme in
ternaționale. Raportăm că am atins 
performanța necesară pentru a ex
porta părți de turbine, chiar la licen- 
țlator, realizate din oțeluri speciale 
elaborate în uzinele noastre, iar la o 
serie de obiective din străinătate 
participăm competitiv cu utilaje în 
domeniul metalurgic, energetic și 
materiale de construcții.

Ne revine marea cinste de a fi par
ticipant! direcți la înfăptuirea pro
gramului nuclear, program care 
contribuie la asigurarea independen
ței energetice a țării. In acest sens, 
am acționat pentru ca toate între
prinderile ce execută utilajele nece
sare înfăptuirii acestui program 
să-și implementeze condițiile de asi
gurare a calității.

Referindu-se la Programul privind 
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii și perfecționarea or
ganizării și normării muncii în pe
rioada 1983—1985 și pină in 1990, vor
bitorul a arătat că in unitățile cen
tralei întregul spor de producție pe 
anul 1984 urmează a se realiza pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Au fost prezentate măsurile lua
te pentru modernizarea tehnologiilor 
existente, programul de introducere 
a tehnologiilor noi care să permită 
realizarea produselor cu consumuri 
reduse de manoperă și materiale.

In intîmpinarea celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, în
tregul nostru colectiv este hotărît să 
ia parte activă și se angajează cu 
răspundere muncitorească în realiza
rea neabătută a programelor de lar
gă perspectivă și de mare impor
tanță pentru economia națională, a- 
flate acum în dezbaterea noastră, 
programe ce corespund intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste, ridicării pe cele mai înal
te trepte de civilizație a patriei 
noastre.

Lege pe care vi-1

Lege se prevede că 
se întinde pe dis-

umane ale poporului român. Tot
odată, în spiritul conlucrării pașnice 
și reciproc avantajoase cu toate po
poarele și statele, spirit care guver
nează politica externă a partidului și 
statului nostru, noua cale de naviga
ție este accesibilă și tuturor navelor 
sub pavilion străin interesate, in 
formitate cu legislația română.

Pe considerentele expuse mai 
darea în funcțiune a Canalului
năre-Marea Neagră necesită o regle
mentare a regimului său juridic și 
de navigație, în care scop s-a elabo
rat proiectul de 
prezentăm. ,

în proiectul de 
acest canal, care
tanța dintre portul fluvial Cernavodă 
și portul maritim Constanța-Sud, 
este apă națională navigabilă a Re
publicii Socialiste România și se 
află sub suveranitatea și jurisdicția 
exclusivă a statului român.

Canalul va fi deschis navigației 
pentru navele de transport de 
mărfuri și călători ale tuturor sta
telor, in condițiile stabilite de legisla
ția Republicii Socialiste România.

Proiectul de lege prevede obligati
vitatea pentru navele române și 
străine care trec prin canal să res
pecte regulile de navigație, de supra
veghere fluvială, sanitare și vama
le, de tranzit prin canal, de folosire 
a bazinelor și instalațiilor portuare, 
de prevenire și combatere a poluării, 
precum și celelalte reguli privind ex
ploatarea și întreținerea canalului, 
prevăzute de legislația română.

Pentru trecerea navelor prin ca
nal și pentru serviciile prestate aces
tora se vor percepe taxe 
vel se stabilește prin 
Consiliului de Stat.

Totodată, in proiectul
prevede posibilitatea închirierii, 
zona de sud a portului maritim 
Constanța-Sud, unor persoane fizice 
sau juridice străine, de dane, plat
forme, magazii, utilaje și instalații, 
în condițiile stabilite de legislația 
Republicii Socialiste România.

Administrarea și exploatarea cana
lului se vor face de unități de stat 
ale Republicii Socialiste România.

Avînd în vedere principiile care 
stau la baza acestui proiect de lege și 
ținînd seama de faptul că prin regle
mentările propuse se va asigura buna 
funcționare și exploatare a Canalului 
Dunăre—Marea Neagră, care va avea 
o mare contribuție în dezvoltarea 
transporturilor și, în general, a eco
nomiei noastre, vă rog, stimate to
varășe și stimați tovarăși deputați, 
să adoptați proiectul Legii cu privire 
la regimul de navigație pe Canalul 
Dunăre—Marea Neagră.

al căror ni- 
Decret al

de lege se 
în

ALE M. A. N
prezentat

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Stimate tovarășe șl stimat! tovarăși 
deputați,

Analizînd și dezbătînd proiectul 
de Lege privind regimul de naviga
ție pe Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, apă națională navigabilă a Re
publicii Socialiste România, Comisia 
pentru industrie și activitatea econo- 
mico-financiară și Comisia constitu
țională și juridică ale Marii Adunări 
Naționale constată că această regle
mentare se inscrie în politica gene
rală a partidului și statului nostru, în 
orientările date de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la continua 
dezvoltare economico-socială a țării, 
la valorificarea tuturor resurselor din 
economie, la afirmarea neabătută a 
suveranității exclusive a statului ro
mân asupra tuturor bunurilor create 
de oamenii muncii din țara noastră 
pe teritoriul patriei.

Realizat

de deputatul DECEBAL
directa conducere a secretarului ge
neral al partidului, Complexul hidro
energetic și de navigație Dunăre — 
Marea Neagră constituie cel mai 
mare obiectiv de investiții realizat 
pină în prezent în țara noastră.

Operă grandioasă, realizată la cele 
mai înalte cote ale performanței, 
funcționalității șl eficienței. Canalul 
Dunăre — Marea Neagră este deschis 
navigației pentru navele de trans
port de mărfuri și călători ale tutu
ror statelor, in condițiile stabili
te de legislația Republicii Socialiste 
România.

Monumentalul ansamblu al Cana
lului Dunăre — Marea Neagră, pro
prietate exclusivă a poporului român, 
parte integrantă a avuției 
naționale, trebuie apărat și 
vat cu strictețe.

Din acest motiv, comisiile
întru totul la prevederea din proiec
tul ,de lege care stabilește că, la tre
cerea prin canal, navele române și 
străine sint obligate să respecte re
gulile de navigație, de supraveghere 
fluvială, sanitare și vamale, de tran
zit prin canal, de 
lor și instalațiilor

URDEA

din inițiativa și sub

noastre 
conser-

subscriu

folosire a bazine- 
portuare, de pre

venire și combatere a poluării, pre
cum și celelalte reguli stabilite de 
autoritățile române privind exploa
tarea și întreținerea canalului.

Comisiile apreciază că prevederile 
proiectului de lege sînt in deplină 
concordanță cu principiile de drept 
și practica internațională. Dispozi
țiile referitoare la perceperea taxei 
pentru trecerea navelor prin canal 
și pentru serviciile prestate acestora, 
pe deplin justificate, au în vedere 
principiile menționate și țin seama 
de efortul deosebit de mare, tehnic, 
material și uman, financiar și valu
tar făcut în exclusivitate de țara 
noastră pentru construirea acestui 
gigant complex hidroenergetic și de 
transport.

Avînd convingerea că regle
mentarea supusă dezbaterii răspunde 
scopului pentru care a fost elaborată 
și că ea asigură un regim corespun
zător pentru administrarea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, comisiile 
avizează favorabil, in unanimitate, 
proiectul de Lege și propun Marii 
Adunări Naționale adoptarea lui în 
forma în care a fost prezentat.

LEGE
cu la regimul de navigație

Canalul
Marea Adunare Națională a Re

publicii Socialiste România 
prezenta lege.

Art. 1. — Canalul Dunăre 
rea Neagră, care se intinde 
tanța dintre portul fluvial 
vodă și portul maritim 
Sud, este apă hi'4' 
a Republicii Socia 
află sub suverani 
exclusivă a statul:

Art. 2 — Canalul 
vigației pentru naveie de transport 
de mărfuri și călători ale tuturor 
statelor în condițiile stabilite de le-

adoptă

— Ma
pe dis- 
Cerna- 

Constanța- 
’1 navigabilă 
omânia și se 
și jurisdicția 

mân.
.e deschis na-

Dunăre-Marea Neagră
gislația Republicii Socialiste Româ
nia.

Art. 3 — La trecerea prin canal, 
navele române și străine sînt obli
gate să respecte regulile de naviga
ție, de supraveghere fluvială, sanita
re și vamale, de tranzit prin canal, 
de folosire a bazinelor și instalațiilor 
portuare, de prevenire și combatere 
a poluării, precum și celelalte reguli 
privind exploatarea și întreținerea 
canalului, prevăzute de legislația 
română.

Art. 4 — Pentru trecerea navelor 
prin canal și pentru serviciile pres-

tate acestora se percep taxe ale 
căror nivele se stabilesc prin decret 
al Consiliului de Stat.

Art. 5 — în zona de sud a portului 
maritim Constanța-Sud, pot fi în
chiriate unor persoane fizice sau ju
ridice străine, pentru activități por
tuare, dane, platforme, magazii, 
utilaje și instalații, in condițiile sta
bilite de legislația Republicii Socia
liste România.

Art. 6 — Administrarea și exploa
tarea canalului se realizează de 
unități de stat ale Republicii So
cialiste România, organizate potrivit 
legii.

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILORv

(Urmare din pag. I)
industrie și activitatea economico- 
financiară.

După discutarea, pe articole, forul 
suprem al puterii de stat a votat in 
unanimitate Legea cu privire la re
gimul de navigație pe Canalul Du- 
năre-Marea Neagră.

în continuarea ședinței, președin
tele Marii 
format că 
membri ai 
externă și 
ternațională, 
permanente, ai Grupului român din 
Uniunea interparlamentară, Grupului 
parlamentarilor români pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pre
cum și alți deputați reprezentînd 
toate județele țării, îngrijorați de 
agravarea fără precedent a situației 
pe plan mondial, au hotărît să pro
pună adoptarea unui Apel al Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România adresat Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, Congresului State
lor Unite ale Americii, parlamentelor

Adunări Naționale a in- 
un grup de deputați, 
Comisiei pentru politica 
cooperare economică in- 

ai celorlalte comisii

din țările europene 
rora se amplasează 
cu rază medie de acțiune, parlamen
telor din celelalte țări europene și 
din Canada. Propunerea de comple
tare a ordinii de zi a actualei se
siuni prin includerea acestui apel a 
fost aprobată în unanimitate.

Din împuternicirea unui grup de 
deputați, tovarășul Petru Enache, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a dat citire Apelului. Textul Apelu
lui a fost subliniat, în repetate rîn- 
duri, cu vii și îndelungi aplauze de 
întreaga asistență.

Apelul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România adre
sat Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Congresului S.U.A., parlamentelor 
din țările europene pe teritoriul că
rora se amplasează rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, parla
mentelor din z celelalte țări europene 
și din Canada a fost adoptat în una
nimitate.

Aprobînd întru totul acest nou do
cument de politică externă a parti
dului și statului nostru, inițiativele 
de pace ale României socialiste, ale

pe teritoriul că- 
rachete nucleare

președintelui ei. deputății și fnvitații 
au exprimat întreaga recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, 
slujind cu inepuizabilă energie inte
resele vitale ale națiunii, cauza so
cialismului în România, a intrat, tot
odată, în conștiința omenirii ca ar
hitect și ctitor de pace, ca promotor 
înflăcărat al idealurilor de înțelegere 
și cooperare, strălucit luptător pen
tru cauza independenței și suverani
tății popoarelor, pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, 
al națiunilor la viață, la pace, la 
existență liberă și demnă. Sub cu
pola Palatului Marii Adunări Națio
nale au răsunat vibrant cuvintele pe 
care întregul nostru popor le rostește 
cu nestrămutată credință, ca pe un 
simbol al triumfului rațiunii pe pla
neta noastră : „Ceaușescu — pace“, 
„Dezarmare — pace !“.

în încheiere, președintele Marii 
Adunări Naționale a arătat că cele
lalte puncte de pe ordinea de zi ur
mează să fie examinate de comisiile 
permanente de specialitate și supuse 
dezbaterii forumului suprem legisla
tiv Ia reluarea lucrărilor actualei se
siuni.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL —
privind conferirea de distincții ale Republicii Socialiste România unor organizații județene de partid,

consilii populare județene, unități economice și institute de cercetare și proiectare
(Urmare din pag. I)
tații de cercetare, de perfecționare 
a producției, introducerii cuceriri
lor științei, a noilor tehnologii în 
toate sectoarele. Nivelul la care se 
găsește industria, în general eco
nomia românească, cerințele dez
voltării progresului economico-so- 
cial, necesitatea de a fi, în toate 
domeniile, la nivelul celor mai 
înalte cuceriri ale științei și tehni
cii impun concentrarea tuturor 
forțelor cercetării și a tuturor oa
menilor muncii pentru a obține re
zultate și mai mari in acest dome
niu — aceasta constituind unul din 
factorii determinant ai întregii 
noastre dezvoltări, ai făuririi socia
lismului și comunismului in Româ
nia. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Am vorbit despre problemele 
agriculturii. Ne-am propus ca, in 
acest an, să obținem o producție 
record — șl trebuie să facem totul 
pentru a realiza in cele mai bune 
condiții și la timp lucrările agrico
le, pentru a demonstra capacitatea 
țărănimii noastre, a agriculturii 
socialiste de a obține recolte bo
gate, superioare, in toate sectoa
rele.

Este deci necesar, dragi tova
răși, ca, atit cei care ați ciștigat în
trecerea socialistă și ați primit 
inalte ordine și distincții, cit și cei 
care nu ați primit aceste ordine, 
dar care vă aflați in întrecerea

socialistă și care aspirați să obți
neți în anul acesta asemenea ordi
ne și distincții, să acționați in așa 
fel incit să dăm noi dimensiuni 
întrecerii, să intimpinăm a 40-a 
aniversare a revoluției de elibera
re socială și națională, precum și 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu rezultate cit mai bune în toate 
sectoarele de activitate. Să acțio
năm cu toată hotărirea pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
întărirea răspunderii, ordinii și 
disciplinei ! Nu se poate ciștiga 
titlul de erou fără ordine și dis
ciplină, fără o bună organizare a 
muncii, de la ministru pină jos, la 
ultimul om al muncii, mai bine zis 
de la primul ministru pină la ulti
mul muncitor și cooperator, pină 
la ultimul țăran ! Cu toții trebuie 
să ne angajăm cu toată forța in 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială pe acest 
an, pe întregul cincinal, pentru a 
asigura mersul mai ferm înainte al 
patriei noastre pe calea socialis
mului și comunismului, pentru ri
dicarea bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru, pentru 
întărirea patriei, a independenței 
și suveranității sale. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Am ferma convingere că solem
nitatea de astăzi privind inminarea 
ordinelor și distincțiilor celor care 
au obținut cele mai bune rezul
tate in întrecerea socialistă, in ac
tivitatea de îndeplinire a planu

lui va constitui un puternic sti
mulent pentru toți oamenii mun
cii, pentru toate unitățile econo- 
mico-sociale, pentru toate județele 
și localitățile patriei noastre, că, 
anul viitor, cu prilejul inminării 
acestor ordine și distincții, vom 
putea să vedem noi cîștigători ai 
întrecerii socialiste. Nu vreau să se 
înțeleagă că cei care au ciștigat 
acum trebuie să rămină in urmă, 
dar este posibil ca alții să le ia 
înainte — și trebuie să-și propună 
să acționeze in această direcție. 
Cred că fiecare prim-secretar este 
in stare și trebuie să demonstreze 
că județul său poate ciștiga și el și 
Ordinul Muncii clasa I, și titlul de 
Erou al Muncii Socialiste — și urez 
să avem cit mai mulți eroi ai muncii 
socialiste, cit mai mulți ciștigători 
ai ordinelor I și ai altor distincții 
ale Republicii Socialiste România. 
(Aplauze îndelungate, urale).

Cu acestea, vă urez dumneavoas
tră, tuturor oamenilor muncii, în
tregului nostru popor succese tot 
mai mari in intreaga activitate, 
multă sănătate și fericire! (Aplauze 
și urale îndelungate ; se scandează 
puternic „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
,,Ceaușescu și poporul !“). într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
toți cei prezenți în sală se ridică 
în picioare și ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

ÎNALTĂ

PLINE DE
(Urmare din pag. I)
ordine și titluri ale Republicii Socia
liste România ilustrează prețuirea 
pe care conducerea partidului și sta
tului. personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă muncii pline de 
dăruire și abnegație revoluționară cu 
care, in cursul anului trecut, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — din unitățile cărora li s-au 
conferit înalte titluri și ordine ale 
Republicii Socialiste România au des
fășurat-o pentru îndeplinirea, la toți 
indicatorii și în condiții de calitate 
superioară, a sarcinilor de plan.

