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Felicitări 
de peste hotare 

adresate 
tovarășului 

Nicolae CeausescuJ
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe președintele firmei Snias, Henri ZieglerSimbătă la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Henri Ziegler, președinte-director general al firmei Snias, una din personalitățile marcante, ale industriei aviatice din Franța.La primire au participat Gheor- ghs Boldur, ministrul industriei

construcțiilor de mașini-unelte șl electrotehnicii, și Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.In cursul convorbirii care a avut loc au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor da cooperare între întreprinderi românești și firma Snias în fabricarea de elicoptere.

Aniversarea a 55 de ani de viață și a patru decenii

de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae CeaușescuUn eveniment sărbătoresc al întregului nostru popor
Ne mai aflăm sub covârșitoarea 

impresie a manifestărilor din ulti
mele zile consacrate împlinirii a 
55 de ani de viață și 40 de ani de 
activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Suita a- 
cestor momente impresionante, în- 
cepînd cu ședința comună a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, cuvintele calde por
nite din prea plinul inimii 
ce i-au fost adresate de oamenii 
cu care s-a întîlnit în cursul vizi
telor de lucru făcute în întreprin
deri și instituții din județele Vaslui, 
lași și din Capitală, felicitările a- 
dresate de mesageri ai întregii 
țări — primii secretari ai comite
telor județene de partid, militan- 
ți din ilegalitate; reprezentanți ai 
oamenilor muncii, ai organiza
țiilor obștești, ai instituțiilor cen
trale, sărbătoreasca solemnitate 
prilejuită de decernarea titlului 
de Doctor Honoris Causa al Uni
versității din București, în sfîrșit, 
întîlnirile cu reprezentanți de 
frunte ai intelectualității și cu ca
dre de conducere ale armatei s-au 
îngemănat într-o unică manifestare 
sărbătorească de masă, într-d nă
valnică revărsare a sentimentelor 
de încredere, prețuire și dragoste 
ale întregului popor față de 
partid, față de încercata sa con
ducere, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ce factori, ce resorturi intime 
au determinat transformarea ani
versării secretarului general al 
partidului într-un eveniment apro- 
fiiat inimii fiecăruia din cei 20 mi- 
ioane de fii ai țării — de toate 

vîrstele, fără deosebire de naționa
litate, de pe toate meleagurile 
patriei ?

Este vorba de calitățile omului, 
ale conducătorului partidului, și 
statului, este vorba de politica 
partidului pe care o întruchipea
ză, de țelul căruia i-a consacrat 
viața, de aportul său la înfăp; 
tuirea acelor adînci transformări 
revoluționare care au schimbat 
radical înfățișarea țării, viața oa
menilor, locul României în lume.

Stima națiunii întregi se în
dreaptă spre militantul care de la 
vîrsta de 15 ani avea să-și conto
pească viața cu viața și idealurile 
partidului, spre militantul care 
de-a lungul a patru decenii de 
activitate revoluționară — înfrun- 
tind fără șovăire prigoana, temni
țele și lagărele — a participat la 
cele mai importante evenimente 
ale istoriei societății românești 
contemporane, la marile bătălii 
revoluționare pentru răsturnarea 
de la putere a claselor exploata
toare, împotriva fascismului și a 
războiului hitlerist, la pregătirea 
insurecției armate și lupta pentru 
instaurarea puterii populare,.. iar 
apoi la opera de făurire a noii o- 
rînduiri sociale.

Manifestările din aceste zile 
sintetizează prețuirea și admira
ția întregului popor pentru acela 
care, în funcțiile de cea mai înaltă 
răspundere cu care a fost înves
tit de partid și de popor, slu
jește cu pasiune, abnegație și te
nacitate exemplare cauza propă
șirii țării și fericirii poporu
lui, cauza socialismului, dovedind 
zi de zi strălucite calități de con
ducător de partid și de stat, strîns 
legat de mase, caracterizat prin 
devotament fierbinte, suprem, față 
de patrie, prin clarviziune, princi
pialitate, dinamism și spirit nova
tor, promotor ferm al principiilor 
umaniste, al eticii și echității so
cialiste. Tn conștiința poporului, 
marile progrese din toate com
partimentele societății, care au fă
cut din anii ce au urmat Congresu
lui al IX-lea perioada cea mai fer
tilă din întreaga dezvoltare post
belică a României sînt indisolubil 
legate de activitatea prodigioasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului și statului, de 
contribuția sa decisivă la elabo-

rarea și aplicarea liniei generale 
a partidului, de spiritul înnoitor 
promovat în cele mai diverse sfe
re ale vieții economico-sociale, ca 
un factor efectiv de dinamizare 
a energiilor și forțelor creatoare 
ale poporului.

A fost exprimată adînca pre
țuire pentru roadele, zi de zi mai 
evidente, ale ansamblului măsuri
lor adoptate de partid, la inițiati
va și sub îndrumarea nemijlocită 
a secretarului general al partidu
lui, privind perfecționarea organi
zării și conducerii vieții economi
ce și sociale, dezvoltarea accele
rată, pe baze științifice, a între
gii economii naționale, adîncirea 
democrației socialiste, partici
parea tot mai activă a maselor 
la conducerea statului, întărirea 
prieteniei frățești a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile, 
consolidarea continuă a forței po
litice și organizatorice a partidu
lui, ca o condiție a îndeplinirii 
misiunii sale istorice în condu
cerea destinelor patriei socialiste. 
De o apreciere unanimă s-a bucu
rat contribuția sa esențială la 
activitatea teoretică a partidului 
nostru, la dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului, a gîndirii și 
practicii revoluționare.

Tn țară și dincolo de hotarele 
ei și-a găsit în aceste zile o lar
gă recunoaștere excepționala con
tribuție personală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și promovarea politicii externe a 
partidului și statului — politică 
de întărire a prieteniei și colabo
rării cu toate țările socialiste, de 
dezvoltare multilaterală a legătu
rilor cu noile state independente, 
cu toate țările lumii, politică pli
nă de dinamism care a sporit 
prestigiul și autoritatea României 
socialiste pe arena internațională.

Sărbătorind aniversarea secre
tarului general al partidului, po
porul a sărbătorit partidul — 
marele arhitect al României socia
liste, și-a exprimat încrederea și 
recunoștința pentru modul strălu
cit cum își îndeplinește rolul de 
forță conducătoare a societății 
românești. Trăsătura definitorie a 
manifestărilor desfășurate cu acest 
prilej a fost entuziasmul cu care 
clasa ' muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, oamenii muncii de 
toate naționalitățile și-au exprimat 
adeziunea deplină față de politi
ca marxist-leninistă a partidului, 
hotărîrea de a o aplica neabătut 
ca pe propria lor politică. Ne este 
tuturor limpede și ne bucură sem
nificația profundă a acestei mari 
sărbători naționale — ea. învede
rează în mod strălucit unitatea, și 
coeziunea de nezdruncinat a în
tregului popor în jurul partidului, 
a conducerii sale încercate, clar
văzătoare, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iar această 
unitate reprezintă principalul te
mei al forței și trăiniciei orîndui- 
rii noastre, chezășia înaintării pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a trecerii 
la construirea comunismului.

Izvor de nesecată mîndrie pa
triotică, de încredere și optimism 
în viitorul spre care ne călăuzește 
partidul sînt cuvintele emoționan
te ale nobilei confesiuni de cre
dință revoluționară a secretarului 
general al partidului :

Sînt fîu credincios al poporului 
meu 

Și-i știu și durerea și vrerea. 
Dorința poporului este și-a mea : 
Să fie mai puternic, mai fericit, 
Liber, stăpîn pe-al său destin. 
Mai mindru, mai falnic

în comunism I

Sub steagul partidului, strîns 
unit în jurul conducerii sale, în 
frunte cu secretarul său general, 
iubit și stimat, poporul va înfăp
tui pe meleagurile României idea
lurile nobile ale socialismului și 
comunismului.

Felicitări din partea oamenilor de >tiih}â La Casa Centrală a Armatei, ofițerii prezintă onorul

Omagii ate de immenii fe stiinfâ, 
artă si ciM canUMi iubi!împărtășind simțămintele de însuflețită dragoste, prețuire și recunoștință cu care întregul popor sărbătorește pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, la aniversarea a 55 de ani de viață și 40 de ani de activitate iii mișcarea muncitorească și în rindurile partidului, oamenii de știință, artă și cultură l-au omagiat, sîm- bătă, pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, în cadrul dejunului oferit de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri, cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din

București, eveniment primit cu deosebită satisfacție de intelectualitatea românească, de Întreaga noastră națiune.La dejun au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv, secretarii C.C. al P.C.R., Împreună cu soțiile.în marea sală de recepții a Consiliului de Miniștri se a- flau rectorii institutelor de In- vățămint superior din București și din țară, membri ai senatului Universității din Capitală, președinții Academiei Republicii Socialiste

România, Academiei de științe sociale și politice, Academiei de științe agricole și silvice, Academiei de științe medicale, membri ai conducerii Ministerului Educației și în- vățămîntului, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, academicieni și alți reputați savanți, profesori universitari, reprezentanți ai unor importante institute de cercetare, scriitori, muzicieni și artiști' plastici, slujitori ai teatrului și cinematografiei, ziariști — intelectuali din toate generațiile, care își consacră talentul, pa-
(Continuare în pag. a III-a)

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru urări șl felicitări,, pentru tot ceea ce aji rostit aici la adresa mea, a politicii partidului și statului nostru socialist.Mi-e greu să cuprind, in cele ce voi spune, toate domeniile pe care le reprezentat! dumneavoastră, cei care ați vorbit aici sau participați Ia această masă.Aș dori, încă o dată, să subliniez rolul important al invățămintului și științei în întreaga activitate de făurire a societății noi, a societății comuniste — care nu poate fi dccit o societate bazată pe cele mai înalte cuceriri ale științei și culturii. De aceea, mulțumind încă o dată pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa, doresc să promit că, împreună cu dumneavoastră, conducerea partidului și statului nostru va căuta să asigure dezvoltarea ascendentă a invățămintului și științei românești, astfel ca acestea să joace un rol tot mal important în întreaga activitate a societății noastre și, totodată, să aducă o contribuție mai însemnată la știința și cultura universală.De asemenea, aș dori să menționez rolul tot mai. important ce revine literaturii, artelor plastice, muzicii, teatrului, cinematografiei, presei, tuturor mijloacelor de educație, în formarea omului nou, în înarmarea Iui cu cea mai înaltă cultură, cu concepția materialist- diaiectică despre lume și viață. Așa cum am spus in nenumărate rînduri, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune și .formarea unui om cu calități deosebite, cu o cultură înaintată, cu o concepție avansată — șl, în aoeastă privință, toate domeniile pe care le reprezentați dumneavoastră au un rol de mare importanță. Doresc să-mi exprim oonvin- gerea că, in anii ce urmează, împreună cu clasa muncitoare, țărănimea, cu întreaga intelectualitate, cu toți oamenii muncii care desfășoară o intensă activitate pentru edificarea și dezvoltarea bazei materiale a socialismului, și dumneavoastră, toți cei care lucrați în domeniul culturii și științei, al literaturii și artei, veți face totul pentru a păși în rind cu întregul popor. în felul acesta veți contribui ca societatea noastră socialistă să-și întărească ți

mai puternic coeziunea, ca omul de mline să fie un om stăpin pe destinele sale, cu o înaltă cultură, cu o inaltă civilizație materială și spirituală. Iată ce doresc să obținem — și sînt convins că vom obține — prin activitatea tuturor acestor sectoare de creație. (Aplauze puternice).Umanismul pe care î! creăm noi este un umanism nou, bazat pe concepția materialist- dialectică, care pune mai presus de toate omul, colectivitatea, interesele generale ale întregii națiuni. Sînt convins că toți creatorii de cultură vor face totul pentru ca, prin intermediul literaturii, al sculpturii și picturii, al muzicii, al teatrului și cinematografiei, al oelorlalte arte, să dea expresie acestui nou umanism. în felul acesta, vom putea spune că, intr-adevăr, toți creatorii de frumos sînt alături de clasa noastră muncitoare, că ei pășesc în rind cu clasa conducătoare a societății, care este cea mai umanistă și care făurește societatea cea mai umanistă din lume.Iată, tovarăși, ceea ce am dorit să subliniez cu acest prilej. Doresc să vă asigur că, în ce mă privește, voi face totul pentru a sprijini, a Încuraja și a imprima această linie și aceste principii în toată activitatea noastră. Sînt convins că în acest fel servesc cauzei construirii socialismului și comunismului în România, interesele poporului meu, ale națiunii noastre socialiste, cauza păcii și colaborării internaționale. (Aplauze îndelungate).Doresc ca, la rindul meu, mulțumind tncă o dată pentru felicitările și urările ce mi le-ați adresat, să vă urez dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice, oamenilor de știință, artă și cultură, succese tot mai mari în înfăptuirea aspirațiilor partidului și poporului nostru.Multă sănătate și fericire I (Aplauze Îndelungate).Doresc ca ultimul pahar să-I bem pentru minunatul nostru popor, pentru poporul român — căruia să-i dorim viață fără de moarte — pentru națiunea noastră socialistă, căreia să-i urăm să trăiască in milenii. (Aplauze îndelungate, puternice). •

Oosral miilor si irărite forțelor armate 
ataîe DMiiatfoi supremMinisterul Apărării Naționale și Ministerul de Interne au oferit, simbătă seara, un dineu, la Casa Centrală a Armatei, în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, comandantul suprem al forțelor armate, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere și împlinirii a 40 de ani de la intrarea sa în mișcarea muncitorească și în rindurile partidului.La dineu au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, Paul Nicules- cu-Mizil. Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membri

șl membri supleanți al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîmpinați de tovarășii general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, și Ion Stănescu, ministru de interne, cu soțiile.Trompeții au intonat onorul la comandant.în sunetul marșului de in- tîmpinare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu urcă scările monumentale, străjuite de ofițeri reprezentind toate armele, care dau onorul comandantului suprem. Ca un simbol al tradițiilor străbune ale luptei po

porului român pentru libertate, pentru independență și a- părarea patriei, alături de ofițerii armatei noastre populare sint ostași în ținuta luptătorilor daci, oștenilor lui Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, militarilor primei armate pămintene românești, dorobanților de la Plevna și Grivița, eroilor de la Mără- șești și Oituz șl din . războiul antihitlerist.în marea sală de marmură, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt intîmpinați cu puternice a- plauze, cu urarea „Mulți ani trăiască !“.
(Continuare în pag. a III-a)

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCUDragi tovarăși,Doreso să mulțumesc ministrului apărării naționale, ministrului de interne, care, dînd glas simțămintelor armatei noastre și alo personalului din Ministerul de Interne, mi-au adresat felicitări și urări. Ei au exprimat sentimente de prețuire la adresa mea, a politicii partidului și statului.Nu am de gind să vorbesc prea mult. Cu două zile în urmă m-am referit Ia unele probleme și mi este locul în acest moment să vorbesc despre activitatea și sarcinile acestor două ministere care au un rol deosebit de important in statul nostru socialist.După cum știți, partidul și statul nostru a- cordă o inaltă prețuire forțelor armate, fac totul și vor face și în viitor eforturi pentru dotarea lor, pentru ridicarea nivelului pregătirii de luptă și politică al militarilor. Este adevărat, întreaga politică a partidului și statului nostru este îndreptată spre o politică do colaborare, de prietenie cu toate statele lumii. Depunem eforturi susținute pentru dezarmarea generală și, în primul rind, pentru dezarmarea nucleară. Salutăm pașii înregistrați pe calea destinderii, a lichidării conflictelor militare. Acționăm cu toată fermitatea pentru o politică de cooperare internațională, dar, totodată, sîntem conștienți că nu trebuie să ne facem iluzii că toate lucrurile vor merge de la sine, că este necesar să acționăm în continuare pentru accentuarea destinderii in viața internațională, pentru securitatea europeană, pentru ințelegere in Balcani, pentru o politică de pace și cooperare intre popoare. Cit timp nu se va trece in mod hotărît Ia dezarmare, noi sîntem obligați să facem totul pentru a întări capacitatea de apărare a patriei noastre. Aceasta este o obligație patriotică, o obligație față de viitorul poporului nostru și, privind mai larg, față de cauza socialismului în general, și pină la urmă, fată de cauza promovării unei noi politici in viața internațională.Apreciem eforturile care se fac pentru ridicarea nivelului pregătirii de luptă și politice a forțelor armate și aș dori să adresez și cu «cest prilej calde felicitări tuturor ostașilor

armatei noastre și să le urez succese tot mai mari in întreaga lor activitate (Vii aplauze). Desigur, trebuie să depunem în continuare eforturi — și vreau să vă asigur, în numele conducerii de partid și de stat, in numele meu personal, că vom face totul pentru a ridica nivelul de dotare al armatei noastre populare.Nu doresc să vorbesc mai mult, dar fiți siguri că nu există moment — aș putea spune, — nu există zi în care conducerea noastră de partid să nu se preocupe, să nu se gîndească ce trebuie făcut pentru a avea garanția că vom putea apăra, dacă va fi nevoie, independența, suveranitatea, viața liberă a poporului nostru, cuceririle sale revoluționare. (Aplauze puternice).Apreciem, de asemenea, activitatea lucrătorilor din Ministerul de Interne. Așa cum nici in legătură cu Forțele Armate nu am vorbit de fiecare armă, nu voi vorbi nici In ce privește Ministerul de Interne pe diferite sectoare de activitate : fiecare își are rolul, importanța și misiunea sa — și toate sint la fel de importante. Trebuie să spun că dăm o apreciere inaltă felului în care diferite compartimente ale Ministerului de Interne își îndeplinesc misiunea. Facem totul pentru a crea condițiile cele mai corespunzătoare pentru ca fiecare compartiment să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile pe care le are.Desigur, organele Ministerului de Interne au un rol deosebit în apărarea proprietății socialiste, a vieții pașnice de zi cu zi a fiecărui cetățean. Așa cum am spus și în alte împrejurări, dorim ca lucrătorii din Ministerul de Interne să aibă permanent în față politica generală a partidului nostru, care urmărește fericirea și bunăstarea omului, a întregului popor. Deci în întreaga lor activitate ele trebuie să facă totul pentru a asigura viața pașnică a poporului, pentru a garanta legalitatea socialistă și a face ca fiecare om, fiecare cetățean al patriei noastre să se simtă pe deplin în siguranță, să știe că nimeni șl
(Continuare în pag. a III- a)
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Termocentrala de la Rogojelu. în imagine : la „cla
viatura" panoului de comandă a termocentralei, 
maistrul Aristică Berea supraveghează cu atenție 