Tovarășul Dumitru Apostoiu, se
cretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat, a dat citire Decretului pre
zidențial.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
inmînat înaltele distincții acordate 
colectivelor situate pe primele locuri 
in întrecerea socialistă.

Au luat, apoi, cuvântul tovarășii :

PREȚUIRE A MUNCII 
DĂRUIRE Șl ABNEGAȚIE
Ioachim Moga, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., 
Nicolae Dicu, directorul Exploatării 
miniere Cavnic, județul Maramureș, 
Cornel Pacoste, prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R., 
Florin Tănăsescu, directorul Insti
tutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru in
dustria electrotehnică București, 
Alexandru Orzață, directorul în
treprinderii de aluminiu Slatina, 
Constantin Leonard, prim-secretar 
al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., Vadim Rusu, directorul între
prinderii agricole de stat Balaciu, 
județul Ialomița, Radu Suman, di
rectorul Trustului de construcții in
dustriale și agrozootehnice Bucu
rești, Mircea Sfetcovici, directorul 
întreprinderii textile Pitești, Costică 
T. Mișcă, președintele Cooperativei 
agricole de producție Bucov, județul 
Prahova, Ilie Bologa, președintele 
Consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii de utilaj chimic „Grivița 
roșie“ — București.

Primit cu deosebită căldură și în
suflețire, cu cele mai alese senti
mente de dragoste și prețuire, de 
profundă recunoștință, cu vii și în

delungi aplauze, in încheierea solem
nității a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului, inalt omagiu adus efor
tului creator al oamenilor muncii din 
toate sectoarele economiei naționale, 
muncii pline de abnegație cu care 
întregul popor înfăptuiește Progra
mul partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism, constituind, în același timp, 
un însuflețitor îndemn la noi fapte 
de muncă consacrate progresului pa
triei noastre, a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu interes și depli
nă satisfacție, fiind subliniată in re
petate rînduri cu puternice aplauze. 
Cei prezenți au dat expresie hotărîrii 
ferme de a transpune in viață in mod 
exemplar politica internă și externă 
a partidului și statului, de a întîm- 
pina cu noi succese de prestigiu ma
rile evenimente din acest an — a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă șl cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.
(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

ART. 1. — Pentru rezultatele deosebite obținute 
în îndeplinirea și depășirea planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 1983, în 
întrecerea dintre organizațiile județene de partid 
în industrie, construcții, transporturi și circulația 
mărfurilor, se conferă :

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Organizației de partid a municipiului Bucu

rești, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in 
întrecerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Organizației de partid a județului Olt ;
— Organizației de partid a județului Cluj.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II !
— Organizației de partid a județului Vrancea ;
— Organizației de partid a județului Alba ;
— Organizației de partid a județului Suceava.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— Organizației de partid a județului Vîlcea ;
— Organizației de partid a județului Timiș ;
— Organizației de partid a județului Bacău.
„Diplomă de Onoare", pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Bihor :
— Organizației de partid a județului Covasna J
— Organizației de partid a județului Iași.
Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului Brașov |
— Organizației de partid a județului Mureș.
Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Argeș ;
— Organizației de partid a județului Sibiu ;
— Organizației de partid a județului Prahova.
ART. 2. — Pentru rezultatele deosebite obținute 

în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din agricultură în anul 1983, 
în întrecerea dintre organizațiile județene de 
partid, se conferă :

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I:
— Organizației de partid a județului Timiș ;
— Organizației de partid a județului Iași.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a, pentru 

locul II :
— Organizației de partid a județului Olt ;
— Organizației de partid a Sectorului agricol 

Ilfov, din subordinea municipiului Bucuiești ;
— Organizației de partid a județului Arad.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a, pentru 

locul III :
— Organizației de partid a județului Bacău ;
— Organizației de partid a județului Sibiu ;
— Organizației de partid a județului Vilcea.
„Diplomă de Onoare" pentru locul IV :
— Organizației de partid a județului Alba ;
— Organizației de partid a județului Suceava.
Pentru locul V :
— Organizației de partid a județului Neamț j
— Organizației de partid a județului Argeș.
Pentru locul VI :
— Organizației de partid a județului Harghita ;
— Organizației de partid a județului Ialomița.
ART. 3. — Pentru rezultatele deosebite obținute 

în întrecerea dintre consiliile populare județene, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan în anul 1983, 
se conferă :

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Consiliului popular al județului Alba ;
— Consiliului popular al județului Bistrița-Nă- 

săud ;
— Consiliului popular al județului Iași.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Consiliului popular al județului Vrancea ;
— Consiliului popular al județului Olt ;
— Consiliului popular ai municipiului București.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— Consiliului popular al județului Suceava ;
— Consiliului popular al județului Argeș ;
— Consiliului popular al județului Bacău ;
— Consiliului popular al județului Vaslui.
„Diplomă de Onoare" pentru locul IV :
— Consiliului popular al județului Galați ;
— Consiliului popular al județului Cluj ;
— Consiliului popular al județului Constanța.
Pentru locul V :
— Consiliului popular al județului Bihor ;
— Consiliului popular al județului Brăila ;
— Consiliului popular al județului Neamț.
Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Timiș ;
— Consiliului popular al județului Botoșani.
ART. 4. — Pentru rezultatele deosebite obținute 

in anul 1983 în întrecerea dintre unitățile indus
triale, de construcții, din agricultură și silvicultu
ră, transporturi și telecomunicații, circulația măr
furilor, de prestări de servicii și institute de 
cercetare și proiectare se conferă :

INDUSTRIE
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Exploatării miniere Cavnic, județul Mara

mureș, care 4 ani consecutiv a ocupat locul I în 
întrecerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii Electrocentrale Porțile de Fier, 

județul Mehedinți ;
— Minei Filipeștii de Pădure, județul Prahova ;
— întreprinderii miniere Rovinari, județul 

Gorj :
— întreprinderii de foraj și exploatarea stțnde- 

„Petromar", județul Constanta ;
aluminiului

lor marine________ _  __________
— întreprinderii de prelucrarea 

Slatina, județul Olt ;
— întreprinderii de utilaj chimic 

șie" București ;
— întreprinderii de construcții 

Ghimbav, județul Brașov ;
— întreprinderii „Turbomecanica"

„Grivița ro-
aeronautice

— întreprinderii „Turbomecanica" București ;
— întreprinderii „Electrotimiș", județul Timiș ; 

i de produse electronice și elec-— întreprinderii

trotehnice „Electroargeș" Curtea de Argeș, jude
țul Argeș ;

— întreprinderii „Electroaparataj" București ;
— Combinatului petrochimic Pitești, județul 

Argeș ;
— întreprinderii chimice „Dudești" București ;
— întreprinderii de anvelope „Victoria" Flo- 

rești, județul Prahova ;
— Combinatului de fibre sintetice Săvinești, 

județul Neamț ;
— întreprinderii de aluminiu Slatina, județul 

Olt ;
— întreprinderii forestiere de exploatare și 

transport Rimnicu Vilcea, județul Vîlcea ;
— Combinatului de lianți și azbociment Fieni, 

județul Dîmbovița ;
— întreprinderii de mobilier și decorațiuni „He- 

liade" București ;
— întreprinderii textile Pitești, județul Argeș ;
— întreprinderii de tricotaje și perdele Pașcani, 

județul Iași ;
— întreprinderii de piele și încălțăminte „Pio

nierul" București ;
— întreprinderii de porțelan Alba Iulia, județul 

Alba :
— întreprinderii de morărit și panificație „Co

vasna", județul Covasna ;
— întreprinderii de produse zaharoase Brașov, 

județul Brașov ;
— întreprinderii poligrafice „Banat" Timișoara, 

județul Timiș.
„Ordinul Muncii" clasaall-a.pentru locul II :
— întreprinderii de rețele electrice Timișoara, 

județul Timiș ;
— întreprinderii eleetrocentrale Oradea, județul 

Bihor ;
— întreprinderii electrocentrale Craiova, jude

țul Dolj ;
— întreprinderii electrocentrale București ;
— întreprinderii miniere Comănești, județul 

Bacău ;
— Exploatării miniere Ilba, județul Mara

mureș ;
— Schelei de producție petrolieră Zemeș, jude

țul Bacău ;
— întreprinderii de prospecțiuni și explorări 

geologice Hunedoara, județul Hunedoara ;
— întreprinderii Laminorul de tablă Galați, ju

dețul Galați ;
— întreprinderii de țevi „Republica" București ;
— întreprinderii de produse refractare „Răsări

tul" Brașov, județul Brașov ;
— întreprinderii de supape și bolțuri „Topolo- 

veni", județul Argeș ;
— întreprinderii de piese turnate Cimpina, ju

dețul Prahova ;
— Centrului Național al Industriei Aeronautice 

Române București ;
— întreprinderii nr. 2 Brașov, județul Brașov ;
— întreprinderii de mașini electrice București ;
— Centralei industriale de echipamente de te

lecomunicații și automatizări București ;
— întreprinderii de produse cosmetice „Miraj" 

București ;
— întreprinderii de anvelope „Danubiana" 

București ;
— Combinatului de fibre sintetice Iași, jude

țul Iași ;
— Centralei de utilaje și piese de schimb pen

tru industria chimică București ;
— Centralei industriale de metale neferoase și 

rare București :
— întreprinderii de produse lemn-mobilă Bucu

rești ;
— Combinatului de celuloză și hirtie Suceava, 

județul Suceava ;
— întreprinderii de hirtie cretată și carton on

dulat Ghimbav, județul Brașov ;
— Centralei materialelor de construcții Bucu

rești ;
— întreprinderii „Dorobanțul" Ploiești, jude

țul Prahova ;
— întreprinderii de confecții Scornicești, jude

țul Olt ;
— întreprinderii de piele și Încălțăminte „Pro

gresul" București ;
— întreprinderii de industrializare a laptelui 

București ;
— întreprind- de morărit șl panificație

Neamț, județL iț ;
— Intreprina de ulei Slobozia, județul

Ialomița ;
— întreprinderi. «ere București ;
— întreprinderii .e construcții industriale pen

tru construcții căi ferate Harghita — Miercurea 
Ciuc, județul Harghita ;

— întreprinderii poligrafice „13 Decembrie 1918“ 
București.

— întreprinderii forestiere, de exploatare și 
transport Focșani, județul Vrancea ;

— întreprinderii de prelucrare a lemnului Cluj- 
Napoca, județul Cluj ;

— întreprinderii de materiale de construcții 
Brașov, județul Brașov ;

— întreprinderii integrata de in Botoșani, ju
dețul Botoșani ;

— întreprinderii de confecții Suceava, județul 
Suceava ;

— Centralei industriei tricotajelor București ;
— Centralei industriei pielăriei, cauciucului și 

încălțămintei București ;
— întreprinderii piscicole Timișoara, județul 

Timiș ;
— Centralei industriale de morărit, decorticat, 

panificație și produse făinoase București.

CONSTRUCȚII
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Trustului de construcții industriale și agro

zootehnice București, care 4 ani consecutiv a 
ocupat locul I în întrecerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii de montaj și service pentru 

automatizări și telecomunicații București ;
— Trustului de construcții Timișoara, județul 

Timiș.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Trustului de construcții industriale Cluj- 

Napoca, județul Cluj ;
— întreprinderii de montaj și reparații centrale 

termice București ;
— Trustului de construcții Bacău, județul 

Bacău ;
— întreprinderii județene de construcțil-montaj 

Vîlcea, județul Vîlcea.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru Ipcul III :
— Trustului de construcții industriale Iași, ju

dețul Iași ;
— Trustului de construcții-montaj Mureș, ju

dețul Mureș ;
— Trustului de construcții „Carpați" București.

AGRICULTURA Șl SILVICULTURA
Unități din agricultura de stat și silvicultură

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Combinatului pentru producerea și industria

lizarea cărnii de porc Timiș, județul Timiș, care 
4 ani consecutiv a ocupat locul I în întrecerea 
socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii agricole de stat Balaciu, jude

țul Ialomița ;
— întreprinderii agricole de stat Jidvei, județul 

Alba ;
— întreprinderii de sere „30 Decembrie", județul 

Giurgiu ;
— întreprinderii avicole de stat Bacău, județul Bacău.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— întreprinderii agricole de stat Prejmer, ju

dețul Brașov ;
— Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii 

„Valu lui Traian", județul Constanța ;
— întreprinderii pentru producerea și industria

lizarea legumelor și fructelor Suceava, județul 
Suceava ;

— Inspectoratului silvio județean Vaslui.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— Asociației economice de stat și cooperatiste 

de sere Arad, județul Arad ;
— Combinatului pentru producerea și industria

lizarea cărnii de porc Ialomița, județul Ialomița ;
— Inspectoratului silvio județean Călărași ;
— Inspectoratului silvic județean Vrancea,

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— întreprinderii electrocentrale Deva, județul 

Hunedbara ; ___
•^"Combinatului minier Ploiești, județul Pra

hova ;
— Schelei de foraj Zădăreni, județul Arad ;
— Schelei de producție petrolieră Suplacu de 

Barcău, județul Bihor ;
— Schelei de producție gaze naturale Mediaș, 

județul Sibiu ;
— întreprinderii 

geologice Suceava,
— întreprinderii 

Timiș ;
— întreprinderii 

dețul Covasna ;
— întreprinderii

Prahova ; .
— întreprinderii 

București ;
— întreprinderii

Bacău ;
— întreprinderii 

Brașov ;
— întreprinderii 

județul Argeș ;
— întreprinderii .. ___

Mică, județul Sibiu ;
— Combinatului de ingrășăminte chimice Năvo

dari, județul Constanța ;
— întreprinderii

Iași ;
— întreprinderii

rești ;
— întreprinderii 

dețul Bacău ;

de prospecțiuni și explorări 
județul Suceava ;
„Ciocanul" Nădrag, județul
mecanice Tîrgu Secuiesc, ju- 

% 
județulmecanică fină Sinaia,

mecanice de utilaj
de avioane
„Metrom"

de motoare

chimic
Bacău, județul

Brașov, județul
electrice Pitești,

chimice „Carbosin" Copșa

de antibiotice Iași, județul

metalurgice „Neferal" Bucu-

de utilaj chimic Borzești, Ju-

UNITĂȚI COOPERATISTE 
DIN AGRICULTURĂ

Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Cooperativei agricole de producție Scorni

cești, județul Olt, care 4 ani consecutiv a ocupat 
locul I în întrecerea socialistă.

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I:
— Cooperativei agricole de producție Bucov, 

județul Prahova :
— Unității agroindustriale Buzău, județul Buzău ;
— Asociației economice intercooperatiste viti

cole Cozmești — Huși, județul Iași ;
— Asociației economice intercooperatiste pen

tru creșterea păsărilor Olteni, județul Teleorman;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și coo

peratist Peciu Nou, județul Timiș ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și co

operatist Ciurea, județul Iași.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a Il-a, pentru 

locul II :
— Cooperativei agricole de producție Piatra Neamț, județul Neamț ;
— Cooperativei agricole de producție Cămin, ju

dețul Satu Mare ;
— Cooperativei agricole de producție Bodești, județul Neamț ;
— Cooperativei agricole de producție „Ogoru" 

Pecica, județul Arad ;
— Cooperativei agricole de producție Vințu de 

Jos, județul Alba ;
— Unității agroindustriale Bacău, județul Bacău;
— Asociației economice intercooperatiste pomi

cole Rădășeni, județul Suceava ;
— Asociației economice intercooperatiste pentru 

creșterea păsărilor Buhuși, județul Bacău ;
— Consiliului unic agroindustrial de stat și co

operatist Sibioara, județul Constanța.
Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a, pentru 

locul III :
— Cooperativei agricole de producție Mureșeni, 

județul Mureș ;
(Continuare în pag. a IV-a)
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— Cooperativei agricole de producție Ciurea, 
județul Iași :

— Cooperativei agricole de producție Seleuș, 
județul Bihor ;

— Cooperativei agricole de producție Diniaș, 
județul Timiș ;

— Cooperativei agricole de producție Periam, 
județul Timiș ;

— Cooperativei agricole de producție Salonta, 
județul Bihor ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru 
creșterea păsărilor Mineri, județul Tulcea ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru 
creșterea vacilor pentru lapte Tirgu Frumos, ju
dețul Iași ;

— Asociației economice intercooperatiste pentru 
creșterea și ingrășarea ovinelor Girov, județul 
Neamț ;

— Consiliului unio agroindustrial de stat și co
operatist Valu lui Traian, județul Constanța ;

— Consiliului unic agroindustrial de stat și co
operatist Sanislău, județul Satu Mare.

TRANSPORTURI Șl TELECOMUNICAȚII
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Regionalei Căi Ferate București.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Depoului C.F.R. Caransebeș — județul Caraș- 

Severin ;
— întreprinderii de transporturi auto Caraș-Se- 

verin ;
— întreprinderii de aviație utilitară București ;
— Centralei mecanice de material rulant Bucu

rești ;
— întreprinderii de transport și utilaje con

strucții Rovinari, județul Gorj.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III:
— Stației C.F.R. Curtici, județul Arad ;

— Direcției județene de poștă și telecomunicații 
Vrancea, județul Vrancea ;

— întreprinderii de transport specializat pentru 
agricultură și industria alimentară Buzău, județul 
Buzău.

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— întreprinderii de turism, hoteluri și restau

rante București, care 4 ani consecutiv a ocupat 
locul I in Întrecerea socialistă.

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Uniunii județene a cooperativelor de pro

ducție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de cre
dit Gorj, județul Gorj ;

— întreprinderii județene pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosibile Vrancea.

„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— întreprinderii comerciale de stat mărfuri ali

mentare Rimnicu Vilcea, județul Vilcea ;
— întreprinderii comerciale de stat pentru ali

mentația publică Tirgu Jiu, județul Gorj ;
— întreprinderii comerciale cu ridicata mărfuri 

alimentare Timișoara, județul Timiș ;
— întreprinderii balneoclimatice Slănic Mol

dova, județul Bacău ;
— Bazei județene de aprovizionare tehnico-ma- 

terială Satu Mare.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— întreprinderii comerciale de stat mixte Ro

vinari, județul Gorj ;
— întreprinderii comerciale de stat mărfuri in

dustriale Tirgoviște, județul Dîmbovița ;
— Cooperativei de producție, achiziții și desfa

cere a mărfurilor Olănești, județul Vilcea.

GOSPODĂRIA COMUNALĂ 
Șl PRESTĂRI DE SERVICII

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I i

— întreprinderii județene de gospodărie comu-
< nală și locativă Bacău ;

— întreprinderii de construcții, reparații și ad
ministrarea fondului locativ „Foișor" București ;

— Uniunii cooperativelor meșteșugărești metal, 
chimie, lemn, construcții București.

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

Argeș ;
— întreprinderii județene de transport local 

Vrancea ;
— întreprinderii de administrare a clădirilor 

București ;
— Uniunii județene a cooperativelor meșteșu

gărești Covasna.
„Ordinul Muncii" clasa, a IlI-a, pentru locul III :
— întreprinderii județene de gospodărie comu

nală și locativă Neamț.

INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste" :
— Institutului de cercetări chimice București, 

care 4 ani consecutiv a ocupat locul I in întrecerea 
socialistă.

Ordinul „Meritul Științific" clasa I, pentru lo
cul I :

— Institutului de cercetări metalurgice Bucu
rești ;

— Institutului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru industria electrotehnică 
București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, pentru 
locul II :

— Institutului de fizică și Inginerie nucleară 
București ;

— Institutului de cercetări și modernizări ener
getice București.

INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
Șl INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Ordinul „Meritul Științific" clasa I, pentru lo
cul I :

— Institutului de cercetare științifică și ingine
rie tehnologică pentru automatizări și telecomu
nicații București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a Il-a, pentru 
locul II :

— Institutului de cercetări și proiectări pentru 
minereuri neferoase Baia Mare, județul Mara
mureș ;

— Institutului de cercetări și proiectări pentru 
petrol și gaze Cimpina, județul Prahova.

Ordinul „Meritul Științific" clasa a IlI-a, pen
tru locul III :

— Institutului de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și proiectare pentru sectoare calde 
București ;

— Institutului de cercetări, inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru rafinării Ploiești, județul 
Prahova.

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE MINISTERELOR

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului pentru proiectări de secții și uzi

ne metalurgice — IPROMET — București.
„Ordinul Muncii" clasa, a Il-a, pentru locul II :
— Institutului de cercetări, inginerie tehnologică 

și de proiectare a lucrărilor de construcții și in

stalații pentru minereuri Deva, județul Hune
doara. ~

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. pentru locul III :
— Institutului de inginerie tehnologică și pro

iectări de întreprinderi constructoare de mașini — 
I.P.C.M. — București ;

— Institutului de proiectări tehnologice pentru 
industria ușoară București.

INSTITUTE DE PROIECTARE 
ALE CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE

„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului de proiectare județean Dolj.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Institutului de cercetare și proiectare jude

țean Cluj.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— Institutului de proiectare „Carpați" București.

INSTITUTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA, 
INGINERIE TEHNOLOGICĂ 

Șl PRODUCȚIE DIN AGRICULTURĂ
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I :
— Institutului de cercetări pentru cereale și 

plante tehnice Fundulea, județul Călărași.
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a, pentru locul II :
— Institutului de cercetare și producție pentru 

pomicultură Mărăcineni, județul Argeș.
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, pentru locul III :
— Institutului de cercetare și producție pentru 

creșterea păsărilor și animalelor mici Balotești — 
sectorul agricol Ilfov.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ÎNALTA PREȚUIRE A MUNCII PLINE DE DĂRUIRE Șl ABNEGAȚIE
(Urmare din pag. a IlI-a)

Publicăm, în continuare, cuvîntul 
participanților la solemnitatea con
sacrată înmînării înaltelor distincții.

Cuvîntul tovarășului 
loachim Moga

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președinte al Repu
blicii,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Ordinul Muncii clasa I, conferit 

astăzi organizației de partid a ju
dețului Cluj pentru rezultatele obți
nute în industrie în întrecerea socia
listă pe anul 1983 constituie pentru 
noi un minunat prilej pentru a vă 
exprima, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, cele mai alese 
mulțumiri, împreună cu întreaga 
noastră recunoștință pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți cu nețărmurită 
dăruire patriotică spre binele și 
prosperitatea patriei noastre.

Cu ferma convingere că rezultatele 
încununate de distincția ce ne-a fost 
acordată se datoresc sprijinului mul
tilateral și permanent, grijii și căl
durii cu care îndrumați organizația 
de partid a județului Cluj, vă mul
țumim din suflet, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
orientările și indicațiile de excep
țională valoare ce ni le dați în ve
derea perfecționării întregii noastre 
activități, dezvoltării și modernizării 
necontenite, înfloririi multilaterale a 
județului Cluj.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima, totodată, cu deosebit respect 
și adîncă stimă, cele mai alese mul
țumiri pentru îndrumarea de înaltă 
competență de care ne-am bucurat 
din partea tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, pentru 
remarcabila contribuție adusă la îm
bunătățirea activității institutelor de 
cercetare, proiectare și Inginerie teh
nologică, a instituțiilor de învăță- 
mint superior din județul Cluj, re
flectată în sporirea aportului științei 
la realizarea în bune condiții a sar
cinilor ce ne-au revenit

înaltele distincții conferite organi
zației de partid și unor întreprinderi 
din județul nostru se constituie în- 
tr-un însuflețitor Îndemn revoluțio
nar la o activitate plină de dăruire 
și răspundere, pentru a ne situa per
manent la înălțimea distincțiilor care 
ni s-au acordat.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Cluj — români, 
maghiari și’ de alte naționalități — 
în frunte cu comuniștii, însuflețiți 
de minunatul exemplu de muncă ne
obosită, de abnegație și dăruire re
voluționară pe care ni-1 oferiți, sînt 
ferm hotărîți să muncească cu pa
siune și devotament pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, In acest an și pe întregul cin
cinal, întîmpinînd cu noi succese cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

Cuvîntul tovarășului 

Nicolae Dicu
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
înminarea de către dumneavoastră, 

mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, minerul de onoare al ță
rii, aici, în plenul Marii Adunări Na
ționale, a titlului de Erou al Muncii 
Socialiste pentru rezultatele obținute 
de Exploatarea minieră Cavnic, re
prezintă pentru noi o răspundere 
sporită pentru a da țării cît mai mult 
minereu, o obligație de a ne face pe 
deplin datoria față de patrie și popor.

Vă raportez, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că întregul 
nostru colectiv a înțeles pe deplin 
cerințele subliniate de dumneavoastră 
și în cuvîntarea la recenta plenară a 
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român privind dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime, satis
facerea din resurse interne a nevoi
lor economiei naționale de metale 
neferoase. în primii trei ani ai actua
lului cincinal sarcinile de plan au 
fost depășite cu 1 050 de tone de cu
pru, 1 020 de tone de zinc, precum și 
cu importante cantități de metale 
prețioase în valoare de peste 118 mi
lioane lei. Aceste realizări exprimă 
preocuparea noastră statornică pen
tru traducerea în viață a prețioase
lor dumneavoastră indicații cu pri
vire la îmbunătățirea tehnologiilor de 
exploatare, ridicarea gradului de re
cuperare și valorificare a metalelor 
din minereuri, extinderea mecanizării 
și automatizării unor procese de 
mtincă din subteran, întărirea conti
nuă a disciplinei în muncă.

Am început și anul 1984 cu rezul
tate economice bune. Astfel, pe pri
mele două luni planul este îndeplinit 
și depășit la toți indicatorii, produc
ția suplimentară de plumb, zinc și 
cupru în concentrate însumind peste 
6 milioane lei.

Onorați și stimulați de înalta dis
tincție pe care ne-ați înmînat-o as
tăzi, vă încredințăm că prin rezulta
tele muncii noastre vom fi In conti
nuare demni de marea cinste ce ni 
s-a făcut. Așa înțelegem noi, minerii 
din Cavnic, să răspundem grijii per
manente pe care ne-o poartă parti
dul, dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, așa înțelegem noi să intîmpi- 
năm marile evenimente pe care anul 
1984 le înscrie în viața poporului și 
partidului nostru.

Cuvîntul tovarășului 
Cornel Pacoste

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Onorat auditoriu,
La această emoționantă solemnita

te, cînd organizației județene de 
partid Timiș i s-a decernat, de către 
președintele Republicii, o inaltă dis
tincție pentru succesele obținute în 
anul 1983 în agricultură, gindurile de 
vibrantă mîndrie patriotică și revolu
ționară, de aleasă stimă și recunoș
tință ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii de pe aceste stră
vechi și înfloritoare meleaguri ale 
patriei, se îndreaptă spre dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vă mulțumim din adîncul 
Inimii pentru marea cinste pe care 
ne-ați făcut-o, pentru sprijinul con
stant, grija neostenită și ajutorul plin 
de generozitate acordat organizației 
județene de partid în perfecționarea 
activității politico-organizatorice și 
economico-sociale, ceea ce a făcut 
posibil ca județul Timiș să obțină un 
loc fruntaș în lupta pentru a smulge 
pămîntului recolte cît mai mari.

Neuitate rămîn în conștiințele 
noastre imaginile vizitei de lucru pe 
care, Împreună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, ați efectuat-o 
pe ogoarele timișene, în toiul acti
vității din anul trecut, Incît am be
neficiat, și de această dată, direct de 
sfatul dumneavoastră înțelept, de în
demnurile calde, de indicații și ori
entări de mare valoare pentru agri
cultura timișeană.

Sîntem conștienți că nu am obținut 
nici pe departe recoltele pe care le 
poate da pămîntul bănățean. Vă asi
gurăm însă că nu vom avea odihnă 
pentru ca In acest an să putem rea
liza o recoltă deosebită, record — pe 
care o poate da pămîntul Banatului 
— sarcină care a fost pusă de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în fața a- 
griculturll noastre socialiste.

Cunoaștem bine minusurile pe care 
le mai avem. Trebuie să Întărim or
dinea și disciplina în toate unitățile, 
trebuie să respectăm cu strictețe ca
litatea lucrării pămîntului, tehnolo
giile fiecărei culturi, să creștem efi
ciența în zootehnie.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, de slujire cu înalt 
devotament a intereselor și idealuri
lor supreme ale națiunii române, pe 
deplin încrezători în întreaga politică 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral, că sîntem ferm hotărîți ca, în 
anul 40 al libertății patriei, In tntîm- 

pinarea celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, să muncim mereu mai 
bine, mai eficient, sporind contribu
ția județului Timiș la creșterea avu
ției naționale, Ia întărirea indepen
denței și demnității României socia
liste.

Cuvîntul tovarășului 
Florin Tănăsescu

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți ca, in 

numele colectivului de muncă de la 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru indus
tria electrotehnică, distins astăzi 
pentru ocuparea .Jocului I" în Între
cerea socialistă cu ordinul „Meritul 
științific clasa I", să vă adresez 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general al partidului, cele 
mai calde mulțumiri pentru înalta 
distincție acordată.

Noi vedem In aceasta elocventa 
expresie a înaltei prețuiri pe care 
o acordați activității de cercetare 
științifică, profund angajată în so
luționarea unor probleme de mare 
importantă pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei.

Colectivul nostru de cercetători și 
proiectanțl a finalizat în acest an un 
număr de 120 de produse, a omolo
gat 79 tehnologii, destinate în prin
cipal reducerii consumurilor energe
tice, de materii prime și de mate
riale, contribuind, totodată, la redu
cerea importului cu peste un mi
liard de lei. Au fost realizate produ
se de înaltă tehnicitate — servomo
toare de curent continuu, echipa
mente pentru marile obiective, e- 
chipamente pentru mori de ciment și 
de minereu, de foraj terestru și ma
rin, redresoare de comandă, echipa
mente de comandă logică, s-au a- 
plicat în producție alte 70 Invenții, 
dovedind forța de concepție a cerce
tării științifice românești.

Rezultatele obținute se datoresc 
îndrumării de înaltă ținută științifi
că, grijii și preocupării permanente 
manifestate de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
ilustru 6avant de reputație mondia
lă, pentru sporirea aportului științei 
în realizarea unei noi calități in toa
te domeniile construcției socialiste și 
căreia, cu adîncă recunoștință, îl 
aducem cele mai vii mulțumiri.

In acest an sîntem hotărîți ca, ac- 
ționînd în spiritul orientărilor 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. să realizăm exemplar toa
te sarcinile ce ne revin din progra
mele prioritare.

Onorați de înalta distincție primi
tă. lnțelegînd ce obligații morale a- 
vem noi toți cei care lucrăm In cer
cetarea științifică, permiteți-ne să 
vă adresăm, încă o dată, din inimă, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai alese mulțumiri, 
însoțite de angajamentul nostru 
ferm de a acționa cu toată dă
ruirea pentru traducerea In viață a 
tuturor sarcinilor ce ne revin.

Cuvîntul tovarășului 
Alexandru Orzață

Mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele comuniștilor, al întregului co
lectiv de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de aluminiu Slatina, 
să vă mulțumim din toată inima 
pentru înalta distincție ce ne-a fost 
acordată, ca urmare a rezultatelor 
obținute in anul 1983 în realizarea 
sarcinilor de plan.

Rezultatele obținute în muncă de 
către organizația de partid și între
gul colectiv al întreprinderii noastre 
au fost posibile ca urmare a spriji
nului și indicațiilor prețioase de care 
am beneficiat în permanență din 
partea conducerii de partid și de 
stat, a dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general. îndrumările și orientările pe 
care ni le-ați dat cu ocazia vizitelor 
de lucru efectuate în întreprinderea 
noastră s-au înscris ca momente de 
neuitat in viața colectivului, care, 

sub conducerea organizației de partid, 
s-a mobilizat pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Astfel, 
în anul 1983 s-a realizat o producție 
suplimentară de aproape 10 000 tone 
de aluminiu primar și aliaje de alu
miniu, destinate în exclusivitate be
neficiarilor externi. în contextul mo
dernizării halelor de electroliză și al 
introducerii microprocesoarelor de 
concepție și producție românească, 
prin perfecționarea pregătirii perso
nalului, am obținut cel mai redus 
consum de energie electrică din în
treaga activitate a întreprinderii. 
Muncind cu aceeași consecventă, am 
reușit ca și pe primele luni ale aces
tui an să obținem peste prevederi 
2 000 tone de aluminiu.

Exprimînd dorința întregului co
lectiv de muncă, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face tot ceea ce depinde de 
noi pentru a realiza exemplar înda
toririle ce ne revin, pentru ca și în 
viitor să ocupăm un loc fruntaș în 
această mare întrecere pentru reali
zarea și depășirea planului, îndeosebi 
a producției fizice, exportului, redu
cerea consumurilor energetice, creș
terea productivității muncii.