buna funcționare a instalațiilor
Foto : S. Cristian

1N PROBE TEHNOLOGICE

Bateria nr. 1 de la Uzina 
cocso- chimică din GalațiGALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Tudorel Oancea). Zilele acestea, la Combinatul siderurgic de la Galați au fost aprinse focurile celor 62 camere de cocsificare ale bateriei nr. 1, din cadrul uzinei cocso-chimice, obiectiv de importanță vitală pentru cetatea metalului de la Dunăre. Evenimentul anticipează momentul producerii la Galați a primei șarje de cocs metalurgic — materie primă de bază în producerea fontei. Construcția obiectivului, intrat în probele tehnologice, a necesitat excavarea a peste 2,4 milioane metri cubi de pămînt, turnarea a peste 180 000 metri cubi betoane, montarea a circa 16 500 tone construcții metalice și utilaj tehnologic, a aproape 25 kilometri bandă transportoare, precum și lnzldirea a circa 19 000 tone cărămidă refractară.— Punerea în funcțiune a acestui important obiectiv — ne declara tovarășul Aurel Mano- lache, inginer șef coordonator la T.C.M.M.G. — este un fericit prilej pentru noi, pentru toți constructorii cetății metalului de, la. Dunăre, de a dedica acest succes aniversării a 55 de ani de viață a celui mai iubit fiu al partidului și poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
IMPORTANTE ECONOMII VALUTARESIBIU (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Brujan). — Prin- tr-o strînsă conlucrare cu cercetarea și. proiectarea, întreprinderea „Flamura roșie", din cadrul grupului întreprinderilor industriale de accesorii pentru industria ușoară Sibiu, a încheiat cu succes asimilarea garniturilor rigide pentru carde, începînd, tot

odată, cu un devans de 3 luni, producția lor de serie. Prin a- tingerea parametrilor proiectați a noii linii tehnologice încă din prima lună, unitatea sibiană va asigura în acest an întregul necesar de garnituri de carde pentru filaturile țării, aceasta echiva- lînd cu o economie valutară în valoare de 1 milion lei. ■
fn această perioadă, una dintre cele mai importante lucrări agricole de sezon este fertilizarea terenului, în unitățile agricole există milioane de tone de îngrășăminte naturale care pot și trebuie să fie utilizate în scopul sporirii recoltelor. Ce se face pentru fertilizarea unor suprafețe cit mai mari, acum cînd mijloacele de transport sint mai puțin solicitate la alte lucrări ? Iată cîteva constatări din județele Arad și Olt.în cooperativele agricole din județul Arad s-au întocmit programe de fertilizare, defalcate pe luni și decade, ținîndu-se seama de cantitățile de îngrășăminte naturale existente, în fiecare unitate s-a urmărit asigurarea gunoiului și mraniței necesare pregătirii răsadurilor în sectoarele legumicole. însemnate cantități de gunoi de grajd au fost repartizate pentru fertilizarea terenurilor care, în primăvară, se vor însămînța cu porumb, sfeclă de zahăr, floarea- soarelui etc. Cooperativele agricole • din județ vor fertiliza peste 8 340 ha cu peste 236 000 tone gunoi de grajd.Din situația centralizată la direcția agricolă județeană reținem faptul că, pînă în ziua de 26 ianuarie în cooperativele agricole s-au încorporat 123 500 tone îngrășăminte naturale. Rezultate bune au obținut cooperativele agricole din Nădlac, Pecica, Socodor, Mailat, Mișca, Curtici, Do- robanțu. în multe unități din zona de deal a județului, cum sînt cele din Buteni, Cil, Brazi, Sebiș, Birsa și altele, cooperatorii au transportat în cimp însemnate cantități de gunoi de grajd din gospodăriile personale.Rezultatele bune obținute se dato- resc preocupării Conducerilor cooperativelor agricole pentru alcătuirea cit mai judicioasă a planului de fertilizare pe fiecare fermă, precum și bunei organizări a transportului și împrăștierii Îngrășămintelor. în acțiunile de fertilizare sint folosite 300 remorci din stațiunile de mecanizare 

a agriculturii, 231 remorci proprietatea cooperativelor agricole și 1 720 atelaje proprii. La direcția județeană agricolă se apreciază că mijloacele de transport sint suficiente pentru ca unitățile să se încadreze în

Din fabrici și institute,

de pe șantiere și ogoare

în industria chimică
Finalizarea la termen, o sarcină economică majoră (II)

„PÎNĂ LA SEÎRSITUL ACESTUI TRIMESTRU, 
TOATE DOCUMENTAȚIILE PE ȘANTIERE11După cum relevam în prima parte a anchetei noastre („Scînteia" nr. 9396), la începutul acestui an documentația de execuție pentru investițiile din 1973 ale industriei chimice era elaborată în proporție de 92,5 la sută. Cit privește Institutul de proiectări pentru industria chimică anorganică și îngrășăminte din București, acesta a elaborat, pentru marea majoritate a lucrărilor, proiectele cu mult timp înainte, predîndu-le in totalitate constructorilor de pe șantiere. Totuși, la cîteva obiective de investiții, stadiul definitivării proiectelor de execuție este și acum necorespunzător.Cum se acționează pentru lichidarea cit mai rapidă a acestor restanțe 7 La întrebarea noastră răspunde ing. Nicolae FOPOVICI, director tehnic ăl institutului :— De la început, vreau să arăt că, în cazul celor cîteva excepții, la care procesul de proiectare se află în cure de desfășurare, cauzele rămineriloi în urmă nu ne aparțin. Ele se datorează intirzieriî cu care s-a încheiat contractarea unor utilaje tehnologice din import sau cu care au fost introduse unele lucrări în plan. Este vorba de dezvoltarea capacităților de producție de la Combinatul chimic Victoria și U.P.R.U.C.-Făgăraș și de noua unitate de acid azotic și amoniac din Tîrgu-Mureș, unde procentul elaborării documentației de execuție variază între 70 și 90 la sută. Prin măsurile stabilite de conducerea institutului, la aceste lucrări proiectele vor fi definitiv terminate și predate constructorilor respectivi înainte de sfirșitul acestui trimestru.— în ce măsură, la elaborarea proiectelor, sînt urmărite laturile calitative, de eficiență 7— Pentru evitarea oricăror supra- estimări ale soluțiilor constructive propuse, menținem o strînsă legătură cu personalul tehnic de specialitate din întreprinderile similare existente, verificînd permanent eficiența proceselor tehnologice și parametrii a- doptați. Un exemplu : la fabricile de amoniac pe care le proiectăm am aplicat o tehnologie nouă față de instalațiile cu aceeași capacitate realizate în anul 1970 la Combinatul chimic din Craiova și, în acest an, la combinatul din Slobozia. Ca urmare, consumul specific de energic electrică a scăzut de circa 100 de ori, iar suprafețele construite sînt reduse cu circa-45 la sută.Ing. Constantin CÎRLOGAN, directorul IPROCHIM, tot din București, a ținut să precizeze că, pentru

un număr de 53 lucrări de investiții, proporția asigurării cu proiecte de execuție a șantierelor industriei petrochimice, pentru anul 1973, este de sută la sută.. La lucrările respective, devizele generale au fost reduse cu 118 milioane lei față de estimările inițiale. Instalațiile de dimetilterefta- lat de la G.I.P. Ploiești, de anilină de ia Gombinatul chimic din Făgăraș, de anhidridă Italică de la Combinatul petrochimic Brazi ș.a. se remarcă prin spațiile restrinse ocupate și prin numărul redus de clădiri aferente utilajelor. Din motive independente de noi. în special din cauza întârzierilor cu care au fost primite documentațiile de la furnizorii externi de utilaje — ne-a spus interlocutorul — mai avem de încheiat proiectele la 12 lucrări de investiții, din planul pe acest an.

Măsurile adoptate, ne dau garanția că, pină la sfirșitul trimestrului I, toate aceste proiecte vor fi definitiv terminate și livrate șantierelor. Pentru a elimina orice posibil neajuns, generat de întârzierea cu care sînt livrate o serie de proiecte, vom a- corda asistență tehnică permanentă constructorilor de pe șantiere. La toate platformele petrochimice de care răspundem au fost formate nuclee de proiectanți care mențin un contact permanent cu ceilalți factori. în plus, periodic, în funcție de cerințele noi de asistență tehnică ce apar pe parcursul execuției sau de cele ale punerii' în funcțiune a unor capacități, colective lărgite de specialiști din institut se deplasează de urgență la fața locului, stabilind, în strînsă conlucrare cu constructorii și beneficiarii noilor o- biective, cele mai eficiente măsuri pentru desfășurarea în condiții normale a activității de pe șantiere. Operativitatea cu care se iau cele mai importante decizii este de natură să contribuie la impulsionarea ritmului de execuție, să întărească certitudinea că punerea în funcțiune a noilor obiective de investiții va avea loc Ia termenele stabilite. în condiții de maximă exigență. ■ . >
Ing. Cristian ANTONESCU

Furnizorii de utilaje tehnologice:

Centrala industrială de utilaj chimic și rafinării rămîne principalul furnizor de utilaje tehnologice pentru investițiile industriei chimice. Anul acesta, bunăoară, unitățile e- conomice din cadrul acestei centrale industriale vor produce și vor livra chimiei 43 900 tone de utilaj tehnologic, ceea ce, comparativ cu anul trecut, reprezintă o creștere de 87 la sută. Printre cei mai importanți beneficiari se numără Grupul industrial petrochimic din Pitești cu aproape 13 000 de tone, Grupul industrial din Hm. Vîlcea eu peste 4 600 de tone, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș cu 2100 de tone și Grupul industrial de petrochimie din Borzești cu peste 1 900 de tone. Din întreaga cantitate de utilaj tehnologic, ce urmează a fi produsă în acest an, cîteva zeci de tone reprezintă utilajele ce afectează o serie de obiective care au avut termene de punere în funcțiune în anul trecut, iar 12 400 de tone sînt utilaje ce condiționează darea în exploatare a u-

nor importante capacități prevăzute să producă,în acest an.Date fiind amploarea sarcinilor ce revin întreprinderilor din cadrul centralei industriale, cerința respectării de către acestea a termenelor de livrare a utilajelor tehnologice necesare, ne-am adresat ing. Nicolae VULCAN, directorul general al centralei, care ne-a relatat :— O dată stabilite termenele de livrare a utilajelor tehnologice pentru industria chimică, pe baza discuțiilor cu beneficiarii, conducerea centralei industriale a analizat, împreună cu conducerile uzinelor din subordine, posibilitățile de devansare a terminării și expedierii unor utilaje și a elaborat un program de acțiune bine gîndit, fn vederea respectării cu strictețe a obligațiilor ce revin fiecărei unități în parte. A rezultat, cu acest prilej, că e- xistă condiții pentru ca instalația de izotriazodon, destinată Grupului industrial de petrbehimie din Pitești, să fie livrată în luna mai. față de trimestrul III, cît era prevăzut ; la fel a fost devansată;' din trimestrul

III în trimestrul II, livrarea instalației de îngrășăminte complexe pentru Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș și, din trimestrul IV în trimestrul III, expedierea instalației de acizi grași pentru Fabrica chimică din Mărășești.— Anul trecut, o serie de unități din. subordinea centralei industriale au înregistrat restanțe în livrarea unor utilaje tehnologice. In ce mod se va asigura atât realizarea integrală și la termen a comenzilor pentru 1973, cit și lichidarea rămîneri- lor în urmă 7— La ora actuală, problema recuperării restanțelor ne preocupă în cel mai înalt grad. în mod dedse- bit, ne-am axat eforturile asupra Uzinei de utilaj chimic din Ploiești, care are cele mai mari restanțe din anul trecut. Aici s-au luat o serie de măsuri cu caracter organizatoric, în vederea grăbirii ritmului de execuție a coloanei de cracare destinată Grupului industrial de petrochimie din Pitești. în uzina plo- ieșteană au fost detașați, de la u- zina „Grivița roșie" din Capitală, un grup de specialiști de înaltă calificare. cu sarcina de a contribui e- fectiv la execuția coloanei. Evident, s-au luat și alte măsuri, care ne permit să asigurăm Grupul de petrochimie din Pitești că, pînă ce] tirziu Ia 15 februarie a.c., toate restanțele vor fi recuperate.— Ce probleme considerați că trebuie de urgență soluționate de factori dțp afara centralei industriale 7— Pentru a garanta livrarea utilajelor la termenele stabilite, conducerea centralei se adresează Ministerului Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, precum și Ministerului Industriei Metalurgice, pentru asigurarea necesarului de materiale la care am depus specificație, corelat cu noile termene devansate de expediere a utilajelor. De asemenea, in vederea achiziționării necesarului de piese forjate, solicităm sprijin pentru punerea în funcțiune înainte de termen a Fabricii de forje din Km. Vîlcea. E nevoie, totodată, să ni sc asigure la timp motoarele electrice antiexplozive necesare echipării pompelor pentru G.I.P. din Pitești, cu termen de livrare în semestrele I și II 1973. în ce ne privește, prin efortul comun al centralei industriale și al colectivelor u- zinelor din subordine, ne vom strădui și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a lichida de urgență toate restanțele care au mai rămas și pentru respectarea cu rigurozitate a termenelor' de livrare stabilite. Mai mult, vom veghea ca toate utilajele tehnologico produse de centrala noastră să fie de cea mai bună calitate, să întrunească toate condițiile tehnice impuse de beneficiari.
Constantin DUMITRU

In secția metalurgie I de la Uzina de aluminiu din Slatina Foto : E. Dichiseanu

graficele de fertilizare stabilite, mal ■ales că la dispoziția lor S.M.A. au pus și un mare număr de mijloace mecanice de încărcare.Un însemnat volum de lucrări este executat cu aportul efectiv al membrilor cooperatori retribuiți în acord global. Din discuțiile purtate cu președinții și inginerii șefi din cooperativele agricole Păuliș, Vinga, Agrișul Mare, Ineu și altele rezultă preocuparea pentru antrenarea și sprijinirea cooperatorilor în executarea

ceste cooperative agricole nu au transportat în cimp nici o remorcă cu îngrășăminte naturale. întrucit și în alte unități fertilizarea nu se desfășoară corespunzător, este nevoie ca direcția agricolă județeană să sprijine cu prioritate unitățile rămase în urmă. De asemenea, acolo unde se semnalează un deficit de brațe de muncă să se repartizeze mai multe. utilaje mecanice de încărcare a îngrășămintelor naturale.în unitățile agricole din județul

administrarea îngrășămintelor. La cooperativa agricolă din Stoicănești, de exemplu, fertilizarea solului ocupă un loc primordial in activitatea mecanizatorilor și cooperatorilor. Pină acum, peste 800 hectare din cele 980 cultivate cu grîu au fost fertilizate. La această unitate se fertilizează cu . gunoi de grajd fiecare tarla la 5—6 ani. Folosirea rațională. eficientă, a gunoiului de grajd a făcut ca, în anul trecut, la neirigat, producția medie de sfeclăFERTILIZAREA pe suprafețe cît mai mari, cu toate îngrășămintele naturale existente
cît mai grabnică a lucrărilor de fertilizare. în aceste unități s-a acordat atenția necesară defalcării — pe bază de grafic, a sarcinilor pentru fiecare zi. Totodată, conducerile unităților agricole au repartizat pe brațe de muncă terenurile ce se vor lucra în acord global, astfel incit fiecare cooperator cunoaște ce are de făcut și contribuie la încheierea cît mai grabnică a fertilizării.Totuși, în unele locuri nu există o colaborare suficient de operativă între conducerile S.M.A. și ale cooperativelor agricole. Așa se explică faptul că la cooperativele agricole din Chișineu Criș, Siclău, Vărșand, Zimandul Nou, Felnac și altele, deși există mijloace proprii de transport, acestea nu se utilizează corespunzător în acțiunea de fertilizare. A-

Olt Ia ordinea zilei se află acum fertilizarea solului. Cum se acționează în cooperativele agricole din județ ? Pină la data de 26 ianuarie a.c.
RAED-ANCHETĂ

ÎN JUDEȚELE ARAD Șl OLT

s-au transportat mai puțin de 20 000 tone îngrășăminte organice. Faptul că se putea realiza mai mult este demonstrat de experiența a numeroase cooperative agricole care acționează cu promptitudine pentru

de zahăr să depășească 40 tone la hectar, iar cea de porumb să fie de aproape 5 000 kg.O acțiune demnă de remarcat întâlnim la S.M.A. Găneasp : după un grafic bine stabilit, un greifer și 5 tractoare cu remorci se deplasează din unitate in unitate pentru încărcarea și transportul operativ in cimp a gunoiului de grajd din sectoarele zootehnice. Această organizare oferă posibilitatea urmăririi îndeaproape a modului cum se face transportul gunoiului de grajd, mal ales că unitățile din această zonă nu dispun de suficiente atelaje și mașini. De pildă, cooperativele agricole Piatra Sat și Slătioara au transportat peste 1 500 tone îngrășăminte organice, acțiunea fiind în plină desfășurare. Exemple pozitive privind

fertilizarea oferă și cooperatorii din Jieni, Dobrosloveni, Crușov, Stoe- nești etc.Cu toate acestea, în multe cooperative agricole gunoiul de grajd nu este folosit de ani și ani de zile, adu- nindu-se in grămezi în preajma fermelor de animale. La cooperativa agricolă Dăneasa. de exemplu, există mormane de gunoi de grajd netransportat. La această unitate s-a prevăzut să se fertilizeze doar grădina de legume, via și pomii cu circa 600 tone îngrășăminte. Dar mai există peste 1 000 tone de gunoi, cu care s-ar putea fertiliza terenul ce se va cultiva cu porumb și floarea- soarelui. Cooperativa agricolă Dăneasa nu dispune decît de 25 atelaje. Dar sînt 4 remorci, dintre care 3 basculante, care nu se folosesc la transportul îngrășămintelor organice deoarece consiliul de conducere nu a organizat bine acțiunea de fertilizare.Din păcate, cazul cooperativei din Dăneasa nu este singular. Și în alte unități — Voineasa, Mărgăritești. Izvoare. Vîlcele de Sus etc, nu se a- cordă atentia cuvenită utilizării îngrășămintelor. „Să vedeți, acum sîn- tem toarte ocupați, ne spune Ștefan Racoviță, inginerul șef al cooperativei agricole din Doba... Avem de întocmit planul de producție, sînt multe ședințe" Evident, și în această perioadă sînt mult? treburi de făcut în cooperativele agricole. Dar întocmirea planurilor de producție nu poate fi în nici un caz o piedică pentru utilizarea îngrășămintelor. în sectoarele zootehnice există mari cantități de gunoi de grajd care trebuie grabnic transportat în cimp. Este necesar ca . organele agricole să ia măsuri pentru intensificarea acestei acțiuni în . fiecare cooperativă agricolă, pentru ca fiecare tonă de îngrășăminte naturale care conține numeroase elemente nutritive să contribuie la sporirea producției agricole.
S. CONSTANTIN 
Emillan ROUĂ

PRELUATE
Initiative meritorii9 

într-o acțiune
de mare anvergură
Ultimele săptămîni. ne-au adus nenumărate scrisori pe teme economice. Deși provin din surse și localități diferite, ele atrag atenția asupra aceleiași probleme de o însemnătate 'certă : gospodărirea cît mai judicioasă a fondurilor materiale, bănești și de timp, mărirea aportului fiecăruia la „contul" de economii al întreprinderii. Așadar, cum acționează pe această linie oamenii muncii din diferite unități economice 7
În urma unei recente analize a costurilor de producție — ne scrie ing. Maria Scoarță de la uzinele textile „Oltul" din Sf. Gheorghe — colectivul nostru și-a stabilit direcțiile principale de organizare și de acțiune, pentru o mai bună gospodărire în anul, pe care l-am început. Există, în a- ceasta, o rațiune : cheltuielile privind materiile prime, materialele, combustibilul și energia reprezintă 83 la sută din totalul prețului de cost al producției întreprinderii. De aici și necesitatea de a se acționa energic în această sferă a reducerii costurilor de producție". Precizînd apoi că tehnicienii uzinei fac experimentări pentru creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și utilizarea deșeurilor (țeea ce va duce, potrivit, unor calcule' estimative, la o economie de peste un milion lei anual), semnatarul scrisorii are cuvinte de caldă apreciere la adresa tovarășilor săi de muncă — tehnicieni, ingineri și muncitori — care au contribuit, prin propuneri și sugestii, la luarea unor măsuri eficiente în vederea diminuării consumurilor specifice de materie primă, materiale, piese de schimb ș.a.
Patru, oameni, o idee cu multiple avantaje economice — acesta este titlul scrisorii tovarășului Ion Rizoiu — prin care sîntem informați despre un nou procedeu de tratare a soluțiilor tanante cu acid sul- fanilic, procedeu pus la punct de ing. Dionisie Vidu, ing. Gheorghe Burlușanu, chimistul Petruța Geamănu și maistrul Vasile Pricop de la fabrica de tananți „Argeșul" din Pitești. „Prin aplicarea noului procedeu tehnologic — se spune în scrisoare — se asigură reducerea consumului specific de lobde de stejar cu 2 tone pe fiecare tonă de produs finit, comparativ cu realizările anului precedent, îmbunătățirea calității produsului prin creșterea cifrei de raport cu 3—4 unități, sporirea cu circa 7 la sufă a conținutului de substanță activă, diminuarea consumului de apa și energie electrică. Cu alte ‘cuvinte, o economie anuală de 500 000 lei". Cum se vede, o idee valoroasă, cu multiple efecte economice, care vine să confirme că acolo unde se manifestă spirit gospodăresc, o înaltă responsabilitate în utilizarea judicioasă a resurselor materiale ale întreprinderii, «întotdeauna se găsesc noi-căi și mijloace de creștere a eficienței economice. în ce ne privește, felicitând pe cei patru specialiști și întregul colectiv 'al fabricii piteștene pentru operativitatea aplicării în producție a noului procedeu, ne exprimăm convingerea că lista unor asemenea idei deosebit de valoroase nu se va, închide aici, că ea rămîne în continuare deschisă.Și alte unități industriale procedează In acest fel. „Reluînd recent inițiativa «Micronul, gramul și secunda», colectivul întreprinderii noastre (Fabrica de șuruburi Bacău) a obținut, în ultimele săptămîni ale anului 1972 și in primele zile din noul an, însemnate succese privind îmbunătățirea calității produselor (micronul), economia de metal (gramul) și folosirea judicioasă a fondului de timp (secunda)" — ne scrie sudorul Gheorghe Moise.Scrisori pe aceeași temă am mai primit de la tovarășii Petru Pepelea (fabrica „Porțelanul" din Alba Iulia), Gheorghe Nichita (Depoul C.F.R. Caransebeș), Vasile Turtă (Exploatarea minieră Leșul Ursului — Suceava) și de la alți corespondenți voluntari din diferite întreprinderi și localități. Dovadă că, încă din primele săptămîni ale acestui an, întrecerea socialistă cunoaște o viguroasă intensitate în vederea realizării planului pe 1973 la parametrii maximali, realizării de cit mai mari economii de timp, materiale, de muncă și fonduri bănești.
Azi, majoritatea colectivelor lucrează din plin și pretutindeni se vădește un efort susținut pentru obținerea unei eficiente economice sporite. în a- cest1 context, surprinde scrisoarea expediată de la Pitești de tovarășul Florea Tîstuleasa, de la trustul de construcții industriale. „Am avut prilejul — ne scrie el — să consult evidența orelor nelucrate In anul trecut, în unitățile productive ale trustului. Ce credeți 7 Numărul orelor nelucrate — ca urmare a absențelor nemotivate, învoirilor, concediilor medicale și stagnărilor de utilaje — depășește cifra de un milion 1“ Un calcul sumar arată că, teoretic vorbind, este un minus echivalent cu ceea ce s-ar fi produs dacă 300 de oameni nu ar fi lucrat timp de... un an și ceva. Firește că aceasta a influențat negativ și asupra nivelului unui important indicator de plan ; productivitatea muncii pe întregul trust este cu mult sub posibilitățile reale, chiar și în acest început de an. Poate cineva ar obiecta : bine, dar trustul acesta are mii de oameni, el au succese demne de toată lauda. Așa și este. Dar asta nu înseamnă că se pot trece cu vederea carențele din organizarea muncii Mai mult de un milion de ore nelucrate. intr-un singur an, înseamnă nerealizarea unei producții valorînd milioane de lei : înseamnă că statul, care a pus la dispoziția trustului argeșean mijloacele materiale, utilajele și fondul de salarii necesare, a fost lipsit, în bună parte, de beneficiile scontate. Invităm conducerea trustului să reflecteze asupra acestei probleme.
Iată acum un alt caz pe aceeași temă, la care «• referă pe larg în scrisoarea sa și inginerul Ștefan Coman, de la uzina „Progresul" din Brăila. Dar, mai întâi,.o reflecție. Scriindu-ne că economiile de metal. realizate de colectivul uzinei, sînt încă mici față de posibilități, precizeazăi „Prea puțină înțelegere găsim la unii furnizori din siderurgie, care ne trimit materialo supradimensionate. Un exemplu din multe altele. Combinatul reșițean ne livrează bandajele pentru osii montate mai grele cu 13 kg/bucata față de necesar. La nivelul producției unui an. aceasta înseamnă 700 de tone de metal risipit, și 23 000 de ore de prelucrări mecanice, in plus. Desele noastre intervenții, proteste etc. rămin fără rezultat. Ce ne mai rămîne de făcut ?"Multe, tovarășe inginer, multe ne mai rămin de făcut 1 Să încercăm insă o cale mai directă și mai sigură. Bunăoară, să expediem această scrisoare a dv. conducerii combinatului reșițean, v|a Ministerul Industriei Metalurgice, scrisoare *n care să adăugăm : „Stimați tovarăși, toată strădania colectivului uzinei „Progresul" de a realiza, prin efort propriu, eîi mai mari economii de metal s-a soldat. în anul trecut, cu numai 200 « de tone, în timp ce pierdem pe întregul an 700 de tone, datorită materialelor supradimensionate pe care ni le livrați".Să expediem, deci, această scrisoare. Și cum la Reșița. ca pretutindeni la noi. bat multe inimi calde, mai mult ca sigur că scrisoarea dv va declanșa ajutorul tovărășesc, in vederea curmării risipei de metal.

Stefan ZIDARIȚA
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Vibrante mărturii ale dragostei și stimei,
........ . ..jyMMWHBMMMBBBOMWMBBWWHMWWBWWWWgl

ale unității indestructibile în jurul partidului

Omagiu! adus de oamenii de știință, artă Onorul militar și urările forțelor armate
și cultură conducătorului iubit adresate comandantului suprem

(Urmare din pag. I) omul care, respingind tot ce este vechi,. inert, impracticabil, favorizează ‘apariția și dezvoltarea germenilor noului, stimulînd și susținînd, în calitatea domniei voastre de conducător al partidului și al statului, o literatură și o artă care să înfățișeze viața în toată complexitatea ei, cu toate frămîntările și contradicțiile ei, o literatură strîns legată de viața și năzuințele poporului,' și care să contribuie la afirmarea vaiorilor morale noi, a umanismului socialist, a. principiilor de existență socialiste și ’ comuniste.Sub îndrumarea și calda grijă a domniei voastre, arta și literatura României moderne au cunoscut o înflorire nemaiîntîlnită.vreodată pină azi, pentru că fiecare scriitor adevărat și-a putut desfășura talentul fără stinjenire, în toată amplitudinea și puterea.■x Personalitatea,-, viața și activitatea domniei voastre constituie pentru "tioi, scriitorii, un exemplu șl .un permanent îndemn" de a face din scrie- ■ rile noastre o chemare patetică.Să trăiți, mult stimate și mult iubite tovarășe Ceaușescu, mulți ani cu sănătate și bucurie, alături de cei dragi !Exprimînd dragostea șl mulțumirea artiștilor plastici din țara noastră, pentru tot ceea ce secretarul general al partidului a făcut pentru artă, sculptorul Ion Jalea, președinte de onoare al Uniunii artiștilor plastici, a relevat : Arta noastră a progresat ținind pasul cu progresul general al țării, pe șantierul foarte mare și întins al patriei noastre. Era socialismului a început pentru artiști cu un intens și puternic avînt de muncă, ei intrind in ritmul oamenilor muncii, marii făuritori ai socialismului in țara noastră.In această mare zi de sărbătoare, cînd tot poporul freamătă la auzul numelui dumneavoastră, vă rog să primiți cele mai bune- urări de sănătate, viață lungă și cele mai mari puteri de a duce steagul patriei noastre cît mai departe și. cîț mai sus. In aceste momente istorice, cînd lumea întreagă militează oențru o nouă așezare a lumii, mai dreaptă și mai bună, ne mîndrim pe drept cuvint pentru marele dumneavoastră prestigiu în lumea întreagă, în care contribuția dumneavoastră pe plan mondial este aceea a untii mare luminat al secolului nostru.Toastînd în numele Uniunii compozitorilor, președintele Ion Dumitrescu a spus : Toți muzicienii din România vă urează din inimă „La mulți ani 1“ cu sănătate deplină, cu aceeași putere de muncă, cu aceleași largi orizonturi și prodigioase realizări, cu aceeași bunătate și omenie cu care vă împliniți destinul istoric.Omagiul fierbinte care vi se aduce cu această ocazie reprezintă prinosul de respect și de recunoștință pentru cel mai bun dintre noi. pentru cel măi iubit fiu al poporului nostru, pentru omul cu largă viziune internațională, pentru ctitorul României socialiste, pentru ctitorul culturii noastre noi, pentru prietenul, sfătuitorul și îndrumătorul artiștilor.Mă simt mîndru că In această Împrejurare însorită pot să ridic paharul, în numele colegilor mei — muzicienii din. România — pentru sănătatea, pentru fericirea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră.Ingăduiți-mi — a spus dramaturgul Horia Lnvinescu — ca în numele oamenilor de teatru, scriitori, regizori, actori, al tuturor celor ce au găsit în această profesiune artistică o nouă dimensiune morală datorită îndemnurilor domniei voastre, să vă urez un fierbinte „La mulți ani !“.Rareori în istorie, personalitatea unui conducător a pătruns și și-a pus pecetea pe absolut toate domeniile de muncă și creație ale societății pe care o conduce, așa cum o faceți domnia voastră.Cred că se poate afirma că nu e- xistă colț al pămintului și sufletului românesc in care vibrația puternică a personalității domniei voastre să nu fi pătruns adtnc, fertili- zînd, însuflețind, schimblnd plumbul In aur. Este cert că timpurile mai tîrzii vor vorbi de epoca Ceaușescu. Cu prilejul aniversării de 55 de ani a domniei voastre, mi-ar plăcea să urez ca această e- pocă să se numească „Secolul Ceaușescu".Mărturisindu-vă recunoștința noastră pentru acest sentiment de demnitate și răspundere majoră pe care ni le-ați insuflat, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate strădaniile pentru oa, potrivit Îndemnurilor domniei voastre, teatrul românesc să devină din ce in ce mai 

mult o tribună a conștiințelor angajate in opera de construire a României socialiste și să contribuie ia făurirea omului nou. Pentru că modelul acestui om nou, ăpre care trebuie să tindem cu toată tăria, e înfăptuit, îl avem in fața noastră. El se cheamă Nicolae Ceaușescu.Dind glas sentimentului slujitorilor artei cinematografice, regizorul Mircea Drăgan a spus : Prin viața și activitatea dumneavoastră, ați do- bîndit în inimile și conștiințele noastre o încredere nestrămutată, dragostea și stima ce se acordă celui mai iubit fiu ai poporului, deschizătorului unei noi etape istorice, cea mai luminoasă din cele pe care le-a trăit această țară, etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.Dorința noastră cea mai fierbinte, Iubite tovarășe Ceaușescu, este, așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, să oferim milioanelor de spectatori din țară șî de peste hotare acele film? .-ivire să oglindească în toată măreția ei epoca pe care o trăim, momentele de importanță crucială în istoria-construirii României noi, frumusețea morală, demnitatea și spiritul de . abnegație ce definesc profiluj poporului român..Vă datorăm mult șl vom răspunde prin fapte grijii și căldurii cu care înconjurați filmul românesc.Pentru noi, gazetarii — a spus președintele Uniunii ziariștilor, Nestor Ignat — îndemnurile cuprinse in documentele partidului, îndrumările pe care cu exigență și cu grijă ni le-ați dat de atitea ori reprezintă o călăuză permanentă in tot ce am făcut mal bine și ceea ce nădăjduim să facem și mai bine în viitor.Prilejul acesta sărbătoresc ne îndeamnă, totodată, să ne gindim și la ceea ce mai avem de făcut pentru ca presa noastră să se apropie de exemplul pe care partidul și dumneavoastră ni; l-ați pus in față, să împlinească concepția pe care ați trasat-o despre presă, ca instrument de luptă al partidului. al construcției socialiste, să ne apropiem de misiunea înaltă pe care ați acordat-o ziaristului.Cuvintul dumneavoastră scris și rostit reprezintă pentru noi un inalt exemplu de publicistică revoluționară, care ne însuflețește în activitatea noastră de presă.Adresînd urarea tineretului universitar român, studentul Alexandru Trică a spus : Ieri, Universitatea a trăit- un moment memorabil, avînd cinstea de a vă decerna cel mai înalt titlu academic: Doctor Honoris Causa al Universității din București. A fost o mare sărbătoare la care noi, studenții. am participat din toată inima. Cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viață și a 40 de ani dedicați luptei revoluționare in rîhdul partidului, exprimăm: cele mai sincere sentimente de dragoste și atașamentul profund față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului român, și angajamentul st.udențimii române de a fi mereu în primele rinduri ale luptei pentru ridicarea scumpei noastre patrii, România socialistă, pe cele mai înalte culmi ale culturii și civilizației.A răspuns tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvintul său a fost subliniat în mai multe rinduri cu vii și puternice aplauze, participanții făcind o vibrantă manifestație de dragoste și recunoștință conducătorului iubit ai partidului și statului nostru

„...urez tuturor ostașilor și lucrătorilor din Ministerul de Interne realizări tot mai mari'în munca lor i"