Cuvîntul tovarășului 

Constantin Leonard
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușesci
Stimați
In aces 

lejuite d 
tincțil co 
cerea soc. 
emulație 
secretarul 
ședințele 
neobosita 
înfăptuirii 
ale poporului, mobilizează energiile 
întregii noastre națiuni pentru edifi
carea 
ți-mi 
aleasă ...
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Iași, asemenea întregului po
por, le nutresc din adincul inimii 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimata tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat al 
partidului șl statului nostru, perso
nalitate proeminentă a lumii contem

tșl deputați șî Invitați, 
nomente solemne pri- 

mînarea înaltelor dis- 
ite fruntașilor în între- 
listă, acțiune de mare 

inspirată și însuflețită de 
general al partidului, pre- 
R^publicii, care, prin 
activitate pusă în slujba 
intereselor fundamentale

socialistă a patriei, îngădui- 
să exprim sentimentele de 
și distinsă prețuire pe care

porane.
Conferirea județului Iași, pentru 

rezultatele obținute în întrecerea 
socialistă pe anul 1983, a unor înalte 
distincții pentru bilanțul înregistrat 
în agricultură, realizării de către 
consiliul popular județean a indica
torilor privind dezvoltarea economi- 
co-socială și edilitar-gospodărească 
în profil teritorial, ca și pentru re
zultatele din industrie, construcții, 
transporturi și circulația mărfurilor, 
la care se adaugă ordinele și distinc
țiile acordate altor întreprinderi eco
nomice din județ, reprezintă pentru 
noi cea mai profundă și mobilizatoa
re apreciere pe care ne-o acordă 
conducerea partidului și statului.

Primirea înaltelor distincții, apre
cierile făcute de conducerea partidu
lui și statului, de către dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituie pentru 
întreaga organizație de partid a ju
dețului Iași un prilej de temeinică 
autoanaliză șl de fermă angajare 
pentru a pune în valoare noi șî noi 
soluții în vederea îndeplinirii tuturor 
obligațiilor care ne revin pe acest an 
și pe întregul cincinal. Sîntem con
știenți că dispunem încă de mari re
zerve In organizarea și conducerea 
proceselor de producție și de muncă, 
în soluționarea operativă a probleme
lor tehnice șl tehnologice, in utili
zarea mijloacelor materiale și umane.

Vă asigurăm că nu vom găsi li
niște și nu vom precupeți nici un 
efort pentru a promova cele mai 
bune soluții, urmărind înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Iași sînt ferm 
hotărîți să răspundă prin noi fapte 
de muncă înaltei aprecieri pe care 
ați acordat-o azi activității noastre, 
acționînd cu toată puterea și capaci
tatea noastră pentru întîmpinarea 
celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 

Congresul al XIII-lea al partidului 
cu succese remarcabile in toate do
meniile de activitate.

Cuvîntul tovarășului 
Vadim Rusu

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Cu profundă recunoștință, vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele tutu
ror muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din întreprinderea agricolă 
de stat Balaciu, să vă adresez, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, calde mulțumiri pentru înalta 
distincție acordată pentru a doua 
oară consecutiv unității noastre.

Aceasta constituie aprecierea deo
sebită de care se bucură lucrătorii o- 
goarelor în marea bătălie pentru ob
ținerea unei producții record și re
flectă grija permanentă pe care con
ducerea partidului și statului nostru, 
personal dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
o acordați dezvoltării agriculturii ro
mânești, ca ramură fundamentală a 
economiei noastre naționale.

Noi, cei din întreprinderea agri
colă de stat Balaciu, ca dealtfel toți 
oamenii muncii din județul Ialomița, 
am simțit întotdeauna sprijinul dum
neavoastră permanent, sfaturile și 
prețioasele dumneavoastră indicații 
constituind pentru noi îndemnuri mo
bilizatoare de a smulge pămîntului 
roade tot mai bogate, contribuind 
astfel la creșterea avuției naționale, 
la bunăstarea întregului popor.

înalta distincție pe care ne-ați a- 
cordat-o ne este cu atît mai scumpă, 
cu cît dumneavoastră personal ați 
fost în nenumărate rînduri în mă
noasa Cîmpie a Bărăganului ialomi- 
țean, momente ce vor rămîne pentru 
totdeauna întipărite In sufletele lo
cuitorilor acestei glii străbune.

Printr-o mobilizare generală a tu
turor forțelor, sub conducerea orga
nizației de partid, am obținut, în 
condiții de neirigat, în anul 1983, a- 
proape 4 900 kg grîu la hectar, aproa
pe 5 000 kg orz, peste 2 500 kg soia și 
aproape un vagon porumb boabe la 
hectar. De asemenea, am realizat și 
depășit toți indicatorii de plan din 
zootehnie, sector care la noi repre
zintă peste 64 la sută din producția 
globală agricolă.

Așa cum ne-ați indicat la consfă
tuirile pe probleme de agricultură și 
la recenta Plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, am luat toate măsurile pentru 
ca lucrările din campania agricolă de 
primăvară să le executăm în cea mai 
scurtă perioadă și la un Înalt nivel 
calitativ.

Ne angajăm să răspundem cu noi 
fapte de muncă Încrederii ce ne-a 
fost acordate și prețuirii de care 
ne-am bucurat, pentru ca anul 1984 
să fie anul producțiilor agricole re
cord, cinstind astfel marile eveni
mente politice ale acestui an — cea 
de-a 40-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Cuvîntul tovarășului 
Radu Suman

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu adîncă emoție și vie recunoș

tință, permiteți-mi ca, în numele în
tregului colectiv al Trustului de con
strucții industriale și agrozootehnice 
București, să vă mulțumim din inimă 
pentru acordarea înaltului titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

Succesele obținute în ultimii patru 
ani, cînd am ocupat primul loc în 
întrecerea socialistă, se integrează în 
rîndul marilor înfăptuiri obținute de 
poporul român, fiind indisolubil le
gate de numele dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de contribuția hotăritoare 
pe care o aveți în conducerea întregii 
activități economico-sociale a patriei.

Decretele prezidențiale elaborate 
recent privind reorganizarea radicală 
a întregii activități de investiții-con- 
strucții, cu contractarea și executa
rea lucrărilor în acord global prin 
brigada complexă de antrepriză, se 
bazează pe o concepție nouă, izvorî- 
tă din gindirea și clarviziunea dum
neavoastră creatoare, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, ceea 
ce va determina trecerea la o nouă 

calitate și în domeniul construcțiilor, 
aplicarea întocmai a cerințelor nou
lui mecanism economico-financiar. 
Oamenii muncii din unitatea noastră 
își manifestă încrederea nestrămu
tată în această nouă formă de orga
nizare și de retribuire a muncii, care 
reunește în modul cel mai fidel in
teresele generale ale societății noas
tre socialiste cu interesele celor ce 
muncesc în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari.

Puternic însuflețiți de pilda atît de 
luminoasă a vieții și activității dum
neavoastră, vă încredințăm, și cu 
acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușfescu, că noi, 
comuniștii, toți cei a căror muncă 
este răsplătită astăzi prin înalte 
titluri ale Republicii, ne vom con
sacra întreaga energie îndeplinirii 
neabătute a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, a sarcinilor care ne 
revin din orientările și indicațiile 
date de dumneavoastră, contribuind 
astfel la înflorirea continuă a patriei 
noastre.

Cuvîntul tovarășului 

Mircea Sfetcovici
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Cu deosebită emoție și nemărginită 

recunoștință vă rog să-mi dați voie, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderea Textila 
Pitești să vă adresez cele mai calde 
mulțumiri pentru înalta distincție pe 
care n i-ați înmînat-o astăzi, pentru 
grija deosebită pe care conducerea 
partidului, dumneavoastră personal, 
o purtați oamenilor muncii din în
treaga țară.

Sîntem bucuroși să vă raportăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în cadrul ma
rii întreceri socialiste, noi, textiliștii 
argeșeni, am obținut o serie de re
zultate bune depășind planul la toți 
indicatorii, sporind astfel eficiența 
muncii noastre. In aceste momente 
care constituie pentru noi o mare 
sărbătoare trebuie să vă mărturisim 
că în lupta pentru obținerea acestor 
succese am fost în mod deosebit și 
permanent stimulați de cuvintele 
calde, de aprecierile, îndemnurile, 
înțeleptele îndrumări pe care dum
neavoastră le-ați adresat în repetate 
rînduri oamenilor muncii.

Mulțumindu-vă, încă o dată, din 
toată inima pentru înalta distincție 
acordată, care se adaugă celor trei 
Ordine ale Muncii clasa a IlI-a și 
unul clasa I pe care ni le-ați înmînat 
în anii precedent!, îngăduiți-mi, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm că vom 
munci în continuare cu pasiune și 
dăruire revoluționară, cu toată răs
punderea, astfel încît să onorăm a- 
ceastă ’ nouă distincție dînd patriei 
mai multe produse de calitate superi
oară, realizîndu-ne integral sarcinile 
și angajamentele pe 1984 și pe în
tregul cincinal.

Ne angajăm ca și in acest an, pe 
care l-am început cu rezultate bune, 
să luptăm pentru un loc cît mai de 
frunte în marea întrecere socialistă 
pe țară. Vă asigurăm, mult stimate 
și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem ferm hotărîți ca împreună 
cu toți oamenii muncii din județul 
Argeș să facem totul pentru a în- 
tîmplna 23 August, marea aniversa
re a eliberării patriei, și Congresul 
al XIII-lea al partidului cu succgse 
de prestigiu, cu o contribuție sporită 
la înflorirea patriei noastre scumpe, 
Republica Socialistă România.

Cuvîntul tovarășului 
Costică T. Mișcă

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu

mele cooperatorilor și mecanizatori
lor, al tuturor celor ce trăiesc șl 
muncesc în comuna Bucov, județul 
Prahova, să vă mulțumim din adîn
cul inimilor noastre pentru înalta 
distincție acordată cooperativei.

Este un fericit prilej pentru not 
de a vă raporta, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
organizația de partid și consiliul de 
conducere, toți lucrătorii ogoarelor 
din comună au acționat cu răspun
dere pentru traducerea în viață a 
prețioaselor indicații și orientări pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizi

tei de lucru în cooperativa noastră 
și la intilnirile cu cei ce lucrează 
în agricultură. Am folosit mai bine 
pămîntul și baza tehnico-materială ; 
am organizat la un nivel superior 
munca și am reușit, în condiții cli
matice mai puțin favorabile, să ob
ținem și în anul 1983 producții me
dii la hectar de 3 200 kg griu, 4 040 
kg orz, 8 512 kg porumb boabe și 
peste 30 tone legume. De asemenea, 
acordînd atenție deosebită îngrijirii 
și furajării animalelor, am reușit sâ 
obținem 4 400 litri lapte, în medie, pe 
cap de vacă furajată.

Pe această bază, am depășit pla
nul producției globale cu 25 mili
oane lei. al producției nete cu 22 mi
lioane lei și al beneficiilor cu 9 mi
lioane lei. Ca urmare, nivelul retri
buției cooperatorilor a fost mult su
perior anilor trecuți.

Cu prilejul adunării generale ce a 
avut loc la începutul acestui an am 
adresat chemarea la întrecerea so
cialistă către toate cooperativele a- 
gricole din țară. Pentru realizarea și 
chiar depășirea angajamentelor, am 
acordat și acordăm o maximă grijă 
pregătirii și desfășurării campaniei 
agricole de primăvară. Toată supra
fața arabilă a unității a fost arată 
din toamnă, am administrat pe te
renuri 3 000 tone îngrășăminte na
turale și 900 tone îngrășăminte chi
mice. ne-am asigurat întreg necesa
rul de semințe și material săditor 
din soiuri și hibrizi productivi, trac
toarele și mașinile agricole au fost 
reparate și puse în stare de func
ționare.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, .de 
hotărîrea noastră fermă de a face 
totul pentru obținerea în acest an a 
unor producții record în cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, aducîndu-ne astfel contri
buția la înflorirea multilaterală a 
României socialiste.

Cuvîntul tovarășului 

llie Bologa
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Pentru fiecare dintre noi, membri 

ai unui colectiv de muncă cu vechi 
tradiții revoluționare, muncitorești, 
clipa de față este încărcată de pro
funde emoții și semnificații. Ordinul 
Muncii clasa I care ni s-a acordat 
pentru rezultatele obținute în între
cerea socialistă pe anul 1983 răsplă
tește eforturile depuse pînă acum, ne 
stimulează pentru obținerea unor re
zultate superioare în viitor.

Doresc să mulțumesc, în numele 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor și celorlalți oameni ai muncii din 
întreprindere, conducerii superioare 
de partid, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
permanent și multilateral acordat 
întreprinderii noastre. Vizitele de lu
cru efectuate de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, au constituit pentru noi 
prilejuri de mobilizare puternică 
pentru valorificarea mai deplină a 
potențialului tehnic și uman ; au 
stimulat inițiativa și răspunderea 
pentru noi căutări în direcția moder
nizării producției, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii, reducerea consumurilor 
specifice și sporirea eficienței Între
gii activități economice.

Sîntem pe deplin conștienți că n-au 
fost epuizate toate rezervele interne. 
Vă asigurăm tovarășe secretar gene
ral. că vom desfășura o intensă acti
vitate organizatorică și politică pen
tru mobilizarea la maximum a între
gii capacități de gîndire, voință și 
acțiune a colectivului nostru de 
muncă, respingind cu hotărire orice 
manifestare de suficiență, de auto- 
mulțumire, creînd permanent o at
mosferă de muncă creatoare pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan.

în numele celor peste 5 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița roșie", ne 
angajăm să obținem în acest an im
portante depășiri la toți indicatorii 
de plan, finalizînd cu o lună mai de
vreme sarcinile de export, astfel în
cît să traducem exemplar în viață 
sarcinile ce ne revin din hotărîrea 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. pri
vind cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România <

Excelentă,
Vă . mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră de salut și bune urări 

transmis cu prilejul aniversării Zilei republicii.
Adresîndu-vă, Ia rîndul meu, aceleași amabile sentimente, îmi exprim 

convingerea că prietenia și cooperarea existente în prezent între cele două 
țări ale noastre vor continua să se întărească.

Cu această Ocazie, vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări 
de sănătate personală, de progres și prosperitate pentru poporul ro'mân.

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, A 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIT

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Repu
blicii Arabe Siriene, Abdel Rauf Al- 
Kassem, cu ocazia reînvestirii in 
funcție, prin care îi adresează calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și succes deplin în activi

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

martie — 28 martie. în țară : Vremea 
va continua să se amelioreze. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea precipitații 
izolate la începutul intervalului. îndeo
sebi în jumătatea de est a țării. Vin-

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

în toate zonele unde timpul 

permite să se lucreze intens!

.7

lativ scurtă față de aceea pe care 
oamenii muncii din agricultură o 
consacră îngrijirii livezilor și ex
tinderii plantațiilor. Spunem scurtă 
deoarece lucrările de intreținere în 
livezi au început din toamnă, nu 
mult după culesul fructelor, și au 
continuat pe timpul iernii. Dar ele 
vor cunoaște și trebuie să cunoască 
o intensificare in cursul acestei 
săptămini, devenită de pe acum o 
tradiție nu numai pentru pornitul* * 
torii de profesie, ci pentru toți 
aceia care cultivă sau urmează Să 
cultive pomi și arbuști fructiferi 
in grădina de lingă casă. Dar 
înainte de a prezenta principalele 
acțiuni care se vor desfășura in 
zilele care urmează, să aruncăm o 
scurtă privire în livezi.

în unitățile din județul Hunedoa
ra, pînă vineri s-a pregătit o supra
față de peste 2 800 hectare, din care 
mai mult de 1 560 hectare au fost 
însămînțate cu diferite culturi din 
prima epocă. Puternic stimulați de. 
îndemnurile și indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cuprinse in 
cuvîntarea rostită la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., toți oame
nii muncii de la sate acționează cu 
forțe sporite în vederea impulsionă
rii ritmului la toate lucrările agri
cole, Specialiștii din unitățile agri
cole. șefii secțiilor de mecanizare 
urmăresc îndeaproape starea și tem
peratura terenului și iau măsuri ca 
mecanizatorii să înceapă lucrările în
dată ce condițiile de lucru sînt priel
nice. în unitățile din consiliile a- 
groindustriale Deva, Ilia și Călan s-a 
cîștigat, de pe acum, un avans sub
stanțial, atît la pregătirea terenului, 
cit și la însămințări.