Cuvintul tovarășului 
fco/ae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)niciodată nu va putea fl nedreptățit dacă își face datoria, dacă este un cetățean cinstit, demn, al patriei sale. (Aplauze puternice).întreaga activitate a organelor Ministerului de Interne trebuie să fie îndreptată numai și numai împotriva 'acelora care încalcă legile țării, care încearcă să dăuneze mersului înainte al construcției socialiste, independenței patriei, fericirii fiecărui om. Numai astfel vor putea spune aceste organe că iși fac, intr-adevăr, pe deplin datoria, că înfăptuiesc în mod just politica partidului și guvernului. Trebuie să spun că, pe ansamblu, aceste organe acționează tocmai in a- ceastă. direcție. (Aplauze).Aș dori, deci, să urez lucrătorilor din toate compartimentele de activitate ale Ministerului de Interne succese tot mai mari in domeniile la care m-am referit mai înainte — și să-mi exprim convingerea că și in viitor aceste organe iși vor face pe deplin datoria, înfăptuind neabătut politica partidului nostru comunist. (A- plauze puternice).In fine, aș dori să menționez, atit pentru militarii forțelor noastre ar-
(Urmare din pag. I)Sint de față adjuncți ai ministrului apărării naționale și ai ministrului de interne, comandanți de armate, de arme și de mari unități, șefi ai direcțiilor centrale, generali și ofițeri superiori.La începutul dineului s-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Adresîndu-se comandantului suprem, general de armată Ion loniță a spus :Permiteți-mi ca, la a 55-a aniversare a zilei de naștere și la împlinirea a 4 decenii de activitate neobosită în mișcarea muncitorească și în rîndurile partidului, să dau glas dragostei nețărmurite și devotamentului fierbinte pe care le nutrește față de dumneavoastră armata populară ș'i să vă transmit, din adîncul inimilor noastre, cele mai calde felicitări și urări de fericire și sănătate.Uniți în cuget și simțire cu întregul popor, militarii de toate gradele își exprimă bucuria și mîndria legitimă că in fruntea partidului și a țării se află cel mai iubit și mai credincios fiu al națiunii noastre, care din fragedă tinerețe și-a consacrat întreaga viață slujirii cu abnegație a poporului, a libertății și independenței patriei, a cauzei socialismului și păcii.Patriot înflăcărat, revoluționar dîrz și curajbs, ridicat din rîndurile maselor muncitoare și legat indestructibil de ele, exemplu însuflețitor de

mate, cit șl pentru cei din Ministerul de Interne, că întotdeauna trebuie să vegheați la apărarea intereselor poporului, eă datoria voastră supremă este de a garanta independența și suveranitatea patriei. Trebuie să fiți permanent in strînsă legătură cu poporul, pentru că numai și numai in strînsă legătură cu poporul, armata noastră, organele Ministerului de Interne, pot fi cu adevărat puternice, își pot îndeplini pe deplin misiunea lor. Vă urez, deci, noi succese in întreaga voastră activitate 1Doresc să urez tuturor ostașilor și lucrătorilor din Ministerul de Interne realizări tot mai mari in munca lor ! Vă urez dumneavoastră, celor prezenți aici, tuturor celor care lucrează in armată și in Ministerul de Interne multă sănătate și multă fericire !Rog pe soțiile ofițerilor prezente aici, și ale tuturor ofițerilor, să înțeleagă că atunci cînd m-am referit la armată le-am inclus și pe ele pentru că și ele sint. intr-un fel, parte integrantă a armatei. Deci și soțiilor ofițerilor și militarilor noștri le adresez urări de sănătate și fericire.în sănătatea voastră, a tuturor 1 (Aplauze puternice, îndelungate).
îndeplinire fără șovăire a sarcinilor încredințate de partid, ați fost mereu in primele rinduri, aducind o contribuție esențială la lupta împotriva fascismului și la eliberarea patriei, la mobilizarea maselor pentru cucerirea puterii politice, pentru edificarea socialismului pe pămintul României.Ales — spre bucuria și fericirea întregului popor — în funcția de secretar general al partidului, cu e- nergia clocotitoare, cu clarviziunea marxist-leninistă și fermitatea revoluționară ce vă ,sînt proprii, ați imprimat un suflu înnoitor întregii activități social-politice, inaugurind perioada cea mai rodnică din istoria României. înalta răspundere cu care vegheați Ia destinele patriei și poporului, consecvența cu care promovați și apărați nobilele idei ale internaționalismului proletar, luciditatea și pasiunea cu care afirmați politica externă a partidului și statului au făcut ca Republica Socialistă România să se bucure de un binemeritat prestigiu pe plan mondial. iar numele dumneavoastră să fie rostit cu stimă și respect pe toate meridianele lumii.Poporul român, armata țării dau o înaltă prețuire și vă poartă o a- dîncă recunoștință pentru grija permanentă pe care o acordați întăririi continue a capacității de apărare a patriei, contribuției dumneavoastră hotărîtoare la elaborarea doctrinei noastre militare, la realizarea unui sistem național de apărare a României.

Dacă azi avem o armată puternică, bine înzestrată și instruită, strîns legată de popor, cu o înalta conștiință politică, cu o ridicată capacitate de luptă este meritul partidului, al conducerii sale in frunte cu dumneavoastră.Aici, la acest dineu, participăm mulți dintre ggi care am avut fericirea să lucrăm împreună cu dumneavoastră in anii 1950—1954 'cînd, din însărcinarea partidului, în funcțiile de șef al Direcției Superioare Politice a Armatei, și de prim-locții- tor al ministrului apărării, v-ați adus contribuția dumneavoastră prețioasă, nemijlocită, la făurirea și întărirea noului nostru organism militar. Modul strălucit in care ați îmbinat trăsăturile de om politic cu cele de comandant militar ferm, cu mare autoritate, cerințele disciplinei de fier cu grija și dragostea față de om. a rămas in patrimoniul de aur al oștirii noastre ca un exemplu viu de celȘă ce înseamnă a fi activist de partid și dfe*'stat în rîndurile armatei populare.Dați-mi voie ca în încheiere să vă asigur, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că- toți militarii, de la soldat la general, animați de cele mai profunde sentimente de dragoste, prețuire și devotament față de dumneavoastră, nu cunosc altă îndatorire mai presus decit slujirea cu abnegație a intereselor vitale ale poporului român, a cauzei eroicului nostru partid. Armata este gata în orice clipă ca, la ordinul patriei, al dumneavoastră, comandantul .nostru suprem, să apere, neprecupețindu-și nici sîngele și nici viața, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, libertatea, independența și suveranitatea națională.O dată cu acest angajament, Ingă- duiți-mi să ridic paharul, urîndu-vă din tot sufletul multă sănătate, multă fericire dumneavoastră și stimatei dumneavoastră familii.Să trăiți 1 La mulți ani 1. scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. spre binele și gloria poporului nostru, spre binele și gloria României socialiste.Luind cuvintul, tovarășul Ion Stă- neScu a spus :Mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem,Vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de adincă bucurie, satisfacție și totală recunoștință pe care întregul aparat al Ministerului de Interne le trăiește, alături de toți cetățenii patriei, în aceste momente înălțătoare, prilejuite de a 55-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere și de împlinirea' a 40 de ani de activitate in mișcarea muncitorească și in rîndurile Partidului Comunist Român.Este' greu, de redat In cuvinte — oricit de alese ar fi ele — tot ceea ce inimile noastre doresc să exprime in aceste clipe memorabile, fericirea de a vă avea la cirma partidului și statului, la conducerea supremă a forțelor noastre armate, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. fiul cel mai ales ăl poporului, eminent revoluționar și om de stat, înflăcărat patriot, pildă de devotament, curaj, fermitate și exigență comunistă, de clarviziune, cutezanță, animat de spirit de dreptate și profund umanism, de originalitate in gindire, de dăruire totală pentru cauza independenței, suveranității și libertății patriei noastre. Noi. ca ostași sirguincioși și disciplinați ai partidului și statu-

Iui, ne vom strădui să vă urmăm exemplul dumneavoastră.Dedicindu-vâ întreaga activitate națiunii române, cauzei socialismului și păcii, creșterii continue a rolului conducător al partidului, dumneavoastră- v-ați afirmat, iubite tovarășe Ceaușescu, ca promotor neobosit a tot ceea ce se înfăptuiește in țara noastră, al dezvoltării democrației socialiste, al principiilor eticii și echității socialiste, ca militant activ al drepturilor popoarelor de a-și hotărî singure destinele, conform năzuințelor și intereselor p« care le au.Pentru noi care, sub drapel, slujim patria în cadrul Ministerului de Interne, exemplul viu al dumneavoastră ne este călăuză sigură și mobilizatoare in îndeplinirea misiunilor ce ne revin ca soldați ai partidului și poporului, aflați tot timpul la datorie, gata in orice moment să nu precupețim nimic in vederea îndeplinirii jurămintului sacru pe cara l-am dat gliei străbune.Dacă astăzi ne putem mindrl că activitatea organelor de securitate și de miliție, a trupelor de securitate și a celorlalte formațiuni ale aparatului se desfășoară sub conducerea înțeleaptă a partidului, pe temeiul legilor și cu sprijinul larg al maselor de oameni ai muncii, aceasta se datorește îndrumărilor ferme pe care ni le-ați dat permanent in: calitate de comandant suprem, înțelepciunii cu care ne călăuziți ; întreaga activitate, grijii părintești cu care, ne înconjurați, pentru care, dați-mi voie, în numele întregului colectiv pe care îl reprezint, să vă mulțumim în modul cel mai cordial.Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că îndemnurile deosebit de mobilizatoare și aprecierile la adresa muncii noastre pe care le-ați făcut la recenta întîlnire cu cadrele de conducere din forțele armate auj fost primite cu multă însuflețire de personalul Ministerului de Interne, Ș constituind noi imbolduri pentru executarea întocmai și la timp a ordinelor, pentru perfecționarea continiră a muncii noastre în toate compartimentele de activitate.Cunoaștem bine și ne bucură prestigiul, stima și prețuirea pe care poporul român, toate popoarele iubi-) toare de pace din lume o acorda politicii constructive a partidului și statului nostru, dumneavoastră [personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care aveți un rol de jirim ordin in afirmarea României socialiste pe plan internațional.In același timp, sintem conștlenți că sei viciile de spionaj, cercurile imperialiste, elementele fasciste și teroriste, alte elemente ostile, j din afara țării și din interior, încearcă să aducă atingere unor valori fundamentale, create prin multe eforturi, eroism și abnegație de către poporul . lomân, de clasa noastră muncitoare.îm'poțriv'a ace'sldrâ, a tuturor ȘWldr care încearcă să atenteze la securitatea statului; la-'drdinea și lihiștea publică, cadrele Ministerului de Interne își vor spori vigilența și fermitatea, în orice condiții s-ar afla — ca adevărați ostași și fii credincioși ai patriei,, mulți dintre ei rămînînd pentru vecie anonimi. Ințelegînă pe deplin ordinele pe care ni le-ați dat pentru apărarea proprietății socialiste, avuției naționale, organele de securitate, de miliție, trupele de securitate și formațiunile de pompieri, întregul nostru efectiv, in strinsă colaborare cu unitățile socialiste, vor face totul ca nimeni șl sub nici o formă să nu prejudicieze economia națională.In centrul întregii noastre activități vom situa munca de prevenire a să- virșirii de infracțiuni, avind in vedere îndemnul prețios al dumneavoastră de a considera că ne-am făcut pe deplin datoria numai în măsura in care reușim să preîntimpinăm comiterea faptelor cu caracter antisocial.De asemenea, ne vom intensifica activitatea de educare a cadrelor in spiritul respectării cu sfințenie a legalității socialiste și pentru întărirea ordinii de drept, pentru înlăturarea oricăror abuzuri și ilegalități, a aspectelor de corupție șl necinste, pentru cultivarea unei atitudini atente și civilizate in raporturile cu cetățenii și. în același timp, necruțătoare față de orice încălcare a legii, indiferent de partea cui s-ar produce.; în executarea ordinului partidului, al dumneavoastră personal, de a a- para cu fermitate cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, construcția pașnică a socialismului, independența și suveranitatea țării, vom dezvolta și pe mai departe colaborarea cu Ministerul Apărării Naționale, Gărzile patriotice, precum și cu Detașamentele de pregătire militară a tineretului.Vă rog să-mi permiteți să vă raportez și cu acest minunat prilej că membrii de partid, uteciștii, întregul personal al Ministerului de Interne, de la soldat pină la general, sint profund devotați politicii interne și externe a partidului și statului, comandantului nostru suprem, și ferm hotărîți să acționeze neabătut, cu toată capacitatea de muncă și de luptă, pentru traducerea ei în viață. Vom servj cu cinste și credință poporul român, partidul nostru, I cauza socialismului și comunismului în România, fără a precupeți nimic, la nevoie nici chiar viața. Vom face un zid de netrecut în jurul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secretarului nostru general.Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. comandantul nostru suprem. să primiți, din partea întregului personal al Ministerului de Interne, urările cele mai fierbinți de sănătate, fericire și viață îndelungată — dumneavoastră, soției dumneavoastră, tovarășa Elena Ceaușescu — spre binele națiunii române, pentru triumful socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.Dați-mi voie.' după urarea românească. să vă urez tradiționalul ,,La mulți ani !“, tovarășe comandant suprem.Intr-o atmosferă de mare entuziasm, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintele comandantului suprem au fost subliniate cu puternice a- plauze și aclamații, exprimind sentimentele tuturor celor ce slujesc patria sub drapel, de dragoste și devotament nețărmurit, hotărîrea lor fermă de a-și face neabătut datoria față de partid, față de patrie șl poporul român. (Agerpres)
i

siunea și Întreaga putere de creație înfloririi- culturii noastre socialiste, afirmării ei în lume.Urlndu-i cu căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu multă sănătate, fericire și viață îndelungată, spre binele poporului și al patriei, spre gloria națiunii noastre socialiste, ei au ținut să-i mulțumească, eu toată puterea inimii, pentru grija deosebită acordată propășirii învățămîntului, științei, artei și culturii, pentru crearea unui climat de manifestare plenară a talentelor, de valorificare deplină a capacităților creatoare, In slujba poporului, a nobilelor sale năzuințe.Toastînd în numele oamenilor de știință, președintele Academiei Re- Sublicii Socialiste România, Miron icolescu, a spus : Trebuie să mărturisesc că sentimentul, ide deosebită mîndrie pe care l-am încercat in calitate de președinte al Comisiei deI specialiști pentru întocmirea * 1 raportului de acordare a celui mai inalt titlu pe care Universitatea noastră îl poate conferi, a fost cu mult depășit de emoția adincă pe care am resimțit-o și eu, și toți colegii mei, în fața sarcinii pe care ne-am luat-o de a propune pentru acest titlu pe cel mai vrednic fiu al poporului nostru.Am trecut, cu toții, un adevărat examen de doctorat, al doilea din viața noastră.în adevăr, cum să faci ca să cuprinzi, în cîteva pagini, un sfert de secol de realizări, care încap bine intr-o curgere normală a vieții, intr-un secol întreg. Cum să cuprinzi uriașa contribuție pe care dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, ați adus-o și continuați să o auuceți cu neobosită perseverență, cu clocotitoare energie, la ridicarea vieții poporului nostru, a culturii și civilizației patriei noastre, pe trepte neatinse pină in prezent ? Cum să consemnăm in mod just faptul ca, in calitate de strălucit exponent al politicii partidului nostru, dumneavoastră ap adus contribuții teoretice de cea mai mare importanță principiilor călăuzitoare ale acestei politici 1Am Încercat, în asemenea grele condiții, să ne achităm cum am putut mai bine de sarcina noastra, îndemnați de dorința fierbinte» de a vă atesta din partea Universității noastre un titlu pe care dumneavoastră îl aveați deja. In adevăr, tovarășe secretar general, dumneavoastră ați trecut pina acum de două ori doctoratul : o dată in fața partidului, în fața poporului nostru muncitor, a doua oara in fața opiniei publice mondiale, ca expohent strălucit al aspirației poporuiui nostru la o munca rodnica și pașnică, nestingherită, netulourată, in nună conviețuire cu toate popoarele lumii, în ambele cazuri, atit poporul nostru, cit și cetățenii lumii v-au acordat mențiunea maxima, pe care noi, in limbajul tradițional al Universității, o numim „magna cum laude".Fâcîndu-se ecoul opiniei vieții universitare, prof. univ. Octavian Hodor, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Cluj, sublinia :Slujiți dreptatea, omenia, pe cei , mulți. Vă luați puterea de la popor. , Contactul dumneavoastră viu, nemijlocit, cu oamenii : sursă inepuizabilă de putere și înțelepciune. Cine ține cu poporul — și il ascultă — nu poate greși și se bucură de afecțiune și de încredere nelimitată.Din partea Universității — a întregii universități românești — ați primit acest titlu de Doctor Honoris Causa. Ce este acest titlu și ce semnificație are în zilele noastre ? Este un titlu de cinstire și de recunoaștere a unor calități care servesc omenirea. Dar ce calități și activități mai înalte pot fi decit acelea de a face omenirea — și viața ei — mai bună ? .La manifestarea de entuziasm și de bucurie de ieri, am fost alături și noi, cei din Cluj, de pe Someșuri și Crișuri, din Maramureș și Bihor, de pe Mureș și de pe Tirnave, din Sibiu și Făgăraș.Elogiind apoi activitatea tovarășei Elena Ceaușescu, el a spus : Vă rugăm ca, împreună, să primiți omagiile noastre călduroase, întreaga noastră stimă și urările de mulți ani fericiți IScriitorii României socialiste — a spus in toastul său Virgil Teodo- rescu, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor — elogiază in persoana domniei voastră pe strălucitul, călăuzitor și deschizător de drum în arta șl i literatura României revoluționare, pe
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Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

VÎLCEA CONSTANTA SATU-MARE
® Depășirea sarcinilor maximale ale planului pe 

1973 la producția globală industrială cu 42 milioane lei, 
la producția-marfă - cu 37 milioane lei, la export - cu 
3,5 milioane lei valută;

© Vor fi puse în funcțiune înainte de termen : ex
tinderea uzinei de utilaj chimic și forjă - cu 8 luni; 
Uzina de produse sodice nr. 3 - cu 3 luni; hidroagre- 
gatul nr. 2 de la Hidrocentrala de pe Lotru — cu 3 luni; 
instalația de electroliză nr. 3 — cu o lună ; instalația de 
produs clorurați nr. 2 — cu o lună ;

® Costul lucrărilor de investiții va fi redus, pînă 
la sfîrșitul cincinalului, cu 100 milioane lei.

® în 1973 se va realiza o producție-marfă supli
mentară de peste 170 milioane lei;

® în agricultură, prin folosirea intensivă a pămîn- 
tuiui și a bazei tehnico-materiale, se vor obține între 
3100-3 200 kg grîu, 3500-4000 kg porumb, 2000-2100 
kg floarea-soarelui, iar pe suprafețe irigate 4000-4500 
kg grîu și 8 000-10 000 kg porumb la hectar;

® în zootehnie, pe baza sporurilor importante de 
producție vor fi livrate statului peste 13 000 tone carne 
și 200 000 hl lapte mai mult decît anul trecut.

• Realizarea unei producții-marfă în valoare de 75 
milioane lei peste prevederile maximale ale planului pe 
1973 ;

• Productivitatea muncii pe salariat va crește peste 
prevederi cu 1 300 lei;

• La producția pentru export se vor livra suplimen
tar produse în valoare de 5,5 milioane lei valută ;

® Beneficiile planificate vor fi depășite cu 42 mi
lioane lei;

@ în 1973, la fondul central de produse agricole, vor 
fi livrate în plus 1 000 tone grîu, 2 000 tone porumb și 
500 tone carne.

înscrise puternic in contextul marilor probleme care preocupă întregul nostru popor — realizarea cincinalului înainte de termen — lucrările Conferinței organizației județene de partid Vilcea au constituit pentru cei 430 de delegați, reprezentanții comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, un moment de temeinică analiză partinică a rezultatelor obținute în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, cit și a căilor ce trebuie urmate pentru îndeplinirea planului pe 1973 la nivelul său maximal, temelie trainică a realizării cincinalului înainte de termen.La lucrările conferinței a participat tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării,Infățișind succint bilanțul realizărilor obținute in toate domeniile activității econo- mico-sociale, darea de seamă, prezentată de tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al comitetului județean de partid, a relevat in continuare sarcinile ce revin comuniștilor, colectivelor de muncă din unitățile economice, din toate sectoarele de activitate ale județului, precum și direcțiile in care trebuie să fie îndreptate cu prioritate eforturile pentru ca marile obiective ale cincinalului să devină fapte împlinite înainte de termen. Cu deosebire, în darea de seamă s-a stăruit asupra acelor aspecte care condiționează direct creșterea eficienței economice în toate sectoarele producției materiale, subliniindu-se că județul dispune de importante’rezerve in acest sens.Un spațiu larg a fost consacrat problemei perfecționării stilului și metodelor de muncă, îmbunătățirii in continuare a muncii politico-ideologice și cultural-educative, acțiunilor ce trebuie întreprinse de organele și organizațiile de partid în scopul creșterii conștiinței responsabilității tuturor oamenilor muncii.Dezbaterile au purtat pregnant amprenta preocupărilor pentru evidențierea rezervelor interne și a posibilităților de fructificare a lor în vederea realizării planului pe 1973 la parametrii maximali, a infăptuirii cincinalului in 4 ani și jumătate. în acest sens, tovarășul Nicolae lonescu, secretar al comitetului județean de partid, a relevat două căi esențiale pentru creșterea producției și productivității muncii: generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, creșterea indicelui de folosire a timpului calendaristic pînă la cel puțin 85 la sută, pe de o parte, și punerea in funcțiune in avans a unor obiective și capacități importante, pe de altă parte. Pe baza unor calcule edificatoare, vorbitorul a precizat că, numai pe această ultimă cale, este posibilă realizarea în a- cest an a unei producții suplimentare în valoare de peste 100 milioane lei. Tovarășii Gheorghe Alboiu, director general al C.E.I.L. Rm. Vilcea, Sabin Diculescu, directorul Fabricii de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășani, Cornel Todireanu, director general al Grupului industrial de chimie Rm. Vilcea, Gheorghe Rizescu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Rm. Vilcea, Gheorghe Turcu, președintele consiliului județean al sindicatelor, au abordat o seamă de probleme esențiale privind valorificarea superioară a masei lemnoase și a altor materii prime, atingerea tuturor parametrilor proiectați, înlăturarea oricăror stagnări în funcționarea utilajelor și instalațiilor, folosirea deplină a capacităților, orientarea cadrelor tehnico-inginerești spre activitatea de concepție, impulsionarea acțiunii de autoutilare. în aceeași ordine de idei, tovarășul Nicolae Tiu, directorul întreprinderii miniere Rm. Vilcea, a subliniat că in județ există importante substanțe minerale utile, inventariate, solicitînd forurilor de resort să acționeze energic pentru valorificarea lor deplină. La rîndul său, tovarășa Lucia La- zanu, președinta comitetului județean al femeilor, a precizat că o importantă rezervă de creștere a producției o constituie folosirea forței de muncă feminine, amintind că organele desemnate să se ocupe de aceste probleme acționează Încet ; la sfirșitul anului trecut existau peste 700 de cereri de angajare, din care 30 la sută aparțineau absolventelor de liceu, ce nu fuseseră soluționate, deși numeroase întreprinderi aveau nevoie de aceste cadre pentru calificare la locul de muncă. Tovarășa Lucia Lungu, directoarea școlii generale din comuna Ză- treni, a evidențiat marile avantaje ce le oferă pregătirea temeinică, încă din școală, a viitoarelor cadre de muncitori calificați.în economia județului, agricultura reprezintă un sector cu mare pondere. Este astfel lesne de înțeles de ce, în cadrul conferinței, problemele agriculturii au fost amplu dezbătute. Tovarășul Marin Bălan, director general al direcției agricole județene, a stăruit, astfel, asupra necesității folosirii raționale a pămîntului, creșterii producției agricole vegetale și animale prin folosirea unor soiuri de înaltă productivitate, generalizarea formelor superioare de retribuire a muncii în toate sectoarele și zonarea culturilor. De asemenea, tovarășul Dumitru Stroe, directorul întreprinderii viei și vinului Drăgășani, a dezbătut u- nele probleme acute ale viticulturii — sector esențial al agriculturii județului — cum ar fi refacerea și modernizarea plantațiilor in vederea mecanizării lucrărilor, aplicarea corectă și promptă a tehnologiei de îngrijire a fondului viticol, concentrarea bazei tehnice in unități specializate în lucrări viticole. în vederea dezvoltării puternice a zootehniei, tovarășul Vasile Grevuțu, director general adjunct al direcției agricole județene, Gheorghe Brandiburu, președintele cooperativei agricole de producție din. Mi- hăiești, au făcut numeroase propuneri pentru asigurarea bazei furajere, zonarea raselor, îmbunătățirea condițiilor de adăpostire a animalelor. Ținînd seama de amplele lu
crări de irigații, îndiguiri, desecări, corec

tări de torenți, ce urmează să fie executate in județ in acest an, tovarășul Vasile Suciu, prim-secretar al comitetului județean U T.C., a propus deschiderea unui șantier al tineretului, care să contribuie la efectdarea unui cit mai mare volum de lucrări.în cadrul lucrărilor conferinței, o seamă de vorbitori, intre care Dan Predoiu, director general al Grupului de șantiere I.C.H. Lotru-Sebeș, Ion Petrică, prim-vicepre- ședinte al consiliului popular județean, s-au oprit pe larg asupra problemelor ce condiționează îndeplinirea planului de investiții pe anul 1973 și pe întreg cincinalul : generalizarea acordului global în construcții, mecanizarea lucrărilor pe'șantiere, revizuirea documentației în vederea adoptării unor soluții tehnice eficiente, care să permită accelerarea ritmului de lucru și, implicit. punerea mai devreme în funcțiune a noilor obiective și capacități.Delegații la conferință au acordat o deosebită atenție muncii depuse de organizațiile de partid pentru înfăptuirea măsurilor elaborate de partid privind creșterea rolului lor conducător, perfecționarea activității politico-ideologice și cultural-educative în scopul formării unei înalte conștiințe socialiste. Tovarășul Paul Pre- descu, secretarul Comitetului de partid din comuna Băbeni, și Marin Dumitrescu, secretarul Comitetului de partid din comuna Roșiile, au subliniat necesitatea creșterii răspunderii comuniștilor în ce privește primirea în rîndurile partidului a celor mai buni oameni ai muncii. De asemenea, tov. Petre Liță, secretarul Comitetului orășenesc de partid Drăgășani. Vasile Roman, președintele comitetului județean pentru cultură și educație, socialistă, Victor Co- dreanu, secretarul Comitetului de partid de la Uzina Ciunget, au relevat importanta pe cate o au în dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii formele muncii politice de masă — universitățile populare, școlile sătești pentru răspindirea cunoștințelor culturale și tehnico-științifice, căminele culturale — toate celelalte mijloace care le au la dispoziție organizațiile de partid. Tovarășul Titus Ceapă, directorul direcției sanitare județene, a abordat pe larg unele aspecte privind respectarea și aplicarea în viață de către fiecare comunist. de fiecare cadru medical, a normelor eticii și echității socialiste.în încheierea dezbaterii a luat cuvîntul tovarășul MANEA MĂNESCU, care a transmis delegaților și invitaților la conferință, întregii organizații județene de partid, tuturor oamenilor muncii de pe plaiurile vil- cene un călduros salut din partea C.C. al P.C.R., a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitări pentru rezultatele obținute în înfăptuirea programelor stabilite de Congresul al X- lea și Conferința Națională ale partidului.După ce a înfățișat realizările din primii doi ani ai cincinalului, vorbitorul a precizat principalele obiective cantitative și calitative ale planului pe 1973, insistînd in - mod deosebit asupra necesității de a se acționa neîntîrziat în direcția utilizării intensive a capacităților de producție, gospodăririi cu maximă grijă a instalațiilor și mașinilor-unelte, creșterii ritmului productivității muncii, atingerii parametrilor tehnico-economici proiectați, generalizării schimbului II și extinderii schimbului III, reducerii cheltuielilor materiale de producție. îmbunătățirii calității produselor, ridicării eficienței întregii activități economice. în acest context, un spațiu amplu a fost consacrat problemelor dezvoltării agriculturii — ramură ce deține o pondere însemnată în economia județului. în continuare, vorbitorul a stăruit asupra unor probleme deosebit de importante privind realizarea programului de investiții, îndeplinirea ritmică a planului de export, creșterea eficienței activității de comerț exterior, limitarea importurilor la strictul necesar. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la sarcinile ce revin organizațiilor de partid, consiliilor populare, consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale și consiliilor de control din întreprinderi în realizarea obiectivelor social-culturale. a tuturor acțiunilor legate de creșterea nivelului de trai prevăzute în plan.Profunda analiză făcută de darea de seamă prezentată de comitetul județean de partid — a conchis vorbitorul — după ce s-a oprit asupra principalelor probleme ale politicii externe a partidului și statului nostru — spiritul critic și autocritic, competenta politică și profesională care au caracterizat lucrările conferinței dau convingerea că în județul Vilcea sînt întrunite toate condițiile pentru ca sarcinile complexe stabilite de partid In acest an să fie îndeplinite în mod exemplar.Conferința a ales apoi noile organe județene de partid. Ca prim-secretar al comitetului județean de partid a fost reales tovarășul Petre Dănică. După adoptarea proiectului de hotărîre. într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care transmit călduroase felicitări secretarului general al partidului cu ocazia aniversării a 55 de ani de viață și 40 de ani de luptă în rîndurile mișcării revoluționare, și-au manifestat dragostea nețărmurită pentru conducătorul înțelept și clarvăzător al destinelor partidului și poporului nostru, angajindu-se. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ, să acționeze fără preget pentru realizarea cincinalului înainte de termen. întreaga asistență a ovaționat îndelung : ..Ceaușescu — La mulți ani !“.
Ioan ERHAN 
Ion STANC1U

Intr-un cadru de lucru, de analiză amplă și exigentă a activității desfășurate de comuniștii, de toți oamenii muncii constănțeni pentru traducerea in viață a hotăririlor trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a avut loc, la Constanța, conferința organizației județene de partid.La lucrările conferinței a participat tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al educației și învățămintului.Sintetizînd succesele înregistrate de muncitorii, țăranii și intelectualii de pe meleagurile dobrogene, în frunte cu comuniștii, în dezvoltarea economică și socială a județului, în industrie, agricultură, ridicarea nivelului de trai material și spiritual, darea de seamă — prezentată de tovarășul Vasile Vîlcu, prim-secretar al comitetului județean de partid — a subliniat că acestea ilustrează grăitor capacitatea, entuziasmul și hotărîrea oamenilor muncii din această parte a țării de a Îndeplini cu cinste programul elaborat de partid pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. Astfel, in anul trecut a fost realizată o producție globală industrială suplimentară in valoare de 153 milioane lei. Âu fost încheiate în linii mari lucrările de amenajare pentru irigare a suprafeței de 174 000 hectare din complexul Carasu. Totodată, în darea de seamă au fost menționate unele deficiențe în organizarea producției și a muncii și s-au expus pe larg măsurile ce vor fi adoptate în vederea descoperirii și valorificării rezervelor existente in unitățile economice, mobilizării tuturor resurselor materiale și potentelor umane pentru realizarea sarcinilor actualului cincinal în numai 4 ani și jumătate.Pornind de la acest obiectiv esențial al activității economice a tuturor unităților din județ, cei mai mulți vorbitori au abordat în intervențiile lor probleme specifice ale locului de muncă, referindu-se la acele modalități și măsuri concrete prin care sini hotărîți să-și respecte angajamentul și cu- vintul dat partidului. Evidențierea succeselor obținute de colectivele de muncă și de comuniștii pe care-i reprezentau au fost pentru tovarășii Petre Nicolae, prim-Secre- tar a! Comitetului municipal de partid Constanța, ing. luliana Bucur, directoarea întreprinderii integrate de lînă, ing. Ionela Daraban, secretara Comitetului de partid de la fabrica de conserve „Munca" din Ovi- diu, Nicolae Grădinaru, directorul Uzinei de superfosfați și acid sulfuric de la Năvodari, ing. Gheorghe Topirceanu, directorul Trustului de construcții locale Constanța, prilej de analiză exigentă și responsabilă a cauzelor upor deficiențe manifestate în organizarea și desfășurarea producției, a posibilităților concrete de perfecționare și ridicare calitativă a întregii activități economice. în acest sens, au subliniat vorbitorii, este nevoie de o mai strînsă cooperare între întreprinderile și factorii din județ care concură la realizarea unor produse, ca și de sprijinul mai activ al unor ministere și centrale economice.— Sîntem hotărîți să aplicăm cu toată fermitatea în activitatea noastră pe anul 1973 și mai departe — a spus în conferință inginerul Nicolae Zeicu, directorul D.N.M. „Navrom" — indicațiile conducerii partidului cu privire la dezvoltarea flotei maritime, la dezvoltarea și modernizarea portului Constanța. îndeplinirea importantelor prevederi din planul nostru din 1973 impune întărirea disciplinei în rîndul, celor care lucrează în flotă și activitatea portuară, reducerea timpilor de staționare a utilajelor în reparații, ridicarea calitativă a operațiilor de încărcare- descărcare. în acest sens, avem nevoie și de un sprijin mai activ din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele pentru rezolvarea unor greutăți pe care le întîmpinăm în asigurarea utilajelor de care avem nevoie la timpul planificat și în condiții optime de funcționare. La rîndul său, inginerul Dumitru Fuiorea, directorul Șantierului Naval Constanța, a relevat modul în care a fost organizată începerea producerii în anul 1973 a primelor mineraliere de 55 000 tdw, care vor ridica producția șantierului la un nivel calitativ superior.Dată fiind ponderea agriculturii în economia județului, în mod firesc, participant!! la discuții s-au ocupat pe larg în cuvîntul lor de multiplele probleme pe care le ridică dezvoltarea pe mai departe a acestui important sector de activitate. Nicolae Gaida- giu, președintele C.A.P. Topalu, Sabri Emurla, președintele C.A.P. Cobadin, Eroi ai Muncii Socialiste, Mihai Petrescu, directorul S.M A. Valul lui Traian, au arătat că, deși în agricultura județului s-au obținut succese de necontestat, ea mai are rezerve importante ce nu au fost încă valorificate. Creșterea producției agricole presupune, așa cum s-a subliniat și în darea de seamă, o preocupare mai susținută pentru introducerea elementelor noi de intensificare a producției agricole, exploatarea rațională a suprafețelor irigate și folosirea eficientă a utilajelor și agregatelor din dotare, crearea unei baze puternice de creștere și îngrășare a animalelor în complexe de tip industrial, precum și asigurarea necesarului de furaje și respectarea programului științific de îngrijire a animalelor.îndeplinirea importantelor obiective pe care anul 1973 le înscrie in dezvoltarea economică și socială a județului impune folosirea cit mai rațională a forței de muncă. perfecționarea continuă a formelor de pregătire și calificare a noilor promoții de muncitori și specialiști. în acest context, prof. Leonida Florea. inspector școlar general. prof. Veta lonescu. președinta comitetului județean al femeilor. Vasile Trandafir. directorul centralei O.N.T. „Litoral", și alți vorbitori s-au oprit în cuvîntul lor la necesitatea sporirii ponderii școlilor și liceelor de specialitate în domenii specifice 