La cooperativa agricolă Deva, o 
formație de mecanizatori lucrează 
sub directa conducere a inginerului 
Sergiu Sbuchea, care ne relata : „E 
frig, dar starea terenului permite să 
efectuăm lucrări de bună calitate. 
Am pregătit 70 hectare pe care le 
cultivăm cu sfeclă de zahăr, 50 hec
tare cu cartofi și 20 hectare pentru 
fasole boabe. Am și insămințat și 
plantat o parte din suprafețele re
partizate pentru sfeclă de zahăr și 
cartofi. Dar, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R., trebuie 
să accelerăm și mai mult ritmul lu
crărilor, să nu mai facem distincție 
între culturile din epoca I și II. 
Noi avem pregătit, ca la carte, te
renul ce urmează a fi însămînțat cu 
porumb".

Se muncește intens și pe terenu
rile cooperativelor agricole Brănișca, 
Soimuș, pe cele ale fermei nr. 5 a 
I.A.S. Mintia. în aceste unități, sub 
îndrumarea atentă a inginerilor se 
plantau cartofii. La C.A.P. Brănișca, 
pe un teren în suprafață de 10 hec
tare se aflau 50 de cooperatoare la 
plantarea manuală a cartofilor. Lu-

18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Balada cavalerului Ivanhoe : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13,13; 15.30; 17,45; 19,45.
• Dot și cangurul — 9; 10,30; 12,
Insula lebedelor — 13,30; 15,15 : DOI
NA (16 35 38).
• Arma misterioasă s TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45, 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Țapinarii : TIMPURI NOI — 20.
• Scuzați, dumneavoastră vedeți 
fotbal ? : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 11; 15; 18,30, DOINA — 
17; 19,30.
• Bocet vesel : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17.30; 19,30.
• Un petic de cer : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Campionul : SCALA (11 03 72) —
9,15; 12,15; 16; 19.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Julia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30.
• Salamandra : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30.
• Febra aurului : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15.

După cum știm cu toții, primă
vara s-a lăsat așteptată cam mult, 
încit lucrările agricole sint intir- 
ziate cu două săptămini față de 
alți ani. Pomii sînt, poate, singurii 
care intr-un fel beneficiază de 
prelungirea timpului rece. Expli
cabil de ce. Seva lor incă nu a 
fost pusă în mișcare și, ca atare, 
mugurii nu s-au deschis. De ce 
pentru pomicultură este avanta
joasă această evoluție a vremii ? 
Pentru că, înflorind mai tirziu,
pomii vor fi fe
riți de pericolul " 1
brumelor și, prin I nprionrlq
urmare, va exis**  ||| jjQ| JudUd
ta certitudinea

„Săptămîna
cest an. Dar și ______________
in pomicultură, 
ca în alte ramuri ale agricul
turii, producții superioare se cu
leg numai dacă se execută la 
timp lucrările cerute. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cit avem de-a 
face cu livezi intensive și super- 
intensive de pomi fructiferi, care 
necesită o îngrijire cit mai bună, 
în aceste livezi, lucrările de între
ținere, tăierile de rodire se fac de 
așa natură incit fiecare pom să 
dea fructe pe măsura potențialului 
său. Iar pentru ca și fructele să fie 
sănătoase, de bună calitate, se fac 
cite 10—12 stropiri pe an. Dar 
chiar și pomii din livezile așa- 
zise tradiționale, cățărate pe dea
luri, cu solul inierbat, au nevoie de 
tăieri de rodire. Astăzi nimeni nu 
mai poate concepe că ar fi deajuns 
să planteze un pom și să 
apoi, la întîmplare, să-i 
roadele.

Este de înțeles de ce se 
cu atîta stringență necesitatea exe
cutării cu cea mai mare răspun
dere a lucrărilor de întreținere a 
pomilor din livezile unităților agri
cole și din gospodăriile populației. 
Numai efectuînd cu grijă tăierile 
și stropirile, numai lucrînd cores
punzător și fertilizînd solul, pot 
fi obținute recolte de fructe mari 
și de bună calitate. Oricine a pu
tut constata cit de mult a sporit, 
in ultimii ani, producția de fructe 
și, îndeosebi, aceea de mere. Dar 
această producție poate fi mult 
mai mare și superioară din punct 
de vedere calitativ, pentru a satis
face in cît mai bune condiții ce
rințele consumatorilor.

Ce trebuie făcut acum în „Săp
tămîna pomiculturii" și apoi în zi
lele ce vor urma pînă la înflori
rea pomilor, pentru ca roadele li
vezilor să fie mai bogate, iar fruc
tele de calitate superioară ? După 
cum am fost informați la Direcția 
generală economică a horticulturii, 
în cele șapte zile din „Săptămîna 
pomiculturii" urmează să fie făcute 
tăieri de formare și rodire la pomi 
pe 31200 hectare, să se execute 
arături și să se sape în jurul po
milor — dacă starea solului va 
permite — pe 50 600 hectare, fer
tilizări cu îngrășăminte organice 
— pe 10 670 hectare, iar cu îngră
șăminte chimice — pe 25 950 hec
tare. Sînt lucrări care n-au fost 
executate în cursul iernii și care se 
impun a fi încheiate în cursul 
săptămînii ce vine. în unele ju
dețe, aceste lucrări trebuie să se 
bucure de o atenție aparte. Și 
aceasta pentru motivul că n-au fost 
executate la timp. Tăierile de 
formare și rodire la pomi trebuie 
încheiate grabnic mai ales în uni
tățile agricole din județele Bihor, 
Galați, Argeș, Vaslui, Alba și Har- 

^ghita. De asemenea, al doilea tra-

aștepte 
culeagă

Impune

GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

tatea sa. Totodată, se exprimă con
vingerea că guvernele țărilor noas
tre vor continua să acționeze pentru 
intensificarea și extinderea relații
lor bilaterale și a conlucrării pe 
plan internațional. în interesul po
poarelor român și sirian, al cauzei 
păcii, securității și colaborării în 
lume.

tul va sufla slab, pînă la moderat. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, mai ridicate în ves
tul țării, iar minimele vor oscila între 
minus 2 și plus 6 grade. în București : 
Vreme în ameliorare. Cer schimbător, 
favorabil ploii slabe la început. Tem
peraturile minime vor fi ziua între plus 
7 și plus 10 grade și vor coborî noaptea 
pînă la zero la plus 3 grade. (Marga
reta Struțu, meteorolog de serviciu).

■ ■ ■ n b b

dețele Olt, Mehedinți, Prahova, 
Dîmbovița, Galați, Vrancea, Bacău, 
Iași, Neamț. Cluj, Sibiu, Mureș, 
Covasna, Bistrița-Năsăud și Su
ceava.

Și in această primăvară, multe 
dealuri urmează să fie împînzite 
cu noi plantații de pomi și arbuști 
fructiferi. In scurtă vreme, și a- 
cestea vor deveni zone pomicole, 
din care vor porni la vale lăzile 
pline cu fructe dulci și gustoase, 
cu culori după soA, galbene-aurii 
sau roșii ca para focului. In uni
tățile agricole, totul a fost proiec
tat,- trasat și se așteaptă doar mo
mentul zvîntării pămîntului pentru 
a începe plantarea. Material să- 
ditor există din abundență pentru 
toate speciile pomicole, încit pot 
fi plantate suprafețele prevăzute 
și completate golurile în livezile 
existente.

în „Săptămîna pomiculturii", 
precum și în tot cursul lunii apri
lie va trebui desfășurată o amplă 
acțiune, mult mai vastă decit în 
alți ani, de plantare a pomilor și 
arbuștilor fructiferi în gospodăriile 
populației. Este cunoscută preocu
parea multor cetățeni de la orașe 
și sate de a sădi pomi în curtea 
sau grădina de lingă casă. Venind 

in sprijinul aces
tei frumoase și 
utile preocupări, 
Programul unic de 
creștere a produc
ției agricole in 
gospodăriile per
sonale ale mem
brilor cooperati- 
de producție și

H

prevede ca 
de 200—250

în curțile 
metri pă- 
șase pomi 

vișini, pier- 
de-a lungul 

fructiferi.

velor agricole 
în gospodăriile producătorilor par
ticulari ------ — •“ ——
acestora, 
trați, să se planteze 
fructiferi (meri, cireși, 
sici, duzi, nuci), iar 
gardurilor — arbuști
De bună seamă, plantarea de 
pomi și arbuști fructiferi va schim
ba complet înfățișarea multor gos
podării, unde, in locul salcîmilor 
sau al arborilor care nu fac altceva 
decit să țină umbră pămîntului, 
vor crește pomi dătători de roade, 
care vor îndestula cu fructe fami
liile respective, creind totodată 
disponibilități pentru valorificarea 
lor pe bază de contract. Dar nu 
numai la sate, ci și la orașe tre
buie extinsă cultura pomilor. Oa
menii își doresc lingă casă, in spa
țiile dintre blocuri, cît mai mulți 
pomi, care nu numai că asigură un 
fruct oarecare, ci purifică aerul și 
înfrumusețează peisajul.

Este meritoriu faptul că, în 
această primăvară, pepinierele sta
tului au pregătit pentru a livra 
populației de la sate șl orașe 4,5 
milioane puieți de pomi altoiți, 
precum și un mare număr de ar
buști fructiferi și stoloni de căp
șuni. Ceea ce se cere acum este 
ca organele de specialitate, îm
preună cu unitățile cooperației de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor să asigure ca această 
imensă cantitate de material sădi- 
tor să ajungă în posesia celor care 
trebuie să asigure plantarea. Cu cît 
vor exista mai multe puncte de 
desfacere a materialului săditor, 
cu atît le va fi mai ușor oamenilor 
să intre în posesia pomilor doriți 
spre a-i putea planta in curți și 
grădini.

Dezvoltînd dragostea poporului 
nostru pentru pomi, pentru na
tură, să facem din „Săptămîna 
pomiculturii" o săptămînă de ample 
acțiuni pentru îngrijirea livezilor, 
de organizare a noilor plantații, 
care să se îngemăneze cu preocu
parea consiliilor populare, a tutu
ror oamenilor muncii de Ia sate și 
orașe pentru înfrumusețarea loca
lităților. Pentru că a face satele 
și orașele noastre mai frumoase 
înseamnă, în primul rînd, a le 
îngriji podoaba vegetală, a planta 
cît mai mulți pomi și arbuști 
fructiferi. Este în interesul tuturor 
locuitorilor de la sate și orașe, este 
în interesul general al societății 
noastre să sădim cîți mai mulți 
pomi și arbuști fructiferi, să în
grijim exemplar livezile, spre a se 
obține în acest an o recoltă re
cord de fructe, spre a dezvolta și 
mai mult patrimoniul pomicol al 
țării.

loan HERȚEG

■ Pe Bulevardul Karl Marx din 
Brăila se află în fază de finali

zare o modernă maternitate cu 500 
de paturi. Noul edificiu destinat o- 
crotirii sănătății - format din pa
tru corpuri de cite 3-5 niveluri - 
este dotat cu utilaje și aparatură 
moderne, de producție indigenă. 
Maternitatea cuprinde următoarele 
compartimente : asistență la naște
re, terapie și reanimare, îngrijire a 
prematurilor. Ea dispune de labora
toare de examinări paraclinice (ra
diologie, analize medicale), stație 
centrală de sterilizare și grup gos
podăresc. Toate acestea creează 
condiții pentru asigurarea unei a- 
sistențe medicale de calitate su
perioară.

B Peste 2 100 de apartamente au 
fost construite în anii socialismului 
la Corabia, oraș care, asemeni tu
turor localităților patriei, a cunos
cut în această perioadă o puterni
că dezvoltare. Anul acesta urmea
ză să fie puse la dispoziția locui
torilor orașului de la Dunăre încă 
140 de apartamente, precum și alte

MARAMUREȘ

Insămînțările se desfășoară pe front larg
Aproape fără excepție, campanii

le agricole de primăvară din jude
țul Maramureș sînt perturbate de 
excesul de umiditate din sol, de lun
gile perioade ploioase, care reduc 
considerabil numărul zilelor bune de 
lucru la însămînțări. De data aceas
ta însă, datorită precipitațiilor redu
se din timpul iernii, agricultura ju
dețului nu are, în această primăva
ră, terenuri cu exces de apă. Dim
potrivă, ar fi mare nevoie de ploaie 
pentru pornirea vegetației culturilor 
semănate în toamnă. După tempe
raturile coborîte înregistrate în urmă 
cu cîteva zile, acum vremea s-a în
călzit foarte mult, incit. putem spu
ne, așa cum afirmă toți specialiștii 
pe care i-am mtllnit pe cimp, că în 
județul Maramureș există condiții 
deosebit de bune pentru executarea 
exemplară a fiecărei lucrări.

Suprafața ce urmează a fi însă- 
mînțată în județ, în această primă
vară, se apropie de 30 000 de hec
tare. Terenul a și fost pregătit în 
proporție de 8 la sută, iar 6 la sută 
a și fost însămînțat. Dintre culturi
le din prima epocă au fost însămîn- 
tate pe suprafețe mai mari plante
le de nutreț — 41 la sută. între a- 
cestea sînt trifolienele și borceagu- 
rile. Urmează să se treacă și la în- 
sămînțarea inului pentru fibră pe 
3 000 hectare. Pentru a vedea cum 
se desfășoară lucrările agricole, am 
întreprins un raid prin unitățile si
tuate în Valea Someșului, acolo 
unde sint cele mai fertile suprafețe 
agricole ale județului.

Zi frumoasă și caldă, fără pic de 
nor. Prima întrebare despre mersul 
însămînțărilor o adresăm tovarășului 
Nicolae Sima, directorul S.M.A. 
Seini, care ne răspunde că nu poa
te lucra cu toate forțele întrucît nu 
s-a asigurat motorina necesară. A- 
celași răspuns îl primim și de la in- 
ginerul-șef al S.M.A. Șomcuta Mare, 
Mihai Matiaș. iar directorul S.M.A. 
Ulmeni, Rudolf Rajta, ne spune că 
din rezervele de motorină existente 
s-au putut trimite pe cîmp doar 
două tractoare cu semănători.

Mecanizatorul Nicolae Fangli, de la 
S.M.A. Satulung, care primise dimi
neața 30 litri motorină, se afla la 
semănat trifoi pe o tarla de la Pri- 
bilești. Mașina fusese reglată de ing. 
Micu, iar la semănat era ajutat de 
șeful secțfei S.M.A., Vasile Buni. 
Semănătura ieșea ca la carte. La A- 
riniș, pe cîmp nu găsim decît pu
ține tractoare. De ce ? Vasile Bli- 
daru, inginerul-șef al consiliului a- 
groindustrial, ne explică : „Azi lu
crăm cu numai două semănători — 
una la trifoi, pe terenurile coopera
tivei agricole și alta — la ghizdei, 
pentru asociația intercooperatistă. E- 
xistă destul teren pregătit, așa că ar 
putea fi însămînțat inul pe cele 550 
hectare. Dar cu două semănători lu
crările se desfășoară anevoios.

Tot cu două semănători se lucrea
ză șl la Oarța de Sus in această fru
moasă zi de martie și tot la semă
nat plante furajere. La Corni, Bicaz, 
Oarța de Jos, Băsești, tractoarele 
stau din cauza lipsei de motorină.

cinema
• Imposibila iubire : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 12; 16,30; 19,30, CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Timpul revanșei („Zilele filmului 
argentinian**)  : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Secretul lui Bachus s PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11; 13,15; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Astă-seară dansăm In familie :
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Trecătoarele iubiri : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Ringul î GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Mexicul în flăcări : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 11; 14; 17.
• Miezul fierbinte al piinii : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prea cald pentru luna mai : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 

obiective de larg interes social-cul
tural - unități de învățămînt, sănă- 
tote, cultură, ca și din sfera comer
țului.

B Oamenii muncii de la între
prinderea Laminorul de tablă Ga- 

CARNET
COTIDIAN

lăți au realizat, de la începutul 
anului și pînă în prezent, peste 
plan, circa 700 tone laminate finite 
pline, întreaga producție fiind ob
ținută cu consumuri reduse de e- 
nergie și combustibil.

B O inițiativă interesantă la între
prinderea de asistență tehnică și 
service pentru autoturisme „Dacia" 
- Pitești. Aici au fost create prin 
autodotare un număr însemnat de

După cum ne explică Cornel Drule, 
directorul S.M.A. Oarța de Jos, în 
luna martie aici s-au adus doar-' 13 
tone de motorină pentru cele 70 
tractoare, adică atîta cît este nece
sar numai pentru trei zile de lucru 
de fiecare tractor. Aflăm că în cursul 
zilei de 23 martie în județ au sosit 
70 tone de motorină, astfel îneît lu
crările vor putea fi intensificate. în
trucît motorina va fi asigurată, ne 
interesăm cum a fost pregătită cam
pania de primăvară. Ni se arată pro
gramul de lucru pe culturi, epoci de 
semănat, număr de agregate, număr 
de utilaje, viteză zilnică, zile nece
sare, perioadă de execuție și nume
le mecanicului care execută fiecare 
lucrare. De asemenea, pe platou sînt

HUNEDOARA 

Specialiștii agricoli -

utilaje de recondiționare a pieselor 
de schimb, precum și 70 de teh
nologii adecvate. De unde își 
procură însă întreprinderea piesele 
de schimb pentru recondiționare ? 
Unitatea și le asigură prin des- 
membrarea unor mașini casate, cît 
și contra cost, de la posesorii de 
autoturisme. Pe această cale, în
treprinderea a recuperat în ultima 
vreme piese în valoare de 15,5 mi
lioane lei și a economisit 54 tone 
metal.

■ In schimbul A de la secția țe- 
sătorie a întreprinderii textile ,,Bu- 
cegi" din Pucioasa, 25 de munci
toare lucrează la 258 mașini de 
țesut. în ultimii ani, productivitatea 
muncii a crescut aici de trei ori I

H In zona cea mai secetoasă a 
județului Botoșani (comunele Flă- 
mînzi, Prăjeni, Frumușica) au 
început lucrările la o acumulare de 
apă ce va avea o capacitate de 
18 milioane metri cubi. Pînă in anul 
1985 se vor iriga pe baza acestei 
acumulări 3 000 hectare teren ara
bil.

aranjate agregatele complexe, pregă
tite pentru a executa, la o singură 
trecere a tractorului, mai multe o- 
perații, atît la pregătirea terenului, 
cit și la semănat. A fost pregătită 
și o tabără la Oarza, situată la vreo 
7 kilometri de localitate. Dealtfel, pe 
județ, preciza directorul trustului 
S.M.A., Inginer Virgil Grobei, aflat 
de față la discuția noastră, sînt pre
gătite 43 de astfel de tabere și 28 
de grupuri independente de trac
toare.

Ar fi păcat, dar mai ales neper- 
mis ca asemenea condiții bune de 
lucru, pregătirile ce s-au făcut pen
tru această campanie să se iroseas
că din cauza unor defecțiuni orga
nizatorice, cum sint cele legate de li
vrarea cantităților de motorină. Iată 
de ce semnalăm că o problemă de 
prioritate tocmai necesitatea unei 

intervenții prompte în acest sens.
Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

permanent In cîmp
crarea era supravegheată îndeaproa
pe de ing. Viorica Jula și brigadiera 
Jenica Podolean. „Din mai multe 
motive, plantăm și manual cartofii 
— ne explică inginerul agronom. Ei 
au fost puși la încolțit din vreme. 
Acum au colții bine dezvoltați. Dacă 
i-am pune în mașină, o bună parte 
din ei s-ar rupe. Dar așa, realizăm 
o calitate foarte bună la plantat și 
economisim carburanți. Dorim ca în 
acest an să obținem o producție re
cord și la cultura cartofului, să de
pășim pe cea realizată anul trecut".

Și în consiliul agroindustrial Gioa- 
giu se întreprind măsuri concrete 
?entru a impulsiona ritmul de lucru, 
ntr-una dintre cele mai mari uni

tăți agricole — C.A.P. Gioagiu — se 
afla la lucru o formație complexă la 
fertilizarea, pregătirea terenului și 
semănat. Inginerul-șef al cooperati
vei, Ion Samoilescu, se afla la post. 
In același consiliu, la C.A.P. Romo- 
șel, o altă formație de 7 mecaniza
tori pregătea terenul pentru semă
natul porumbului.

în unele locuri, timpul bun de lu
cru nu este folosit din plin. La 
C.A.P. Cristur, chiar la un kilometru 
de sediul unității, se plantau carto
fii. Era joi, ora 12,20. Tractoristul 
Nicolae Lupuț era „în gol de pro
ducție". Aștepta să vină remorca cu 
cartofi. întrebăm de specialist, de 
președinte, de brigadier. Ni se răs
punde că inginerul Lucian Albu a 
fost prezent pe cîmp dar s-a dus la 
secția de mecanizare pentru a regla 
o mașină agricolă. Brigadiera Vero
nica Furca plecase după cartofi de 
sămînță, iar președintele C.A.P., La- 
dislau Szabo, avea de rezolvat niște 
probleme la sediu. O situație cu 
totul necorespunzătoare cînd se efec
tuează una dintre cele mai impor
tante lucrări agricole — semănatul. 
Acum specialistul agricol, cadrele de 
conducere din unități trebuie să se 
afle în cîmp, nu în altă parte.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii" |

GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 14,15; 16,15; 
18,30; 20,30, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Competiția : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Aventură în Arabia : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Zică ce vor zice : LIRA (31 7171)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Efendi : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Hanovra : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 18,30.
• Domnișoara Noorie : FLAMURA
(85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30; 19,45.
• Afacerea Pigot : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10: Titanic vals — 14,30; Salo
nul — 19,30; (sala „Ion Vasllescu",

sărbătoarea națională a repubucr elene
Excelenței Sale

Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

ATENA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Elene, îmi este 
plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de succes și fericire pentru 
dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul grec prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, colaborare 
și bună vecinătate existente intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, in toate domeniile, în interesul popoarelor român și elen, al păcii 
și colaborării în Balcani, in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă primului ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu, 
cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a acestei țări, prin care îi adre
sează calde felicitări și cele mai bune

Poporul grec sărbătorește astăzi 
un eveniment important al istoriei 
sale : împlinirea a 163 de ani de la 
declanșarea luptei pentru înlătura
rea asupririi străine care dăinuia 
de secole și redobîndirea indepen
denței și libertății pe străvechiul 
pămint al Eladei.

Anul acesta aniversarea eveni
mentului din 1821 are loc în con
dițiile în care guvernul de la Atena 
a trecut la realizarea unui amplu 
program de reforme social-econo- 
mice. Se are în vedere revitalizarea 
principalelor sectoare ale econo
miei, crearea de noi locuri de mun
că, reducerea efectelor crizei mon
diale, punerea în valoare a resur
selor naționale etc.

Orientări noi au loc și în dome
niul politicii externe. în acest sens, 
Grecia se pronunță cu hotărîre 
pentru adoptarea unor măsuri me
nite să împiedice agravarea con
fruntării nucleare pe continent, 
pentru instaurarea unui climat de 
încredere și rodnică conlucrare in
ternațională în Europa și în întrea
ga lume. Ca o importantă realizare 
a guvernului este apreciată renego- 
eierea acordului privind prezența 
bazelor militare americane pe teri
toriul tării în perspectiva reducerii 
activității acestora și lichidării lor 
în viitorii ani. Totodată, guvernul a 
cerut amînarea aplicării planurilor 
N.A.T.O. privind instalarea de ra
chete cu rază medie de acțiune în 
Europa, pronunțîndu-se pentru re
luarea dialogului Est-Vest în pro
blema armamentului nuclear.

în același timp, Grecia acționea
ză pentru dezvoltarea colaborării 
pe multiple planuri cu statele din 
Balcani, pentru transformarea a- 
cestei zone într-o regiune a bunei

tv
DUMINICA, 25 MARTIE

PROGRAMUL 1
8.30 Teleșcoală
9.00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toti
10.30 Viața satului
11.45 Lumea copiilor • 12,30 — Telefll- 

moteca de ghiozdan : Arabela (co
lor) — episodul 4

13.00 Album duminical
17,55 Secvențe din Bangladesh
18.10 Imagini din Grecia
18.30 Micul ecran pentru cei mici
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Cîntarea României
20.10 Film artistic : „Intre oglinzi para

lele" (color). O producție a Casei 
de Filme 5. Cu : Ion Caramltru, 
Ovidlu luliu Moldovan, George 
Constantin, Elena Albu, Dorel 
Vișan, Rodica Tapalagă, Fory 
Etterle, Virgil David, Corado Ne- 
greanu, Adrian Pintea. Cornel 
Clupercescu. Scenariul și regia : 
Mircea Veroiu

21.45 Telejurnal (parțial color) • Sport 
22,00 închiderea programului

DE LA
Dezvoltarea continuă a procesu

lui de economisire la C.E.C. in țara 
noastră este strîns legată și puter
nic stimulată de drepturile și 
avantajele de care beneficiază toți 
depunătorii la C.E.C.

Pe lingă avantajele specifice 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la C.E.C. își 
păstrează economiile bănești perso
nale, aceștia beneficiază de nu
meroase drepturi și avantaje gene
rale, printre care și asigurarea păs
trării secretului privind numele de
punătorilor, ale titularilor și ope
rațiile efectuate.

în actele normative privind or
ganizarea și funcționarea Casei de 
Economii și Consemnațiuni, ca și 
în alte dispoziții legale se prevede 
în mod expres obligația instituției 
și a personalului muncitor de a 
păstra cu strictețe secretul asupra 
numelui depunătorilor, ale titulari
lor și operațiile efectuate de 
aceștia, orice abatere fiind pedep
sită de lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe di
ferite instrumente de economisire 
se dau de Casa de Economii și 
Consemnațiuni numai titularilor 
depunerilor și persoanelor impu- 
ternicite in acest scop de titulari.

După cum este cunoscut, Casa

12 27 45) : Idolul și Ion Anapoda — 
10,30; Gaițele — 19,30; (sala Atelier) : 
Harap Alb — 10,30; Fata din Andros 
— 15,30; Intre patru ochi (A) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Dirijor : Aurel 
Niculescu. Soliști : Petre Nancu — 
trompetă, Costel Bejan — corn — 11.
• A.R.I.A. (13 53 75, sala Studioului 
de teatru al I.A.T.C.) : Concert de 
muzică tradițională Japoneză in inter
pretarea formației „GUNN“ — 19.
• Opera Romană (13 18 57) : Petrică 
și Lupul, Crăiasa zăpezii — 11; Băr
bierul din Sevilla — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
țara surisuiui — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 10,30; Niște 
țărani — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 10,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10; Turnul de 
fildeș — 15; 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Jocul 
de-a vacanța — 19,30; (sala Studio) : 
Trăsura la scară — 10.30; Pensiunea 

urări de fericire și succes. în tele
gramă se exprimă convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Grecia 
vor continua să se aprofundeze, spre 
binele popoarelor noastre, în in
teresul păcii, colaborării și securității 
in Balcani, în Europa și in lume.

vecinătăți și cooperării pașnice, 
pentru întărirea păcii, securității și 
colaborării, fără arme nucleare.

Sărbătorirea Zilei naționale a 
Greciei prilejuiește în țara noastră 
reafirmarea sentimentelor priete
nești pe care poporul român le 
nutrește față de poporul elen, de 
care se simte legat prin vechi tra
diții ale luptei comune pentru în
deplinirea aspirațiilor de indepen
dență și progres. Pe temelia unor 
asemenea raporturi tradiționale, 
colaborarea dintre România și Gre
cia a cunoscut o dezvoltare pu
ternică sub impulsul hotărîtor al 
întîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, prilejuite de vizitele efectua
te în Grecia de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca și de vizitele 
întreprinse în România de pre
ședintele Constantin Karamanlis și 
de către premierul Andreas Pa
pandreu, convorbiri care s-au sol
dat, de fiecare dată, cu noi și rod
nice înțelegeri privind extinderea 
conlucrării în numeroase domenii 
de interes reciproc.

Se dezvoltă, în același timp, co
laborarea româno-elenă în dome
niul vieții internaționale, în vede
rea transformării Balcanilor într-o 
zonă a colaborării și păcii. Salutată 
cu satisfacție de ambele popoare, 
evoluția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-elene corespunde pe deplin 
intereselor reciproce, ale cauzei pă
cii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Elene, poporul român a- 
dresează poporului prieten elen 
cele mai sincere felicitări, împreu
nă cu urarea de a dobîndi noi 
succese în împlinirea năzuințelor 
sale de progres și pace.

PROGRAMUL 2
9,00 Din marea carte a patriei. Patru- 

zeoi de trepte ale evului contem
poran

9,30 Bucuriile muzicii. Enesciana
10.00 Din țările socialiste
10.30 Muzica ?... nimic mai simplu !
11.35 Film serial : „Jean Christophe”
12.30 Scena și ecranul
13.15 Mic dicționar de operă șl balet
14,40 Pași de viață lungă
15.10 Teatru TV : „A venit o fată" de 

Huszar Sândor. Regia artistică ; 
Dan Necșulea

16.35 Desene animate : Sindbad mari
narul

17,00 Serata muzicală TV.
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Instantanee
20,05 Seară de balet
21,00 România pitorească
21.20 Jaz — Sibiu 1983
21,45 Telejurnal o Sport

LUNI, 26 MARTIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,25 Orizont tehnico-ștllnțific
20.50 Cîntecul și poezia care ne-au în

soțit istoria
21.10 Film
21.50 Românie, pămint străbun șl drag.

Pagini muzicale
22,05 La zi în 600 de secunde
22.15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

C.E.C.
de Economii și Consemnațiuni ofe
ră populației, pe lingă libretele de 
economii nominale și libretele de 
economii „la purtător" (in care nu 
se înscrie numele titularului), ca și 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. 
Particularitatea libretului de eco
nomii „la purtător" o constituie 
faptul că la efectuarea oricăror 
operații de emitere, depunere sau 
restituire pe aceste librete, depu
nătorii nu trebuie să prezinte nici 
un act de identitate.

Aceleași caracteristici le au și 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri, 
care sint de asemenea instrumen
te de economisire „la purtător", 
fapt pentru care la efectuarea ope
rațiilor de vinzare și cumpărare 
a lor, depunătorii nu trebuie să 
prezinte unităților C.E.C. sau poș
tale nici un act de identitate.

Dealtfel, întreaga evidentă pri
vind depunerile populației la Casa 
de Economii și Consemnațiuni se 
ține numai pe baza numerelor li
bretelor de economii, respectiv nu
merelor de cont etc.

De aceea, păstrarea tichetului cu 
numărul libretului de economii, 
care se înminează depunătorului 
odată cu emiterea libretului, este de 
un real folos pentru identificarea 
acestuia în cazul pierderii lui.

doamnei Olimpia — 15; Acești Îngeri 
triști — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 10; Arta con
versației — 15; Front atmosferic — 
19,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Milio
narul sărac — 10; Hotel „Zodia ge
menilor" — 19: (la clubul I.c.T.B.) : 
Omul care a văzut moartea — 10.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu stlcleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Clnt de drag și voie bună
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 11; 
Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 25 55) : 
Albă ca zăpada și cel 7 pitici — 
10,30; Spectacol de muzică șl poezie
— 17,30; 19,30; (sala Liceului „N. Băl- 
cescu") : Băiatul cu floarea — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Anotimpurile minzului — 10; 12; Nică 
fără frică — 17.
• Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10; 16: 19,30.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64): Veselia are cuvintul —- 16,30; 
19.30.
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Acțiunile si inițiativele României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceausescu 

pentru apărarea păcii si promovarea 
colaborării internaționale exprimă 

aspirațiile vitale ale întregii umanități

PRAGA
A

înaltă apreciere pentru prodigioasa 
activitate a tovarășei academician doctor 

inginer Elena Ceaușescu pe tărîmul științei

ATENA

Reuniunea de expert! a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa

Relatări și comentarii ale presei de peste hotare consacrate lucrărilor

Plenarei C.C. al P.C.R., cuvîntării secretarului general al partidului

ro-
îȘi

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 21—22 martie, politica externă dinamică de pace, colaborare și în
țelegere între națiuni, activitatea constructivă, rodnică a poporului 
mân pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate 
găsesc un puternic ecou în presa de peste hotare.