județului — construcții de mașini, turism, industrie alimentară — care trebuie organizate și în alte centre ale județului nu numai în municipiul Constanța, cu sprijinul mai substanțial din partea ministerelor de resort, in asigurarea localurilor și a bazei materiale necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ.O contribuție importantă la perfecționarea activității în toate domeniile social- eeonomice ale județului — au relevat ing. Virgil Iordănescu, directorul Institutului de cercetări marine, și prof. dr. Ion Lungu, rectorul Institutului pedagogic din Constanța — pot și trebuie să o aducă cercetarea științifică, puternicul eșalon de cadre din învățămîntul superior, printr-o cît mai eficientă și operativă valorificare în producție a cercetărilor științifice, cît și prin realizarea unei integrări active a învățămîn- tului superior cu cercetarea și producția.Activitatea vastă și complexă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă pentru formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru transpunerea consecventă în viață a înaltelor principii ale eticii și echității socialiste, promovate de partidul nostru, a format obiectul intervențiilor tovarășilor Ion Vilsan, președintele consiliului județean al sindicatelor, dr. Ion Alupoaîe, directorul Spitalului unificat Constanța, Tudor Girbă, secretarul comitetului de partid de la C.E.I.L. Constanța, Constantin Niță, secretarul comitetului de partid C.F.R.. Rolul conducător al organizației de partid, au arătat vorbitorii, trebuie să se manifeste in strînsă legătură cu sarcinile economice concrete de la fiecare loc de muncă, stimulînd și generalizînd cu deosebire acele metode și mijloace de activitate politico-educativă care și-au dovedit eficiența în obținerea rezultatelor bune din anul trecut,. Manifestîndu-și stima și dragostea pentru conducătorul partidului și statului nostru, toți participanții la discuții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul împlinirii vîrstei de 55 de ani și a 40 de ani de activitate în rîndurile mișcării comuniste, calde urări de sănătate, viață îndelungată și fericită, exprimindu-și hotărîrea nestrămutată de a-i urma neabătut cuvîntul, de a înfăptui cu consecvență în practică politica partidului nostru comunist.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL, care a adresat conferinței județene de partid, delegaților, tuturor comuniștilor, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor din județ cel mai călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.După ce a trecut în revistă succesele înregistrate în primii doi ani ai cincinalului, în dezvoltarea ecpnomico-socială a țării, vorbitorul a menționat că la aceste mari realizări, pe care le-a obținut poporul nostru, organizațiile de partid din județul Constanța, comuniștii, toți oamenii muncii și-au adus o contribuție de seamă.Relevînd faptul că din vizitele făcute în întreprinderi, din discuțiile cu oameni ai muncii a constatat importantele realizări pe care aceștia le-au obținut, vorbitorul și-a exprimat satisfacția că organizațiile de partid din județ, încadrindu-se în ampla întrecere socialistă a întregului popor, s-au angajat să îndeplinească planul cincinal in 4 ani și jumătate. îndeplinirea acestui angajament, în spiritul hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, necesită realizarea unor sarcini calitativ superioare în domeniul industriei, atingerea indicilor de sporire a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, utilizarea cît mai deplină a capacităților de producție și a forței de muncă. Totodată, s-a referit la sarcinile pe care le au organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor in aplicarea cu consecvență a hotă- rîrilor partidului cu privire la îmbunătățirea activității în flota comercială, la realizarea investițiilor în dezvoltarea portului și a șantierului naval, la diversificarea exportului și îmbunătățirea activității din domeniul turismului, precum și din_ alte domenii importante ale economiei județului. Evidențiîndu-se realizările înregistrate în agricultură, a fost subliniată necesitatea obținerii pe suprafețele amenajate pentru irigații a unor producții vegetale pe măsura investițiilor făcute în această parte a țării, precum și a îmbunătățirii activității din domeniul zootehniei. îndeplinirea importantelor obiective economice, a spus vorbitorul, este direct legată de perfecționarea învățămintului de toate gradele, dezvoltarea școlilor profesionale și a liceelor de specialitate, integrarea organică a învă- țămîntului superior cu producția și cercetarea științifică.în încheiere, scoțînd în evidență dezvoltarea rolului conducător al partidului în întreaga activitate social-economică a țării, vorbitorul și-a exprimat convingerea că organizația județeană de partid Constanța — detașament important al partidului — dispune de toate posibilitățile, are competența necesară pentru a-și îndeplini angajamentele luate, a duce mai departe succesele sale.Conferința a ales apoi noul comitet județean de partid și comisia de revizie. In funcția de prim-secretar a fost reales tovarășul Vasile Vîlcu. S-a adoptat proiectul de hotărîre supus spre dezbaterea conferinței. La sfirșitul lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au trimis o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se angajează să înfăptuiască sarcinile mobilizatoare ce le revin in 1973.
Florica DINULESCU
Dumitru MÎNDROIU

Conferința organizației județene de partid Satu-Mare — impresionantă manifestare de adeziune unanimă la politica internă și externă a partidului nostru, de exprimare a celor mai adinei sentimente de dragoste și prețuire pentru conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere — a făcut o amplă și aprofundată analiză a activității depuse, umăr la umăr, de comuniști, de toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de pe aceste plaiuri ale țării, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Totodată, conferința a jalonat — printr-un program concret de măsuri — căile menite să ducă la realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor fixate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului.La lucrările conferinței a participat tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Darea de seamă prezentată de tovarășul Iosif Uglar, prim-secretar al comitetului județean de partid, infățișind munca desfășurată de organele și organizațiile de partid, a subliniat că, în perioada care a trecut de la conferința precedentă, județul a cunoscut noi și puternice transformări. Indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, prezența sa in județ în trei vizite de lucru au însemnat un imens ajutor moral și material în învingerea momentelor deosebit de grele provocate de inundațiile din 1970, în obținerea unor realizări economico-so- ciale importante. Ca urmare a politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în ultimii 4 ani s-au alocat investiții de peste 3 miliarde lei, sumă egală cu totalul investițiilor din cei 10 ani • anteriori, ceea ce a permis construirea a 46 obiective industriale, agricole și social-culturale. Fă- cînd bilanțul realizărilor obținute în ultimii ani, în același timp, în spiritul documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, darea de seamă a examinat neajunsurile și răminerile în urmă din diferite sectoare, modalitățile prin care trebuie să acționeze organizațiile de partid pentru ca pretutindeni activitatea să se ridice la cote de înaltă exigență în vederea realizării cincinalului înainte de termen.Elementul central al dezbaterilor l-au reprezentat problemele dezvoltării în continuare a economiei județului. De pe poziții de înaltă responsabilitate partinică, numeroși delegați, între care Maria Feher, secretarul organizației de bază nr. 12 de la fabrica de confecții „Mondiala", loan Matei, muncitor la C.E.I.L., ing. Vasile Cădaru, directorul general al Grupului de uzine pentru utilaj minier, și alții au analizat, prin prisma măsurilor ce trebuie adoptate pe plan tehnic, organizatoric și politic, posibilitățile realizării obiectivelor prevăzute pe 1973, anul hotărîtor pentru devansarea actualului cincinal.— Avansul de două luni și jumătate cîști- gat în 1971 și 1972, a arătat delegatul Vasile Gîta, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Satu-Mare, evaluarea realistă a resurselor materiale și umane din municipiul nostru, care deține 78 la sută din totalul producției industriale a județului, ne-a determinat să ne asumăm angajamentul de a îndeplini cincinalul în. 4 ani și 5 luni. Pentru realizarea lui va trebui să depunem eforturi mai mari în vederea îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale, asigurării ritmicității producției, folosirii raționale a materiilor prime, întăririi disciplinei în muncă.Alți delegați — Otilia Indre, directorul întreprinderii „Ardeleana", Vasile Petrușca, inginer-șef al minei Tarna Mare — subliniind că prevederile pentru 1973 sînt realiste, iar defalcarea planului pe trimestre și luni, mai buna organizare a producției oferă garanția îndeplinirii lor la nivelul maximal, au arătat că este necesară o mai bună cooperare intre întreprinderile județului, pentru realizarea pe plan local de utilaje și piese de schimb prin autodotare. Unii vorbitori au criticat faptul că sînt organizații de partid care se limitează numai la sesizarea unor aspecte, adoptă hotărîri, ca, de pildă, cele referitoare la generalizarea și extinderea schimburilor 2 și 3, dar nu urmăresc finalizarea lor.Analizind în spirit critic și autocritic a- portul sindicatelor, a.1 organizațiilor U.T.C. la antrenarea oamenilor muncii în rezolvarea problemelor producției, în întrecerea socialistă, delegații Ioan Caița, președintele consiliului. județean al sindicatelor, și Gri- gore Sălăjan, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., au arătat că se impune intensificarea preocupărilor pentru calificarea și ridicarea continuă a calificării muncitorilor, îndeosebi a celor tineri, în vederea extinderii inițiativelor și experiențelor valoroase din producție.O parte din delegați au abordat o gamă largă de aspecte privind dezvoltarea agriculturii. Reliefind modul cum acționează comuniștii, toți lucrătorii de pe ogoare, pentru înfăptuirea și în acest domeniu a cincinalului în 4 ani și jumătate, delegații Nicolae Bahici, directorul direcției agricole, Ilie Restcman, directorul I.A.S. Satu-Mare, au scos in evidență neajunsurile existente in folosirea fondului funciar și în dezvoltarea zootehniei, modalitățile prin care trebuie să acționeze organele locale de partid și de stat pentru sporirea producției agricole, a aportului județului la fondul centralizat de stat.— Deși noi am obținut 2 ani consecutiv producții de porumb între 8 200—8 700 kg la hectar — a spus delegatul Gheorghe Bogza, președintele C.A.P. „Someșul" — avem încă mari rezerve pe care, prin lucrarea mai bună a pămîntului, putem să le punem în valoare. în ce ne privește, sîntem hotărîți să facem totul ca județul nostru să ocupe și de acum încolo locul fruntaș în producția agricolă.
întrucit în județul Satu-Mare s-au con

struit sau se află în curs de oonstrucție un mare număr de obiective industriale și a- gricole, în atenția conferinței au stat și problemele perfecționării muncii în domeniul investițiilor. Delegații George Bereteanu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Cărei, Alexandru Dobranszki, șef de șantier la întreprinderea județeană de construcții, s-au referit la îmbunătățirea controlului de partid pe șantiere, întregii munci de partid în construcții, al cărei obiectiv central trebuie să fie atingerea rapidă a parametrilor proiectați, buna organizare a producției, darea în funcțiune la termenele planificate sau chiar mai devreme‘a tuturor obiectivelor.Examinînd felul în care se realizează programul de educație comunistă a maselor, în lumina documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și ale Conferinței Naționale, delegații Ioan Cărăușan, primarul comunei Odoreu, Gheorghe Ca- dar, secretarul Comitetului orășenesc de partid Negrești-Oaș, Margareta Szeremi, medic la spitalul unificat, au subliniat că în ultima vreme activitatea politico- ideologică și cultural-educativă a cunoscut o îmbunătățire evidentă. In același timp însă ei au arătat că trebuie depuse eforturi susținute în continuare pentru îmbogățirea conținutului și diversificarea activității politico-ideologice și cultural-educative pentru subordonarea ei mai directă cerințelor educative ale diferitelor categorii de cetățeni, sporirea combativității împotriva tuturor încercărilor de încălcare a normelor eticii și echității socialiste.în imensa lor majoritate, delegații la Conferință, între care loan Beltechi, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Ioan Nedeșan, lăcătuș la fabrica „23 Augdst", Mihai Anițaș, secretarul comitetului comunal de partid Apa, au exprimat, în numele lor, al tuturor oamenilor muncii români, maghiari, ’germani și de alte naționalități din județ, puternicele sentimente de dragoste față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, urîndu-i, cu prilejul aniversării zilei de naștere, multă sănătate și fericire, ani îndelungați în fruntea partidului și statului, arătînd că cinstesc această sărbătoare a întregului popor prin angajamentul solemn de a-și consacra toată puterea și priceperea progresului și înfloririi României socialiste.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul GHEORGHE PANĂ, după ce a arătat că desfășurarea lucrărilor conferinței coincide cu un moment fericit în viața întregului popor român — împlinirea a 55 de ani de viață și 40 de ani de luptă revoluționară a iubitului conducător al partidului și statului nostru — a transmis delegaților și invitaților, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din această frumoasă zonă a țării, un fierbinte salut comunist, cele mai calde urări de bine și noi succese din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Infățișind tabloul realizărilor dobîndite în perioada care a trecut din actualul cincinal, în continuarea in ritm susținut a industrializării, dezvoltarea agriculturii și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al maselor, vorbitorul a subliniat că ele sînt o expresie strălucită a caracterului științific al politicii partidului, rodul eforturilor comune ale tuturor oamenilor muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, pentru edificarea societății socialiste pe pămîntul României. In ele se reflectă uriașul aport personal al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția sa hotărî- toare la elaborarea direcțiilor fundamentale ale evoluției ascendente a societății, energia inepuizabilă și pasiunea înflăcărată, maxima responsabilitate caracteristică activității sale puse pe de-a-ntregul în slujba înfloririi națiunii noastre socialiste.în continuare, apreciind exigența partinică, spiritul de răspundere care au caracterizat darea de seamă și dezbaterile, evidențiind rezultatele bune, în industrie, agricultură, în viața social-culturală, vorbitorul a insistat asupra necesității de a se acționa cu și mai multă energie și perseverență pentru punerea mai bună în valoare a resurselor materiale și umane, pentru creșterea eficienței activității economice.Vorbitorul s-a oprit pe larg asupra sarcinilor privind creșterea continuă, la fiecare loc de muncă, a rolului conducător al organizațiilor de partid, a necesității ca acestea să adopte un stil de muncă dinamic, eficient, despovărat de formalism, caracterizat prin legătura strînsă cu masele largi, prin prezența cit mai îndelungată a cadrelor de conducere în mijlocul colectivelorConsacrind o parte a cuvîntării problemelor politicii externe a partidului și statului nostru, vorbitorul a relevat că aceasta este îndreptată spre consolidarea neîncetată a prieteniei cu țările socialiste, întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, afirmarea principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi și neamestecului in treburile interne in relațiile dintre state, asigurarea securității și păcii in întreaga lume.în continuarea lucrărilor a fost adoptată hotărîrea conferinței, apoi delegații au ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie. în funcția de prim-secretar a. fost reales tovarășul Iosif Uglar. în încheiere. intr-o atmosferă de vibrantă emoție, participanții Ia conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, o dată cu cele mai sincere felicitări de sănătate și viață îndelungată, sînt formulate angajamentele pe anul 1973, ferma lor hotărîre de a nu precupeți nici un efort pentru dezvoltarea continuă a patriei noastre socialiste.
Slmion ORBAN 
Octav GRUMEZA
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Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

CLUJ SUCEAVA ARAD
• în 1973 se va realiza, peste prevederile maxi

male ale planului, o producție industrială suplimentară 
în valoare de cel puțin 200 milioane de lei;

• Se vor produce peste prevederi 1 000 tone de 
oțel, 3 000 km conductori electrici izolați, 200 tone celu
loză, 100 tone hîrtie, 5 000 tone de ciment, 300 000 pe
rechi încălțăminte;

® Se va intensifica activitatea de aplicare în pro
ducție a rezultatelor cercetărilor;

• Depășirea producției industriale pe 1973 cu peste 
112 milioane lei;

@ Se vor livra suplimentar la export mărfuri în va* 
loare de 2 milioane lei valută ;

® Cheltuielile de producție vor fi reduse cu 6,5 mi* 
lioane lei și se vor obține beneficii suplimentare de 7 mi
lioane lei;

® La fondul de stat vor fi livrate suplimentar cel pu
țin 1 000 tone porumb, 5 000 tone cartofi și alte produse 
agricole.

• In 1973 se va realiza o producție-marfă supli
mentară față de prevederile maximale ale planului de 
110 milioane lei;

® Se vor economisi 650 tone metal, 30 tone bum
bac, 15 000 mp țesături pentru confecții, 4 milioane kW 
energie electrică, 5,8 milioane tone combustibil ,*

• Suprafețele amenajate pentru irigații vor crește 
în 1974 cu 2 100 hectare, se vor scoate de sub influența 
excesului de umiditate 34 750 hectare, se vor executa 
lucrări pentru combaterea eroziunii solului pe 1 000 hec
tare.

-aPuternicele cetăți industriale de pe malurile Someșului și Arieșului, înfloritoarele unități ale agriculturii socialiste de pe a- ceste meleaguri, importantul centru cultural, științific, de învățămint pe care îl reprezintă Clujul contemporan și-au reafirmat — prin conferința organizației județene de partid, prin glasul reprezentanților celor aproape 83 000 de comuniști din județ — hotărîrea fermă și responsabilă de a transpune în realitate mărețul program al edificării noii societăți, elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, de a preface în faptă vie importantele obiective economico-sociale trasate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.La conferință a participat tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.„Strîns uniți cu întregul popor în jurul partidului și al secretarului său general — se arată în darea de seamă prezentată de tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secretar al comitetului județean de partid — oamenii muncii din județul Cluj, fără deosebire de naționalitate, văd in programul partidului propriul lor program, întruchiparea propriilor lor aspirații". In continuare, darea de seamă s-a ocupat pe larg de unele probleme legate de realizarea angajamentului oamenilor muncii din județ de a înfăptui cincinalul în patru ani și jumătate. Un loc important a acordat darea de seamă problemelor învățămintu- lui de toate gradele, legării lui cit mai strînse de cercetare și de practica productivă, precum și activității depuse de organizațiile de partid pentru educarea comuniștilor, a tineretului, a tuturor oamenilor muncii în spiritul înaltelor, idealuri ale partidului. i ■ ;-Dezbaterile au prilejuit o analiză lucidă, temeinică, a muncii de partid în x toate domeniile, locul central ocu- pîndu-1, cum e și firesc, problemele e- conomice, măsurile luate pentru traducerea în viață și depășirea prevederilor planului pe 1973, la nivelul maximal, ca o garanție a realizării cincinalului în patru ani și jumătate.In frunte cu cel peste 800 de comuniști, colectivele de muncă ce-și desfășoară activitatea pe șantierele de amenajare hidroenergetică de pe Someș — a spus Eroul ■Muncii Socialiste Tudor Moraru — participă cu însuflețire la înfăptuirea chemării secretarului general al partidului de a concentra toate forțele pentru îndeplinirea înainte de termen a planului de producție. Ca o materializare a acestei afirmații, constructorii de pe Someș și-au luat angajamentul să predea la montaj cu 6 luni înainte de termen hidrocentrala de la Mă- rișelu, iar în vederea intrării în funcțiune la sfirșitul acestui an a centralei de la Tar- nița, au solicitat livrarea Ia termen a agregatelor de către metalurgiștii reșițeni.Subscriind la aprecierea făcută in darea de seamă că rezultatele economice din întreprinderile clujene ar fi putut fi superioare dacă mijloacele materiale și umane ar fi fost mai bine utilizate, tovarășul Remus Bucșa, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Cluj, a arătat că în unitățile industriale ale municipiului s-au pierdut numai anul trecut peste 3,5 milioane ore-mașină. Un șir de vorbitori — printre care Nicoiae Preda, secretarul comitetului de partid al uzinei „Industria firmei" din Cîmpia Turzii, inginer Ioan Magda, director, general al Centralei minelor de fier și nemetalifere, Eugen Cîmpean, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej — au evidențiat în cuvintul lor necesitatea de a se acționa cu mai multă consecvență și tenacitate pe linia modernizării producției. Alți vorbitori, ca Susana Pop, secretara comitetului de partid de la țesătoria „România muncitoare", Gheorghe Mărinceanu, director general al Combinatului de pielărie și încălțăminte Cluj, au relevat răspunderea comuniștilor, a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru scoaterea la iveală a rezervelor existente in ce privește asigurarea unui nivel de calitate și competitivitate a produselor care să le facă tot mai cerute pe piața externă.Dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii județului spre a spori aportul acesteia la avuția națională s-a aflat în atenția unor delegați ca Pavel Uușa, președintele C.A.P. Suatu, Ioan Murășan, director general al direcției agricole județene, Lucreția Cordoș, secretara comitetului de partid de la C.A.P. Cimpia Turzii. Preocupările actuale ale unităților socialiste din agricultură, au subliniat vorbitorii, se concentrează spre folosirea mai eficientă a pămîntului, înlăturarea eroziunii solului, executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole. In vederea înlăturării decalajului calitativ dintre diferite unități agricole s-a luat valoroasa inițiativă ca 30 de cooperative agricole de producție mai slabe să fie încredințate spre îndrumare și sprijin unor unități de Invă- țămînt și cercetare, care să le ajute atît în privința orientării producției, cît și a aplicării unei agrotehnici adecvate.Un șir de vorbitori, printre care Aurel Ianceu, vicepreședinte al consiliului popular județean, Minerva Negruțiu, secretara comitetului organizațiilor de partid din unitățile comerciale ale orașului Turda, loan Udrea, președintele consiliului județean al sindicatelor, au arătat că există încă suficiente posibilități, nu îndeajuns valorificate, pentru a dezvolta și îmbunătăți construcția df locuințe, a ameliora aprovizionarea cu mărfuri a populației, a introduce pe scară mai largă metodele moderne de comerț.Școala superioară clujeană, strălucita vatră de lumină pentru numeroase generații de cărturari ai țării, și-a afirmat și cu acest prilej — prin cuvintul prof. univ. dr. docent Ștefan Pascu, rectorul universității, președintele consiliului rectorilor din cen