Este evidențiată în mod deosebit activitatea neobosită a secretaru
lui general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu — personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, arhitectul politicii externe românești — con
sacrată dezvoltării colaborării și solidarității cu toate popoarele lumii, cu 
forțele revoluționare, progresiste, democratice, antiimperialiste de pretu
tindeni, triumfului idealurilor de libertate și independență ale popoare
lor, opririi cursei înarmărilor și trecerii la măsuri concrete de dezarmare 
și, în primul rînd, la dezarmare nucleară, cauzei păcii și colaborării în
tre toate națiunile lumii, edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Mijloacele de informare în masă de pe diferite meridiane pun mal 
ales în lumină strălucitele inițiative, demersuri și propuneri concrete ale 
șefului statului român pentru oprirea cursului periculos al înarmărilor în 
Europa și în întreaga lume, edificarea unui climat de încredere și secu
ritate pe continent, pentru prevenirea și încetarea conflictelor militare, 
eliminarea stărilor de tensiune și soluționarea oricăror probleme litigioase 
pe cale politică, pentru instaurarea 
internaționale.

In relatarea sa consacrată lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.C.R., agenția iugo
slavă „TANIUG" relevă că acestea 
s-au încheiat printr-o amplă cuvîntare 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
rindu-se la situa
ția internațională, 
Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că no
ile rachete ame
ricane din Europa 
și contramăsurile 
sovietice au de
terminat intrarea 
cursei înarmărilor 
într-o nouă etapă, 
foarte periculoa
să. In context, 
Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat pozi
țiile privind re
ducerea bugetelor 
militare ale am
belor blocuri, ne
cesitatea continu
ării dialogului so- 
Vieto-american și 
alte probleme. El

unei noi ordini politice și economice

Ceaușescu. „Refe

vietică și cu ceilalți vecini ai săi". 
Se subliniază, apoi, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a declarat, de 
asemenea, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără arme nu
cleare și a arătat că România susți-

tante : o creștere a producției indus
triale cu cel puțin 7 la sută și reali
zarea 
adică o producție-record.

„Conducătorul statului și Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, s-a pronunțat pentru ne
gocieri directe între țările membre 
ale N.A.T.O. și Tratatului de la 
Varșovia", relatează și agenția spa
niolă „E.F.E.". „în cuvîntarea rostită 
la încheierea plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu a insistat 
asupra necesității de a se ajunge la 
un acord privind reducerea trupelor 
și armamentelor în cadrul negocie
rilor de la Viena", se arată în rela
tare, subliniindu-se : „Președintele 
României a adresat un apel Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice de a opri 
atit amplasarea de noi rachete ame
ricane, cît și aplicarea contramăsuri- 
lor sovietice, deoarece armele nu
cleare nu pot contribui la pace".

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu 
cere contacte directe între pacte", 
ziarul austriac „DIE PRESSE" pu
blică o relatare în care se evidenția
ză că „șeful statului și partidului 
român, Nicolae Ceaușescu, s-a pro
nunțat pentru negocieri directe între 
Pactul de la Varșovia și N.A.T.O. 
privind problema

a 29 milioane tone cereale,

PRAGA 24 (Agerpres). — Un cor
dial salut și cele mai bune urări de 
noi împliniri în prodigioasa activitate 
pe care o desfășoară pe tărîmul ști
inței, pentru creșterea rolului și efi
cienței cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și progresului tehnic 
în îndeplinirea programelor de con
strucție economico-socială ale Româ
niei socialiste au fost adresate tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, de Jaromir Obzina, vice
președinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, președintele Comisiei de stat 
pentru dezvoltarea științei și tehnicii 
și a construcțiilor capitale, cu prilejul 
întrevederii avute cu tovarășul Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Din partea tovarășei Elena 
Ceaușescu, mulțumind pentru mesaj, 
tovarășul Ion Ursu a transmis pre
ședintelui Comisiei cehoslovace de 
stat pentru dezvoltarea științei și teh
nicii și a construcțiilor capitale sa
lutări cordiale și urări de succes in 
deplina mobilizare a capacității de 
înnoire tehnologică a acestei țări, în 
folosul consolidării și continuei sale 
dezvoltări.

Examinind, în lumina exigențelor 
și posibilităților identificate în ca
drul întîlnirilor la cel mai înalt nivel 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, stadiul și per
spectivele relațiilor de colaborare 
tehnico-științifică dintre România și 
Cehoslovacia, interlocutorii au expri
mat convingerea că proiectele de coo
perare convenite pot fi accelerate și 
aprofundate în folos reciproc, în spe
cial în domeniile chimiei, petrochi
miei, energeticii, construcțiilor de 
mașini, electronicii, tehnicii de cal
cul, mijloacelor de automatizare, me
talurgiei, fizicii și tehnicii nucleare 
etc, în care ambele părți dispun de 
certă experiență și de baza tehnico- 
materială adecvată.

★
Participînd, la Praga, la cea de-a 

30-a ședință a Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare tehnico-științifică, 
tovarășul Ion Ursu a avut întrevederi 
cu conducătorii delegațiilor partici
pante. Cu acest prilej au fost abor
date probleme ale lărgirii, adîncirii și 
creșterii eficienței colaborării tehni- 
co-științifice, ale pregătirii și conve
nirii, încă în acest an, a proiectelor 
programelor de cooperare științifică 
și tehnologică, pentru perioada 1986— 
1990, dintre România și țările res
pective.

ATENA 24 (Agerpres). La Ate
na continuă lucrările reuniunii de 
experți a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care 
are sarcina să examineze și să ela
boreze o nouă metodă general-ac- 
ceptabilă de reglementare pașnică a 
diferendelor.

Cele 35 de state participante au 
adoptat ordinea de zi, care prevede 
realizarea unui schimb de vederi 
general, examinarea propunerilor ce 
vor fi prezentate, elaborarea și a- 
doptarea raportului final și încheie
rea reuniunii. A fost convenit, de 
asemenea, programul de lucru pen
tru întreaga durată a reuniunii. Dez
baterile generale au permis degaja
rea dorinței realizării de progrese în

elaborarea unei metode general-ac- 
ceptabile de reglementare pașnică a 
diferendelor.

Intervenind în dezbaterile referi
toare la organizarea lucrărilor reu
niunii de la Atena, reprezentantul 
țării noastre a arătat că, în întreaga 
lor activitate, participanții trebuie 
să se conducă după normele demo
cratice convenite la Helsinki pentru 
întregul proces inițiat la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Numai prin respectarea 
strictă a acestor norme — a arătat 
delegatul român — se poate garanta 
dreptul fiecărui stat de a lua parte, 
in condiții de deplină egalitate, atit 
la procesul de negociere, la dezba
teri, cît și la adoptarea deciziilor.

VOINȚA FERMA A POPOARELOR

Ședința Comisiei permanente 
a C.A. E. R. pentru comerț exterior

Oprirea cursei înarmărilor, însănătoșirea 
climatului politic mondial - cerință pri
mordială ferm susținută de președintele 
României.
Amplă prezentare a realizărilor poporului 
român în construcția socialistă și dezvol
tarea economică, în ridicarea nivelului 
de trai.

subliniat, totoda-a
tă, necesitatea transformării Balca
nilor într-o zonă fără arme nucleare 
și fără baze militare străine. Nicolae 
Ceaușescu a relevat că România își 
va intensifica conlucrarea cu țările 
nealiniate și în curs de dezvoltare", 
se arată în relatarea agenției.

„în cuvîntarea rostită la Plenara 
Comitetului Central al P.C.R., secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a cerut ca State
le Unite și Uniunea Sovietică să reia 
negocierile privind reducerea înar
mărilor, la care să participe, sub 
o formă sau alta, cel puțin țările din 
cele două blocuri militare, N.A.T.O. 
și Pactul de la Varșovia" — transmi
te agenția „CHINA NOUA". „Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că popoarele 
europene nu au numai dreptul, ci 
și obligația să participe la realiza
rea înțelegerilor, a acordurilor co
respunzătoare". Agenția relevă, in 
continuare, precizarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
este necesar să se oprească ampla
sarea rachetelor Statelor Unite ale 
Americii în Europa și, totodată, să 
se oprească realizarea contramăsu- 
rilor anunțate 
că, precum și 
măsuri au dus 
a unei situații

„Președintele 
reiterat faptul că România s-a pro
nunțat întotdeauna pentru oprirea 
cursei înarmărilor, in primul rind a 
celei nucleare, și se pronunță pen
tru tratative directe între Pactul de 
la Varșovia și N.A.T.O., într-o serie 
de probleme privind reducerea înar
mărilor și îmbunătățirea climatului 
vieții internaționale — scrie în con
tinuare agenția chineză. In cadrul 
negocierilor, a arătat secretarul ge
neral al P.C.R., trebuie să fie luate 
în considerare toate propunerile, ale 
țărilor socialiste sau ale altora, cit 
șl cele formulate de diferiți oameni 
politici și de alte guverne.

In cadrul Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. au fost discutate, 
de asemenea, situația economică a 
României, probleme ale muncii de 
partid și politica externă a guver
nului român" — se arată în înche
ierea relatării agenției „China 
Nouă".

Ziarele sovietice „PRAVDA", 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA" și 
„SOVETSKAIA ROSSIA" publică 
știrea agenției „T.A.S.S." informînd 
despre cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din 21—22 
martie. Se precizează că plenara a 
examinat raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire la realizarea pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a României pe 
anul 1983 și pe primele două luni 
ale anului în curs, măsurile pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor sta
bilite pe 1984, raportul 
tivitatea internațională 
și statului în 1983 și 
orientări ale politicii 
anul 1984, precum și alte probleme. 
De asemenea, se informează despre 
rezolvarea problemelor organizato
rice înscrise pe ordinea de zi.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
din R. D. Germană, relevă că, în 
cuvîntarea rostită la recenta plenară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că „România va continua să ac
ționeze cu toată hotărirea și va 
pune în centrul activității sale în
tărirea relațiilor cu țările socialiste 
și, in primul rînd, cu Uniunea So-

de Uniunea Sovieti- 
aprecierea că aceste 
la crearea în Europa 
deosebit de grave.
Nicolae Ceaușescu a

privind ac- 
a partidului 
principalele 
externe în

ne crearea unor asemenea zone și 
in alte regiuni ale Europei și ale 
planetei. O mare însemnătate — re
levă „Neues Deutschland" — acor
dă România Conferinței de la 
Stockholm, care constituie un mo
ment important în întărirea secu
rității și cooperării pe continent, pe 
calea dezarmării.

„BERLINER ZEITUNG" inserează 
aprecierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind dezvoltarea rela
țiilor cu statele socialiste, relevînd, 
totodată, că, în domeniul economic, 
în anul ce a trecut, România a obți
nut succese în dezvoltarea forțelor 
de producție, în realizarea planurilor 
economice și ridicării nivelului ma
terial și spiritual al poporului. 1983 — 
arată ziarul ce apare în capitala 
R.D.G. — a constituit un moment im
portant în depășirea unor dificultăți 
apărute în primii doi ani ai cincina
lului, creîndu-se, în acest fel, condi
țiile corespunzătoare pentru reali
zarea sarcinilor planului cincinal.

„în cadrul unei ample cuvîntări, 
rostită la încheierea Plenarei Comi
tetului Central al P.C.R., președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, a ce
rut oprirea amplasării rachetelor 
americane și sovietice cu rază medie 
de acțiune și reluarea negocierilor 
sovieto-americane in domeniul redu
cerii înarmărilor", subliniază agenția 
„UNITED PRESS INTERNATIO
NAL".

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
evidențiază agenția U.P.I. — a relie
fat necesitatea opririi amplasării ra
chetelor Statelor Unite ale Americii 
în Europa și, concomitent, a contra- 
măsurilor anunțate de Uniunea So
vietică, a reluării cît mai curînd a 
negocierilor dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii.

în continuare sînt redate pasaje 
din cuvîntare privind faptul că 
România se pronunță pentru trata
tive directe intre Pactul de la Varșo
via și N.A.T.O., într-o serie de pro
bleme referitoare la reducerea înar
mărilor, îmbunătățirea climatului 
vieții internaționale, precum și ne
cesitatea de a se face totul pentru 
realizarea unui acord corespunzător 
la Viena, în cadrul negocierilor pri
vind reducerea armelor, a efective
lor militare în Europa centrală.

De asemenea, agenția, menționînd 
că președintele Nicolae Ceaușescu a 
abordat o serie de probleme de poli
tică economică, se oprește asupra 
sublinierilor șefului statului român 
privind întărirea spiritului de răs
pundere și disciplină la locul de 
muncă și reducerea în continuare a 
consumurilor energetice, aplicarea cu 
fermitate a hotărîrii privind mărirea 
retribuției, cu precizarea că 61 la 
sută din personalul muncitor a primit 
retribuția majorată și că sînt condi
ții ca, pînă la 1 august, întregul per
sonal muncitor să primească retribu
ția majorată.

în relatarea consacrată cuvîntării 
rostite la plenară de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „AGENȚIA 
FRANCE PRESSE" relevă sublinie
rile conducătorului partidului și sta
tului nostru privind activitatea de 
comerț exterior. Conform aprecie
rilor președintelui Nicolae Ceaușescu, 
scrie agenția France Presse, anul 1983 
a marcat un moment important pen
tru rezolvarea unor contradicții și 
depășirea unor dificultăți ale econo
miei românești, producția industrială 
marfă a crescut cu 4,7 la sută, iar 
producția cerealieră a fost de aproa
pe 20 milioane tone. Obiectivele 
fixate pentru 1984 sînt și mai impor-

i înarmărilor, pre
cum și pentru îm
bunătățirea cli
matului interna
țional. In cuvîn- 
tarea rostită la . 
încheierea lucră
rilor plenarei C.C. 
al P.C.R., el a re
afirmat importan
ta încetării ime
diate a amplasă
rii de arme ato
mice americane 
în Europa și a a- 
plicării contramă- 
surilor sovieti- 
ce“. De asemenea, 
este redată apre
cierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
referitoare la re
luarea cît mai cu- 

negocierilor dintre

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 67-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru comerț exterior, la care au 
participat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R., precum și R.S.F. Iugo
slavia. Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

Comisia a examinat și adoptat ra
portul privind activitatea acesteia în 
anul 1983 și orientările pentru viitor 
pornind de la sarcinile puse de sesiu
nea Consiliului (Ședința a XXXVII-a) 
și de Comitetul Executiv al C.A.E.R.

Comerțul reciproc al țărilor mem
bre ale C.A.E.R., desfășurat pe baza 
acordurilor de lungă durată și pro
tocoalelor comerciale anuale, a con
tribuit la îndeplinirea planurilor de 
dezvoltare economică, la progresul 
continuu al economiilor lor națio

nale. Se realizează cu succes obliga
țiile reciproce de livrări în cadrul 
convențiilor încheiate pe perioada 
1981—1985. A continuat să se dez
volte comerțul țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu R.S.F.I.

La ședința comisiei au fost exa
minate și alte probleme de colabo
rare multilaterală între țările mem
bre ale C.A.E.R. Hotărîrile adoptate 
de comisie sînt îndreptate spre dez
voltarea în continuare a colaborării 
în domeniul comerțului exterior. A 
fost relevată, încă o dată, linia con
secventă promovată de țările mem
bre ale C.A.E.R. pentru dezvoltarea 
relațiilor economico-comerciale cu 
toate statele care sînt gata să colabo
reze pe bază egală, reciproc avanta
joasă, indiferent de nivelul de dez
voltare economică și de sistemul so
cial-economic.

În favoarea soluționării pe cale politică 

a situației din America Centrală

rind posibil a
U.R.S.S. și S.U.A. și necesitatea în
cheierii unui acord în cadrul nego
cierilor de la Viena privind redu
cerea trupelor.

Ziarul italian „AVANTI“ a publi
cat un articol intitulat „Activitatea 
diplomatică a României — o cale 
bună pentru destindere", sub sem
nătura deputatului Filippo Fiandrotti, 
însoțit de o fotografie cu aspecte de 
la marile manifestații pentru pace 
care au avut loc la București. In 
articol se face o trecere în revistă a 
relațiilor internaționale ale Româ
niei, subliniindu-se rolul activ al 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea ansamblului politicii in
terne și externe a țării noastre. Re- 
ferindu-se la activitatea pe plan in
ternațional a României, publicația 
relevă că „aceasta a fost posibilă da
torită bazei sale populare care, la 
rîndul său, izvorăște din tradițiile 
extraordinare ale luptei românilor 
pentru independență națională" „Po
porul român și conducătorii lui — 
se arată în articol — au trebuit în 
repetate rînduri să apere sau să 
dobîndească independența". Trecînd 
în revistă acțiunile întreprinse de 
România în viața internațională, ar
ticolul subliniază că acestea repre
zintă rezultatul 
lungă durată, 
și curaj de președintele 
Ceaușescu.

Intr-un articol publicat cu 
primirii de către președintele 
Ceaușescu a ministrului de 
din Angola, cotidianul „JORNAL DE 
ANGOLA" prezintă pe larg pozițiile 
partidului și statului nostru, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu în pro
blemele vieții internaționale, ale pă
cii și securității in lume. Un loc 
deosebit îl ocupă evidențierea 
aprecierilor conducătorului parti
dului și statului nostru privind 
situația din Africa australă.

Se relevă în acest sens că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că în
țelegerea privind dezangajarea su
dului Angolei de către trupele Re
publicii Sud-Africane și încetarea 
sprijinului acordat forțelor antigu
vernamentale constituie o acțiune 
importantă, a cărei realizare este în 
favoarea eforturilor poporului ango
lez consacrate dezvoltării 
și sociale a Angolei.

Ziarul prezintă, de 
sublinierile .tovarășului 
Ceaușescu privind dreptul Namibiei 
la independență, însemnătatea abo
lirii politicii de apartheid și de dis
criminare rasială din Africa de Sud.

Ziarul „LA REPUBLICA", din 
Columbia, dedică un amplu articol 
președintelui Nicolae Ceaușescu, în 
care prezintă principalele momente 
din viața și activitatea șefului statu
lui român. Este în mod deosebit evi
dențiată bogata activitate a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, subliniindu-se că 
România socialistă a întreprins ac
țiuni importante în cele mai arză
toare probleme ale păcii și securită
ții mondiale. Cotidianul columbian 
prezintă apoi pe larg principiile po
liticii externe promovate consecvent 
de România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare, în articol sînt inclu
se date privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării noastre, în spe
cial în perioada de cînd la condu
cerea partidului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae 
precum și perspectivele 
ale societății românești.

SAN JOSE 24 (Agerpres). — In ca
pitala Republicii Costa Rica s-au în
cheiat lucrările unui seminar avînd 
ca temă „Prezentul și viitorul Ame
ricii Centrale". La dezbateri au luat 
parte personalități ale vieții politice 
și științifice din mai multe țări din 
regiune.

In documentul final adoptat de 
participanți se subliniază că princi
palele cauze ale crizei din America 
Centrală rezidă în starea de înapoie
re economică a statelor din zonă, 
precum și în amestecul străin în pro
blemele lor interne, care a complicat 
și mai mult situația și a dus la agra
varea tensiunilor sociale.

Documentul exprimă, totodată, 
sprijinul pentru eforturile depuse de 
țările Grupului de la Contadora în

direcția soluționării pe cale politică a 
situației din America Centrală.

CIUDAD PE MEXICO 24 (Ager
pres). — In capitala Mexicului a fost 
creat Comitetul de apărare a po
poarelor din țările Americii Centrale, 
din care fac parte militanți pe tărim 
obștesc, cadre didactice din America 
de Sud, America de Nord și unele 
state vest-europene. In cursul unei 
conferințe de presă organizate cu a- 
cest prilej s-a anunțat că vor fi ini
țiate acțiuni de masă în favoarea so
luționării pe calea tratativelor a tu
turor controverselor din America 
Centrală, împotriva politicii ameste
cului străin în treburile interne, pen
tru autodeterminarea popoarelor.

PENTRU CA ORORILE NAZISTE SA NU SE MAI REPETE!

unei strategii de 
condusă cu pricepere 

Nicolae

prilejul 
Nicolae 
externe

economice

asemenea, 
Nicolae

Ceaușescu, 
luminoase

(Agerpres)

ROMA 24 (Agerpres). — La Roma 
s-a desfășurat — în prezența preșe
dintelui Italiei, Sandro Pertini, a re
prezentanților guvernului, organelor 
administrației locale, precum și a 
unor organizații naționale ale parti
zanilor și luptătorilor antifasciști 
— ceremonia comemorării a 40 de 
ani de la masacrul de la Fosele Ar- 
deatine, cind 335 de martiri au fost 
asasinați de către trupele naziste.

La ceremonie au participat pri
mari și reprezentanți ai organelor 
municipale din numeroase țări ale 
lumii, între care și România.

Cu prilejul acestei ceremonii, ora
șul Roma a lansat către toate ora
șele lumii apelul de a-și intensifica 
eforturile împotriva politicii de for
ță și război, pentru pace, dezarmare 
și colaborare internațională.

BONN 24 (Agerpres). — Numeroa
se organizații internaționale ale anti
fasciștilor au adresat autorităților

landului Hessa un protest împotri
va proiectatei întruniri în localita
tea Oberaula, din acest land vest- 
german, a fostei divizii SS „Toten- 
kopf" („Cap de mort"), cunoscută 
pentru crimele ei împotriva umani
tății comise în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Astfel, în nu
mele a 60 000 000 de luptători din 
rezistență și victime ale fascismu
lui, Federația Internațională a Re- 
zistenților (F.I.R.) a cerut ca întru
nirea, care ar urma să se desfășoa
re la 31 martie și 1 aprilie, să fie 
interzisă de ministrul de interne al 
landului Hessa, de primar și de con
siliul comunal din Oberaula. Cereri 
similare au fost adresate de Orga
nizația foștilor deportați francezi și 
deținuți politici, de Camera Deputa- 
ților a parlamentului olandez,- de 
Comitetul Auschwitz din Olanda, de 
alte organizații din Austria și din 
Belgia.

AGENȚIILE DE PRESA 
W -■ ve scurt

CONVORBIRI CHINO-JAI’ONE- 
I ZE. Hu Yaobang, secretar general 

al C.C. al P. C. Chinez, a avut la 
I Beijing o întrevedere cu Yasuhiro

Nakasone, primul ministru al Japo
niei, aflat intr-o vizită oficială in 

IR. P. Chineză. Au fost abordate, 
cu precădere, relațiile dintre cele 
două țări, relatează agenția China 
Nouă.

APEL. Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului a 

I adresat primarilor din toate orașele 
lumii apelul de a lansa o amplă 
campanie, pe plan internațional, 
pentru izolarea regimului minoritar 

Idin R.S.A., ca urmare a politicii 
discriminatorii pe care o promo
vează față de populația majoritară 

(africană. Orașele lumii, se spune 
în document, pot să-și aducă o 
contribuție însemnată pentru eradi
carea practicilor inumane ale apart- 

| heidului.
DISCURS. Intr-un discurs rostit 

I la Buenos Aires, președintele Ar
gentinei, Raul Alfonsin, a lansat 
concetățenilor săi- un apel la uni
tate, în vederea depășirii „situației 
economice dramatice" cu care se 

I confruntă țara — informează agen
ția Prensa Latina. Obiectivele de 

Ibază ce trebuie urmărite prin efor
turi comune, a spus el, sint apăra
rea intereselor țării, refacerea eco- 

, nomică, asigurarea dreptății și echi- 
I tății sociale.

DE O LUNA ȘI JUMĂTATE ÎN I 
COSMOS. A trecut o lună și jumă- | 
tate de cind echipajul de cosmo- 
nauți sovietici, format din Leonid | 
Kizim, Vladimir Soloviov și Oleg 
Atikov, evoluează la bordul corn- 
plexului orbital „Saliut-7 — Soiuz , 
T-10 — Progress-19“. Laboratorul I 
spațial evoluează în condiții norma- I 
le, iar starea sănătății echipajului 
este bună. Ca și în perioada prece- I 
dentă, cosmonauții continuă execu
tarea experiențelor tehnico-științi- 
fice și experimentelor medico-bio- i 
logice prevăzute în program — re- | 
latează agenția T.A.S.S.

ACȚIUNI ALE FORȚELOR IN- I 
SURGENTE ÎN SALVADOR. Forțe 1 
ale Frontului Farabundo Marti . 
pentru Eliberare Națională din Sal- I 
vador au atacat mai multe poziții 
ale armatei din departamentele i 
Cuscatlan și Santa Ana — trans
mite agenția Prensa Latina. Cele 
mai intense schimburi de focuri ■ 
au fost înregistrate in preajma lo- I 
calităților Cojutepeque, Naranjos, 
Ilobasco, San Rafael Cedros și t 
Santa Ana.

POPULAȚIA JAPONIEI a fost 
la sfirșitul. anului trecut de 
119 480 000 locuitori — a anunțat ' 
Biroul de statistică de pe lîngă . 
Cancelaria primului ministru nipon. I
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Să se pună capăt cursei înarmărilor, 
să fie înfăptuită dezarmarea / 

Vii proteste în Italia 
împotriva punerii în stare operațională a unei baterii de rachete 

la Comiso
ROMA 24 (Agerpres). — O primă 

baterie de 16 rachete „Cruise" de 
la baza militară din Comiso (Sici
lia orientală) este deja operațională 
— au anunțat, referindu-se la sur
se demne de încredere, mai multe 
ziare italiene citate de France 
Presse. Rachetele sînt dotate cu 
cite un focos nuclear de 300 kilo- 
tone, respectiv cu o forță de dis-

* 

ț 

trugere de 20 de ori mai mare decit ț 
a celei de la Hiroshima.

Știrea punerii rachetelor nuclea
re americane cu rază medie de ac- ț 
țiune in stare operațională a pro
vocat o vie emoție in rîndul celor 
mai largi cercuri ale opiniei publi
ce italiene, iar diversele mișcări 
pentru pace și dezarmare din țară 
au anunțat că vor organiza ample 
manifestații de protest in întreaga 
Italie.

Demonstrație împotriva navelor purtătoare 
de armament nuclear

AUCKLAND 24 (Agerpres). — O 
amplă demonstrație de protest îm
potriva armelor nucleare s-a des
fășurat în portul neozeelandez 
Auckland. Participanții, ambarcați 
pe aproape 100 de vase de diferite 
tipuri, au încercat să blocheze in
trarea în radă a unor nave militare 
americane. Agenția Associated

Press, care transmite știrea, men
ționează că mișcările de luptă pen
tru pace din Noua Zeelandă orga
nizează cu regularitate acțiuni prin 
care se protestează împotriva 
zenței in apele teritoriale ale 
a navelor militare - americane 
tătoafe de armament nuclear.

***
*
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„Apărarea păcii
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). — Asigurarea păcii, regle
mentarea tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor consti
tuie o îndatorire de primă impor
tanță a contemporaneității — s-a 
subliniat in cadrul convorbirilor 
dintre ministrul mexican al rela
țiilor externe, Bernardo Sepulveda 
Amor, și secretarul general al

sarcină de prim ordin"
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
aflat intr-o vizită oficială la Ciu
dad de Mexico. O sarcină de prim 
ordin, a menționat ministrul de ex
terne mexican, o reprezintă in pre
zent lupta împotriva cursei înarmă
rilor, in special in domeniul nu
clear, pentru realizarea dezarmării 
și asigurarea securității internațio
nale.

*
*

După eșecul recentei reuniuni 
la nivel înalt a Pieței comune

BRUXELLES 24 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai C.E.E. se întru
nesc marți la Bruxelles, într-o; nouă 
încercare de a soluționa problema 
contribuției britanice la bugetul co
munitar, informează agenția France 
Presse. Dezbaterile se vor desfășura 
pe baza ultimelor propuneri de com
promis avansate de Franța, care pre
zidează organismele C.E.E. în acest 
semestru.

Luni și marți, la Bruxelles se va 
desfășura o nouă reuniune a miniș
trilor agriculturii din țările membre 
ale Pieței comune, informează agen
ția France Presse. In cursul dezbate
rilor va fi din nou abordată una din 
principalele probleme divergente ale 
C.E.E. — adoptarea prețurilor agri
cole pentru campania 1984—1985, care 
ar urma să intre in vigoare la 1 a- 
prilie.

Aflat într-o vizită în Belgia, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Italian, Enrico Berlinguer, a avut con
vorbiri cu președintele Comisiei exe

cutive a Pieței comune, Gaston 
Thorn, cu care a discutat probleme 
privind criza în care se află Piața 
comună după eșecul recentei reu
niuni la nivel înalt a „celor zece" — 
informează agenția A.N.S.A.

Cu prilejul prezenței sale la Bru
xelles, Enrico Berlinguer s-a pronun
țat în favoarea convocării unei con
ferințe speciale pentru discutarea vii
torului Pieței comune, forum la care 
să participe reprezentanți ai guver
nelor țărilor membre, ai Comisiei 
executive a C.E.E. și ai Parlamen
tului (vest-) european.

Organizațiile profesionale agricole 
din Piața comună au lansat un apel 
„celor zece", cerindu-le să adopte 
noile prețuri agricole pentru campa
nia 1984—1985. Totodată, ele au ex
primat preocuparea pentru faptul că, 
în domeniul agricol, orientările Con
siliului C.E.E. tind „să acumuleze pe 
umerii agricultorilor măsuri de pe
nalizare care vor avea repercusiuni 
extrem de negative asupra venitu
rilor lor".

Consecințe ale recesiunii economice 
în țările capitaliste

Șomajul în continuă creștere
Intr-o corespondență din Bruxelles 

publicată in ziarul britanic „The 
Guardian" se subliniază că „numă
rul șomerilor in țările Pieței comune 
a atins încă din ianuarie nivelul re
cord de 12,S milioane. Această rată a 
șomajului reprezintă 11,5 la sută din 
întreaga forță de muncă. Aproape 
50 la sută din șomeri sint femei și 
o treime sînt bărbați sub 25 de ani".

„In ultimii zece ani, timp in care 
economia mondială a cunoscut cea 
mai serioasă recesiune, numărul șo
merilor în țările Pieței comune a 
crescut de cinci ori — se arată in 
continuarea corespondenței. In mod 
deosebit se remarcă sporirea șoma
jului în rindul femeilor — cu 6 la 
sută anual, in timp ce in rindul băr
baților șomajul crește cu 4,3 la sută 
pe an".

Pe fiecare țară in parte, procen
tajul șomajului din totalitatea forței

de muncă este următorul: R.F. Ger
mania — 9.4; Franța — 9,9; Italia — 
12,7; Olanda — 15,4; Belgia — 14,7; 
Luxemburg — 1.9; Marea Britanie 
— 12,3; Irlanda'— 17; Danemarca — 
11. In calcule nu a fost luată in con
siderare Grecia, membrul cel mai re
cent al Pieței comune.

După cum relatează ziarul, in nu
mărul șomerilor nu sint trecuți cei 
care lucrează ocazional (citeva zile 
pe săptămână sau citeva ore pe zi) 
și nici cei care urmează diverse 
cursuri de reciclare.

La sfirșitul lunii februarie — rele
vă agenția „France Presse" — nu
mărul șomerilor in țările Pieței co
mune a ajuns la 12,9 milioane, ceea 
ce reprezintă un nou record in acest 
domeniu. Agenția citează statistici 
ale C.E.E. date publicității la 
Bruxelles.

Program de austeritate al guvernului belgian
BRUXELLES 24 (Agerpres). — 

Senatul belgian a aprobat programul 
de austeritate al guvernului condus 
de Wilfried Martens urmărind redu
cerea imensului deficit bugetar — 
în prezent de 550 miliarde franci 
belgieni — prin micșorarea cheltuie
lilor publice și a veniturilor cetățe
nilor. La începutul săptămînii, pro
iectul guvernamental a fost aprobat 
și de Camera Reprezentanților a fo
rului legislativ al țării. Agenția 
Reuter remarcă faptul că. în legătu

ră cu aplicarea acestui program, sin
dicatele belgiene au cerut o serie de 
garanții, privind in special asigura
rea locurilor de muncă.

în perspectivă, guvernul intențio
nează, totodată, să inițieze o acțiune 
mai amplă în favoarea regiunilor 
cel mai afectate de criza economică 
(Liege, Charleroi, Borinage etc.), să 
încurajeze investițiile, să procedeze 
la restructurarea activității unor în
treprinderi și la reorientarea parția
lă a economiei.

Se extinde mișcarea grevistă 
în Marea

LONDRA 24 (Agerpres). — Miș
carea grevistă a minerilor din Marea 
Britanie s-a extins și se va ampli
fica în continuare, în urma apelului 
la grevă lansat de conducerea uniu
nii sindicale regionale din Lanca
shire. Minerii din această zonă ar 
urma să întrerupă lucrul luni. Pînă 
acum, potrivit agenției Associated

Britanie
Press, acțiunea grevistă a cuprins 
125 din cele 174 de mine ale țării.

După cum s-a mai anunțat, greva 
a fost declanșată la 12 martie, în 
semn de protest față de planurile 
direcțiunii acestui sector economic 
(National Coal Board) de a închide 
anul viitor alte 20 de mine, ceea ce 
ar duce la suprimarea a cel puțin 
20 000 locuri de muncă.
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