trul universitar Cluj — hotărîrea de a-și aduce contribuția neprecupețită la tot mai înalta pregătire a viitoarelor cadre de specialiști necesari economiei, culturii, vieții sociale. Așa cum au evidențiat și tovarășii Andrassy Zoltan, prorector al institutului de arte plastice „Ion Andreescu". loan Covaciu, student în anul IV la Facultatea de construcții a Institutului politehnic, chezășia rentabilității efortului intelectual o constituie — și o va constitui tot mai mult în viitor — educarea studenților prin muncă și pentru muncă, legarea tot mai strînsă a activității lor, încă din anii învățăturii, de problemele practice ale producției materiale.Problemele ridicării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, modelării trăsăturilor moral-politice ale omului nou au ocupat un loc important în dezbateri. Tovarășii Dumitru Radu Popescu, redactor-șef al revistei „Tribuna", Letay Lajos, redactor-șef al revistei „Utunk", Hegyes Anton, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, muncitor la fabrica „Metalul roșu", Simion Șandor, secretarul comitetului de partid, primarul comunei Cojocna, prof. univ. Ianoș Demeter, președintele consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, general locotenent Vasile Milea au subliniat, în cuvintul lor, importanța desfășurării de către organele și organizațiile de partid, de către organizațiile de masă și obștești, a unei activități politico-educative concrete și combative pentru a insufla în toate conștiințele, mai ales în rîndul tineretului, cultul muncii, devotamentul nețărmurit față de interesele societății, pentru a face din fiecare cetățean al țării, ihdiferent de naționalitate, un participant activ și profund responsabil la rezolvarea tuturor problemelor obșt'ei socialiste.Cu o puternică însuflețire toți vorbitorii ce s-au perindat la tribună au folosit acest prilej spre a-și exprima bucuria pentru aniversarea a 55 de ani de viață și 40 de ani de activitate revoluționară a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, în care se întruchipează cele mai înalte virtuți ale Partidului Comunist Român, ale întregului popor român. Alături de felicitările lor izvorîte din adîncul inimii, vorbitorii i-au adresat calde urări de viață lungă și activitate bogată spre binele patriei, spre marile împliniri de mîine ale României socialiste.Luînd cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul ILIE VERDEȚ a transmis dele- gaților, invitaților, întregii organizații județene de partid, tuturor oamenilor muncii din județul Cluj un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu.Subliniind importanța pe care o au pentru viața politică a țării conferințele organizațiilor județene de partid — care se desfășoară la începutul celui de-a! treilea an al cincinalului, intr-o perioadă de 'efervescentă muncă creatoare — vorbitorul a zugrăvit apoi tabloul însuflețitor al realizărilor ce definesc Înaintarea neabătută a României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, realizări la care o contribuție însemnată și-a adus și județul Cluj.O deosebită atenție a acordat vorbitorul acțiunilor ce se întreprind spre a se valorifica în întregime ,șf cu mai multă eficiență potențialul material și uman al județului, in vederea înfăptuirii cincinalului in patru ani și jumătate. Arătînd că ceea ce interesează sînt nu creșterile valorice înregistrate în scripte, ci sporurile de producție fizică, creșterea cantităților de mărfuri necesare economiei naționale, la fondul pieței și la export, vorbitorul a evidențiat că realizarea mobilizatoarelor o- biectlve spre care ne concentrăm toate energiile depinde acum de felul în care se asigură in fiecare unitate condițiile organizatorice și tehnice corespunzătoare, de modul cum organizațiile de partid se integrează și își afirmă rolul lor conducător în viața colectivelor de muncă. Vorbitorul s-a ocupat amănunțit de problemele calitative ale realizării planului, de necesitatea unor eforturi susținute și unei continue perfecționări a conducerii și organizării, spre a se asigura o cît mai mare eficacitate activității economice. Oprindu-se asupra planului investițiilor și relevind că pe întreg județul Cluj el a fost îndeplinit, vorbitorul a atras atenția că mai sînt capacități de producție restante și că nu pretutindeni au fost atinși parametrii proiectați.Un loc însemnat a ocupat în cuvînta- re problema folosirii mai raționale și cu mai multă perseverență a importantului rezervor de valori științifice de care dispune citadela universitară a Clujului, prin integrarea mai activă a învățămîntului in activitatea de cercetare și în producție, în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, a perfecționării întregii lor activități politico-organizatorlce și ideologico-educative.Conferința a ales noile organe județene de partid. Tovarășul Ștefan Mocuța a fost ales prim-secretar al .Comitetului județean de partid Cluj. Apoi s-a adoptat hotărîrea conferinței. Cu viu entuziasm, participanții au hotărit trimiterea unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicoiae Ceaușescu, telegramă în care sint prevăzute importante angajamente legate de obiectivul nr. 1 al oamenilor muncii din județul Cluj : îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate
Victor BÎRLADEANU 
Alexandru MUREȘAN

Delegații la conferința județeană de partid — peste 550 muncitori, ingineri și tehnicieni, lucrători 'de pe ogoare, profesori și invățători, activiști de partid și de stat de pe plaiurile sucevene — au dezbătut cu responsabilitate și exigență activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid din județ pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, expri- mind, totodată, preocupările și hotărirea comuniștilor, a tutur.or oamenilor muncii din județul Suceava de a realiza sarcinile cincinalului înainte de termen.La lucrările conferinței a participat tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii.în darea de seamă prezentată de tovarășul Miu Dobrescu, prim-secretar al comitetului județean de partid, a fost relevat faptul că aplicarea neabătută a ansamblului de măsuri elaborate de conducerea partidului privind perfecționarea organizării, planificării și conducerii economiei, munca neobosită a lucrătorilor din industrie, agricultură și alte sectoare de activitate au dus la obținerea unor succese importante. Anul trecut, planul producției industriale a fost depășit cu peste 400 milioane lei, productivitatea muncii a cunoscut o creștere de 2 900 lei pe salariat, s-a realizat un spor de 2.6 milioane lei valută la exportul de mărfuri, toate acestea în condițiile reducerii cheltuielilor de producție planificate cu mai bine de 20 milioane lei, și ale obținerii unor beneficii suplimentare de peste 30 milioane lei. Bilanțul realizărilor dezvoltării generale a județului se întregește și se completează armonios cu împlinirile pe planul creșterii nivelului de trai al locuitorilor : anul trecut s-au construit 2 700 apartamente și aproape 3 000 case noi la sate, iar locuitorii au cumpărat mărfuri în valoare de 2,6 miliarde lei.Discuțiile in cadrul conferinței s-au polarizat în jurul măsurilor ce trebuie luate în continuare în vederea realizării cincinalului înainte de termen, ceea ce presupune îmbunătățirea activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, atragerea lucrătorilor din fabrici și de pe ogoare la realizarea sarcinilor de plan, ridicarea calitativă a întregii activități astfel ca sporirea producției să fie urmată și de reducerea cheltuielilor 'materiale. în acest sens, tovarășul Ion Simîniceanu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Suceava, referindu-se la preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea ritmică și la nivel maximal a planului pe 1973. a subliniat că analizele și studiile efectuate pină acum, dezbaterile care au avut loc în adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri au făcut posibilă descoperirea unor noi și importante rezerve de creștere a producției. In actualul cincinal, unitățile economice din municipiul Suceava vor produce suplimentar mărfuri în valoare de peste 200 milioane lei.Dind glas hotărîrii celor peste 23 000 de forestieri suceveni de a-și spori eforturile pe linia valorificării superioare a lemnului, una din principalele bogății ale județului, Vasile Sava, directorul general al C.E.I.L. Suceava, a arătat că în atenția colectivelor de muncă se află perfecționarea tehnologiilor de lucru în exploatările forestiere, înnoirea producției, mai ales de mobilă, diversificarea gamei de produse fabricate și îmbunătățirea în continuare a calității acestora constituie o preocupare la fel de importantă în activitatea colectivelor de muncă din cadrul combinatului. Vorbitorul a cerut organelor centrale să sprijine mai mult activitatea de cooperare a combinatului cu alte ministere și centrale industriale în interesul îndeplinirii integrale a sarcinilor de producție, în direcția materializării propunerilor făcute în adunările oamenilor muncii. ,Numeroși alți vorbitori — Raveica San- duleac, maistru la Filatura din Fălticeni, Nicoiae Turtureanu, director general al Combinatului de celuloză și hîrtie Suceava, Constantin Popovici, inginer la întreprinderea de industrializare a cărnii, Grigore Voinescu, președintele consiliului județean al sindicatelor, Ion Sfîrnaciuc, directorul direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotire socială, Petru Niga, șef de lot la Șantierul 6 construcții, au evidențiat preocuparea organizațiilor de partid și sindicale, a conducerilor de unități și a tuturor comuniștilor pentru stabilirea celor mai potrivite măsuri care să ducă în fiecare loc de muncă la realizarea programului de creștere a producției și de reducere a cheltuielilor materiale. Ei au subliniat că există toate condițiile pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Dat fiind faptul că agricultura deține o pondere importantă în ansamblul economiei județului — în 1971, 18 unități agricole, iar în 1972 alte 4 cooperative agricole au fost distinse cu Ordinul Muncii clasa I — numeroși vorbitori — Traîan Corduban, directorul general al direcției agricole județene, Victor Procopeț, președintele cooperativei agricole Bălcăuți, Valerian Valach, secretar al comitetului de partid și primar al comunei Breaza, au subliniat in cuvintul lor că pentru obținerea unor producții agricole mari este necesar ca organele agricole, specialiștii, conducerile unităților să se preocupe mai mult de folosirea Intensivă a pămîntului, de profilarea producției și specializarea unităților, de organizarea temeinică a muncii. în mod deosebit s-a apreciat că există toate condițiile ca efectivele de animale planificate în acest cincinal să fie realizate cu un an mai devreme. Trebuie mai multă preocupare pentru sporirea producției la furajele cultivate și folosirea rațională a celor 150 000 hectare pășuni și finețe naturale. Tovarășul Nicoiae Blîndu, Erou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție Bo- sanci, a subliniat că în județ există mari rezerve de sporire a producției agricole, fapt dovedit de rezultatele cooperatorilor de aici, care au obținut 23 000 kg cartofi la hectar, livrînd statului 7 000 tone cartofi. Aceste 

rezultate se datoresc în bună măsură organizării producției și muncii pe baza acordului global. Referindu-se la aprecierea din darea de seamă că există diferențe mari între rezultatele obținute de unele cooperative agricole învecinate și cu condiții asemănătoare, a propus ca acum, cu prilejul adunărilor generale din cooperativele agricole de producție, să se analizeze temeinic rezervele de sporire a producției, să Se stabilească măsuri concrete pentru punerea lor în valoare.Vorbitorii s-au referit în cuvîntul lor la problemele dezvoltării edilitar-gospodărești a localităților, la Îmbunătățirea activităților de servire a populației. Tovarășul Dumitru Ciobanu, vicepreședinte al consiliului popular județean, subliniind creșterea volumului de mărfuri vîndute către populație și rezultatele bune obținute în extinderea bazei tehnico-materiale a rețelei comerciale din localitățile urbane și • rurale, a propus organelor de specialitate să studieze cu metode științifice cererea de consum a populației, să se diversifice rețeaua de alimentație publică, să fie mai bine valorificate cadrul natural foarte atrăgător al județului, numeroasele și valoroasele monumente istorice, condițiile balneo-climate- —rice și bogăția cinegetică, aceasta impunind, între altele, dezvoltarea corespunzătoare a bazei materiale a turismului.Delegații la conferință au acordat o atenție deosebită problemelor creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, ridicării la un nivel superior a muncii cultural-educative, formării omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă. Tovarășul Mihai Găinaru, secretarul comitetului de partid de la Exploatarea minieră Leșu Ursului, a arătat, în cuvintul său, că adunările de alegeri ale organizațiilor de partid și conferința de partid au scos în evidență diferite carențe legate de disciplină muncii, folosirea integrală a capacităților abatajelor și a instalațiilor de preparare, în folosirea fondului de timp și în gospodărirea mijloacelor materiale și financiare. Problemele educării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în spiritul normelor muncii și vieții comuniste, ale eticii și echității comuniste, au fost abordate și de tovarășii Eugen Pleșca, inspector general șef la inspectoratul județean școlar, Aurora Pricop, președinta comitetului județean al femeilor, Marcel Mureșeanu, vicepreședinte al comitetului județean de cultură și educație socialistă, Mihai Hanganu, prim- secretar al comitetului județean U.T.C.In cuvinte vibrante, pornite din inimă, toți vorbitorii, în numele lor și al comuniștilor pe care-i reprezintă, au exprimat, în conferință, calde urări de sănătate, putere de muncă, iubitului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, cu prilejul împlinirii vîrstei de 55 de ani și 40 de ani de acti- / vitate neobosită în rândurile mișcării comuniste, pentru binele și prosperitatea patriei.Luind cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul PETRE LUPU a transmis dele- gaților și invitaților la conferință, tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile sucevene, un salut călduros din partea C.C. al P.C.R., personal a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, felicitări pentru rezultatele do- bîndite în dezvoltarea economică și socială a județului.Conferința organizației județene de partid Suceava — a arătat vorbitorul — are loc în preajma aniversării zilei de naștere a tovarășului Nicoiae Ceaușescu. Cuvîntările delegaților au prilejuit cuvinte calde adresate secretarului general al partidului, ceea ce dovedește atașamentul și unitatea strînsă a organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturo.r oamenilor muncii față de conducerea partidului. Uniți în gînduri și în fapte, vom reuși să înfăptuim marile sarcini pe care ni le-am propus privind dezvoltarea și înflorirea României socialiste.După ce a prezentat rezultatele obținute de țara noastră in primii doi ani ai cincinalului, vorbitorul a arătat că, în contextul acestor succese, se înscriu și realizările obținute de oamenii muncii din județul Suceava, în frunte cu comuniștii, pentru care conducerea partidului și statului au acordat organizației județene Ordinul Muncii clasa I, ca urmare a ocupării locului I în întrecerea socialistă între județe in 1971. înfăptuirea sarcinilor mari care revin județului in acest an impune ca organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice să ia măsuri e- ficiente pentru îmbunătățirea organizării muncii, înlăturarea deficiențelor arătate atît in darea de seamă, cît și in dezbateri.Organele și organizațiile de partid să pună în centrul preocupărilor lor ridicarea mai accelerată a productivității muncii, să asigure îmbunătățirea calitativă a întregii activități economice și creșterea eficienței în toate sectoarele de activitate. Preocupin- du-se de fundamentarea temeinică a hotărî- rilor ce se adoptă, organizațiile de partid să asigure uh contact viu, nemijlocit cu viața, să militeze ferm pentru înlăturarea improvizației, a tendinței de automulțumire, a inerției și rutinei.Vorbitorul s-a referit apoi la politica externă a partidului și statului nostru, politică al cărei inițiator și strălucit promotor este tovarășul Nicoiae Ceaușescu, care, cu înalta sa clarviziune politică, aduce o contribuție substanțială la promovarea destinderii și înțelegerii între popoare, la triumful cauzei păcii și socialismului in lume.Conferința a adoptat hotărirea și a ales noile organe județene de partid. In funcția de prim-secretar a fost ales tovarășul Miu Dobrescu. Participanții, !ntr-o atmosferă de puternic entuziasm, au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu, în care sint cuprinse angajamente înSuflețitoare și hotărîrea nestrămutată de a Ie îndeplini.
Ion HERȚEG 
Gh. PARAS CAN

Nota dominantă a Conferinței organizației județene de partid Arad a consti- tuit-o spiritul de înaltă responsabilitate și exigență partinică în care cei 631 delegați, reprezentîndu-i pe cei aproape 50 000 membri de partid, au examinat activitatea multilaterală a organizației județene.La lucrările conferinței a participat tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Relevînd succesele obținute de organizațiile de partid, de oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — in dezvoltarea economică și socială a județului, darea de seamă prezentată de tovarășul Andrei Cervencovici, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., a stăruit asupra necesității perfecționării calitative a întregii activități, în mod deosebit a ridicării eficienței economice în toate sectoarele producției materiale, a mobilizării marilor rezerve ale industriei și agriculturii — subliniind, totodată, însemnătatea imprimării unui stil dinamic, viguros, muncii organelor și organizațiilor de partid, a promovării ferme în viața și munca comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a principiilor eticii și echității socialiste. Insistindu-se asupra problemelor Concrete ce se ridică în industrie, agricultură, celelalte ramuri ale economiei din județ pentru amplificarea rezultatelor actuale, s-a pus un accent deosebit pe stimularea, prin toate formele și mijloacele muncii politice, a inițiativei creatoare, a inteligenței și competenței oamenilor, creșterea responsabilității organizațiilor de partid, a fiecărui comunist la locul său de muncă, pentru îndeplinirea în condiții superioare, la nivelul lor maximal, a sarcinilor anului 1973.Dezbaterile pe marginea dării de seamă au abordat, în primul rînd, problematica complexă a înfăptuirii sarcinilor maximale prevăzute în planul pe 1973 în industrie.— înfăptuirea acestor obiective — a arătat tovarășul Nicoiae Mareea, directorul uzinei de strunguri — implică folosirea pe deplin și cu eficiență maximă a capacităților de producție. Calea de urmat constă în realizarea unor indici superiori de utilizare a mașinilor și instalațiilor, inițierea de măsuri energice care să vizeze încărcarea corespunzătoare a utilajelor, in special a mașinilor-unelte, reorganizarea fluxurilor tehnologice în vederea eliminării locurilor înguste. Reluind această idee, mai mulți vorbitori, printre care Constantin Popescu, directorul general al uzinei textile „30 Decembrie" Arad, Daria Nistora, muncitoare la Fabrica „Tricoul Roșu", Nicoiae Iosif, director general al G.U.C.V.A., au subliniat că insuficienta folosire a utilajelor și mașinilor se datorează în mare parte și utilizării incomplete a fondului de timp, pregătirii profesionale încă deficitare la anumite categorii de muncitori, Însoțite, adesea, de folosirea nerațională a cadrelor, neajunsurilor care mai persistă în aprovizionarea tehnico-materială. Este de la sine înțeles, au subliniat ei, că organizațiile de partid, consiliile și comitetele oamenilor muncii, organizațiile de masă și obștești au datoria să acționeze cu mai multă fermitate pentru soluționarea operativă a tuturor acestor probleme.în cadrul dezbaterilor un loc important l-au ocupat problemele creșterii eficienței economice, abordate în lumina indicațiilor de largă perspectivă desprinse din cuvîn- tarea tovarășului Nicoiae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut și din recenta cuvîntare ținută la Conferința organizației județene de partid Iași. Relevind realizările bune obținute în acest domeniu, vorbitorii, printre care loan Budurean, muncitor la uzina de vagoane, Ilie Noghiu, maistru la C.E.I.L. Arad, au arătat că în acest domeniu se acționează încă cu insuficientă hotărîre pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, revizuirea consumurilor, respectarea disciplinei tehnologice, introducerea și extinderea metodelor moderne de croire și debitare etc. Drept urmare, se risipesc mari resurse materiale, valoarea ce se obține dintr-o tonă de metal sau un metru cub de masă lemnoasă se menține scăzută. Mulți vorbitori, printre care Pascu Zîmbran, prim- vicepreședinte al consiliului popular județean, Iosif Cun, directorul Grupului de șantiere al Combinatului chimic Arad, Francisc TrîebI, zidar Ia întreprinderea județeană de construcții montaj, s-au referit la realizarea sarcinilor în domeniul investițiilor, insistînd cu deosebire asupra combaterii neajunsurilor privind neasigu- rarea din vreme a documentației tehnice, a amplasamentelor, neritmicitatea în a- provizionarea cu utilaje, soluții tehnice insuficient fundamentate.Infățișînd experiența pozitivă a cooperatorilor din C.A.P. Gurba, cooperatoarea Florica Mihai a arătat că rezultatele bune obținute sînt urmarea firească a măsurilor inițiate pentru mai buna organizare a producției și a muncii, mai ales a introducerii pe scară largă a acordului global. In schimb, în alte unități agricole, au subliniat in cadrul conferinței mai mulți vorbitori, printre care Iosif Haras, mecanizator la S.M.A. Sintana, Petru Glăvan, director general la Direcția județeană agricolă, Mihail Stănescu, Erou al Muncii Socialiste, directorul I.A.S. „Avicola", persistă deficiențe în aplicarea complexului de măsuri agrozootehnice, baza tehnico-materială a unor unități este folosită necorespunzător, lucrările agricole 

se execută cu lntîrziere sau nu în totalitate. In cuvîntul lor, participanții la dezbateri au făcut numeroase oropuneri vi- zind creșterea producției agricole vegetale și animale, au stăruit asupra măsurilor necesare care să asigure sporirea aportului județului Arad la aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și a industriei prelucrătoare cu materii prime.— îndeplinirea tuturor obiectivelor și a angajamentelor pe care ni le-am asumat, a spus tovarășul Marțian Fuciu, prim-se- ■cretar al Comitetului municipal de partid Arad, depinde de modul în care organele și organizațiile de partid își vor exercita rolul lor de conducător politic la fiecare loc de muncă, vor acționa cu răspundere în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Este necesar, în acest sens, să acordăm mai multă atenție calității controlului de partid asupra activității ce se desfășoară în Întreprinderi, iar în exercitarea controlului să atragem întreaga masă de comuniști, să folosim forme eficiente, ingenioase pentru a mobiliza organizațiile de partid în ansamblul lor.Mai mulți vorbitori, intre care Gheorghe , Igrișan, secretarul comitetului de partid pe Complexul C.F.R. Arad, Dumitru Puie, secretarul Comitetului comunal de partid Vinga, au subliniat necesitatea perfecționării în continuare a formelor și stilului de muncă în vederea întăririi rolului conducător al organizațiilor de partid în: toate compartimentele, iar toți comuniștii — muncitori, maiștri, ingineri, directori, membri ai consiliilor de conducere șl comisiilor pe domenii de activitate — să participe nemijlocit la creșterea eficienței muncii de partid.Ătîț darea de seamă, cît și mulți pârtiei - panți Ia discuții, printre care Lucreția Neteda,, lucrătoare la T.A.P.L. Arad, Romulus Vasilovioi, directorul direcției sanitare județene, Francisc Marx, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană, Dan Alexandrescu, directorul Teatrului de stat din Arad, Iosif Kocsik, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, au relevat succesele obținute de organizația județeană în activitatea politico-ideo- logică și cultural-educativă, arătînd că întreaga muncă în acest domeniu a fost dinamizată, însuflețită de programul de educație comunistă adoptat de Conferința Națională a partidului. In același timp, au subliniat vorbitorii, nu toate organizațiile de partid acționează cu perseverență și fermitate pentru perfecționarea muncii politico-ideologice și educative și, mai cu seamă, nu peste tot se urmărește eficiența acțiunilor întreprinse.Luînd cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul DUMITRU POPESCU a transmis participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județul Arad salutul comunist, fierbinte, al C.C. al P.C.R., personal al tovarășului Nicoiae Ceaușescu. Vorbitorul a remarcat succesele repurtate de organizația județeană de partid pentru înfăptuirea programului e- laborat de Congresul al X-lea al partidului si de Conferința Națională din iulie 1972. In același timp au fost relevate și direcțiile principale de acțiune pentru eliminarea neajunsurilor care s-au manifestat îndeosebi în domeniul investițiilor, punerii in funcțiune la termen a unor noi obiective . industriale și agricole, în, realizarea planului la export, în îndeplinirea planului la productivitatea muncii și a unor indicatori calitativi, între care cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă, concentrarea tuturor eforturilor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.în încheierea cuvîntării sale, după ce a abordat unele probleme ale politicii internaționale a partidului și. statului nostru, - vorbitorul a spus: „Un rol decisiv în elaborarea politicii ce stă la baza succeselor pe care le-a repurtat poporul nostru, cu deosebire după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, îl are secretarul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. Din evoluția multilaterală a statului în ultimii ani se desprind cu claritate marile calități și virtuți ale secretarului general al partidului. Este vorba de acea uriașă experiență revoluționară care se reflectă în activitatea conducătorului partidului și statului nostru, care din cei 55 de ani de viață 40. și i-a consacrat slujirii cauzei partidului, partid care, după cum știți, nu de mult a împlinit 50 de ani. Este vorba de puterea organică de comunicare cu muncitorimea, cu poporul, ale căror aspirații le reprezintă și le înfăptuiește cu energie și credință. Este vorba de impresionanta putere de asimilare a cuceririlor cunoașterii umane, a experienței sociale, și de valorificare a lor în practica României. Este vorba de acel impresionant talent de animator și conducător de mase, de făuritor de cadre de militanți noi. Pentru toate calitățile ce le încorporează și le pune în slujba intereselor națiunii, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere — eveniment sărbătoresc al întregului partid și popor — se cuvine să exprimăm cu toții recunoștința vie, sentimentele noastre arzătoare de dragoste, admirație și prețuire, precum și urările cele mai fierbinți de viață lungă, sănătate și putere de muncă in fruntea partidului și statului român".După adoptarea hotărîrii conferinței, au fost alese noul comitet județean de partid și comisia de revizie. Prim-secretar al comitetului județean a fost reales tovarășul Andrei Cervencovici. Participanții* la conferință au adoptat textul unei telegrame a- dresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicoiae Ceaușescu.
Constantin MORARU 
Constantin SIMION
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HANDBAL: Campionatul feminin

Sosirea reprezentantului 
permanent al României la C.A.E.R.

Tovarășului ARTHUR SCHMID
Președintele Partidului Socialist Elvețian

DIVERS La încheierea turneului de Ia Iași:
1. LE.F.S. 2. „U“ TIMIȘOARA

Mîîni de aurLucrează la Liceul Luduș, ca mecanic. nr. 2 din _____ T, __  _____ .___ Mecanic născocitor de... mecanisme, care mai de care mai ingenioase. După ce, în timpul său liber, a „mecanizat" liceul unde lucrează, între altele cu un ceas original cuplat la soneriile care a- nunță acum automat începutul și sfîrșitul lecțiilor, după ce i-a „înzestrat" pe cei trei copii ai săi cu „limuzine" cu motoare autentice în miniatură, cu ceasuri minuscule, dar care merg ca... ceasul, cu tot felul de ju- cării-minunățil, s-a apucat să facă un ceasornic foarte complicat. Zile și nopți l-a tot meșterit, pînă a reușit. Ceasornicul arată deodată : secunda, minutul, ora, ziua, săptămîna, luna, anotimpul, anul și... ora în diferite puncte de pe glob. Un singur lucru — poate cel mai ușor — nu „arată" ceasornicul : numele făurarului — Mihail Ghejan. Și asta, din modestie.
I învățătorul
| „corigent 66

IAȘI (prin telefon). — Din progrâ- mul de ieri, ultima zi a turneului ieșean al campionatului feminin de handbal, pînă la ora de începere a derbiurilor (I.E.F.S. — Rulmentul și Universitatea Timișoara — Universitatea București) se consumaseră acele meciuri care priveau echipele din a doua jumătate a clasamentului. Sub rezerva înregistrării unor surprize de proporții în etapele de primăvară, Progresul și, cu atît mai mult, Mureșul sint astăzi in situația de a se gîndi cu regret la divizia A, pe care ar upma s-o părăsească. Repetăm, nu t’otui este pierdut, dar fără îmbunătățiri radicale, echipele, și antrenorii lor, n-au nici o șansă... Mu- reșencele — de departe cele mai slab angajate în acest campionat (doar trei puncte în 18 etape 1) — au pierdut și ieri cu 7—12 în fața formației timișorene Constructorul. Pentru Progresul, tnfrîngerea a fost ceva mai amară, pentru că adversarele — reprezentantele Buhușului — puteau fi ieri învinse. Acestea au avut un final de meci inexplicabil de slab. Antrenorul lor, Bartha, iși manifesta el însuși nedumerirea : după ce au condus cu 12—6. de abia au ciștigat cu 12—11 ! Pentru insistența cu care au jucat în minutele din finalul partidei, handbalistele de la Progresul ar fi meritat, după părerea noastră, cel puțin satisfacția unui scor egal.Luptă dîrză. scor strins și în partida Vojnța Odorhei — Rapid București : 7—7 la pauză, iar în final, vic

toria jucătoarelor din Odorhei, cu 13—11. In urma acestor rezultate, echipele menționate mai sus și-au păstrat exact aceeași ordine in clasament pe care o aveau înainte de a veni aici, la Iași. In noua și onoranta postură de lidere, handbalistele de la I.E.F.S. au avut aseară un examen mai dificil decit. era de bănuit. După ce au condus cu 7—0 și 9—1. au- încheiat repriza in avantaj, dar numai cu 9—5. De fapt,, antrenorul studentelor, într-un moment de sinceritate, înainte de începerea partidei, ne spusese că brașovencele joacă cu foarte mare ambiție, în fața oricărei echipe, indiferent care ar fi ea. fiin- du-i greu să anticipeze rezultatul meciului. In destule momente ale partidei aveam să observăm că nimic nu era exagerat din temerea exprimată de antrenorul Bota. Echipa Rulmentul a luptat exemplar, vinzîndu-și, cum am spune, foarte scump pielea. I.E.F.S. a ciștigat cu scorul de 15—10, păstrîndu-și în a- cest. fel integrale șansele la cucerirea titlului pe acest an.în meciul Universitatea Timișoara — Universitatea București au învins campioanele cu 12—10 (7—4), după un joc foarte disputat. Astfel, timișorencele se mențin pe locuj al doilea in clasament, la egalitate de puncte cu I.E.F.S. (31), dar cu un golaveraj inferior.
Ion DUM1TR1U

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, s-a înapoiat simbătă seara în Capitală. venind de la Moscova, unde a participat la lucrărije celei de-a 61-a sesiuni a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau de față tovarășii Virgil Trofin. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului interior, alte persoane oficiale.Au fost de față V.I. Drozdenko,

ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
V ★La aeroportul Șeremetievo din Moscova, tovarășul Gheorghe Rădulescu a fost condus de M.A. Leseciko. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N.V. Faddeev, secretar al C.A.E.R.Au fost prezenți. de asemenea, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, membri ai Ambasadei române. (Agerpres)

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA CEA DE-A ȘAIZECI Șl UNA 
ȘEDINJÂ A COMITETULUI EXECUTIV 

AL CONSILIULUI DE AJUTOR
ECONOMIC RECIPROC

Cum-necum, lui Dumitru Dumitrescu (învățător la școala generală din Stoenești-Ilfov) i-a venit ideea să „promoveze" o metodă originală promovare a clasei de către școlari. Și a început s-o aplice „metodic". Mai întii, copiii — și nu puțini — erau lăsați cori-
de...

JUDO: Prima zi a întrece
rilor din saia Floreasca

ȘAH: „Festivalul 
din Olanda"genți. Dar, nu numai de eL îl „ajuta" și soția, (profesoară la aceeași școală). Apoi, ca dagog, îi sfătuia să un meditator. pe- caute _.o___ __ ______ Darneapărat unul bun. Și cine altul putea să fie mai bun ca dumnealui, D.D. ? El își oferea serviciile, părinții îi ofereau bănuții și, ca prin farmec, în numai cîteva ore de meditație, corigenții „prindeau" din zbor tot cp nu prinseseră un an de zile. După care, firește, treceau examenul. Cum o să treacă acum D.D. propria-i „corigentă" ? Se caută un meditator...

dagog, urgent

Palidă, disperată, cu vocea su- 
rmată, o tînără dădu buzna 

sediul miliției din Moinești, 
unde relată o intimplare ca de 
roman polițist: „Mă numesc 
Rodica Bordei. Am ieșit de la 
O.C.L. Mixt Moinești, unde sînt 
casieră, să duc banii la bancă. 
Deodată, mi-a tăiat calea un in
divid înarmat pină-n dinți. A- 
poi, alți doi m-au urcat intr-o 
mașină, care se îndrepta ca un 
bolid spre Brașov. In apropie
re de Comănești am fost ata
cată, prădată și abandonată pe 
marginea drumului. Vă rog să 
mă ajutați!". După citeva zile 
de cercetări s-au constatat ur
mătoarele : primo — indivizii 
reclamați n-au putut fi iden
tificați (pentru că nici n-au 
existat) ; secundo — in gestiu
nea casierei s-a găsit lipsă o 
sumă frumușică ; terțo — „e- 
nigma“ o dată dezlegată și casie
ra R.B. a fost, așa cum a cerut, 
ajutată. Ajutată ca în loc de 
bani să „încaseze" cîțiva ani 1

In sala sporturilor de la Floreasca au început simbătă campionatele internaționale de judo ale țării noastre la care participă sportivi din U.R.S.S., R.D. Germană, Bulgaria și România. La categoria 93 kg, Al. Dumitru (România) l-a învins pe bulgarul Atanasov, iar Solomon Tibor (România) a obținut verdictul în fața lui Nikicikin (U.R.S.S.). Fostul campion european Lahr Ingold (R.D. Germană) (categoria 63 kg) a terminat învingător în meciul cu Al. Filip (România). Tot la aceeași categorie, Dorel Vitan (România) a ciștigat In fața lui Ivan Tonev (Bulgaria).Astăzi, de la ora 10, au loc semifinalele și finalele.
BOB : Campionatele 

europeneSimbătă după-amiază au Început în stațiunea de sporturi de iarnă de la Cervinia (Italia) campionatele europene pentru boburile de 4 persoane. După disputarea primelor două manșe, pe primul loc se află echipajul R.F. a Germaniei, condus de W. Zimmerer, cu timpul de 2T9”25/100. Urmează in clasament echipajele Elveției II — 2’19”29/100 și R.F. a Germaniei II — 2’19”81/100. Echipajul României, condus de I. Panțuru, ocupă locul 17. Astăzi au loc ultimele două manșe.

Festivalul șahist din Olanda a continuat cu disputarea partidelor rundei a 9-a din cadrul celor trei turnee principale.în grupa maeștrilor, șahistuj român Theodor Ghițescu continuă să fie liderul clasamentului. El totalizează in prezent 7 puncte, fiind urmat de F. Portisch și Hecht — cu cite 5,5 puncte fiecare, Quinteros cu 5 puncte și o partidă întreruptă, Kura,jița — 5 puncte etc.In runda a 9-a, Theodor Ghițescu (cu piesele albe) l-a Învins pe An- tunaci.în turneul feminin conduc Katla Jovanovic! (Iugoslavia) și Borisova (Bulgaria) cu cite 6,5 puncte, urmate de Elîsabeta Polihroniade (România) — 6 puncte și o partidă Întreruptă, Ivanka (Ungaria) — 6 puncte, Jivkovici (Iugoslavia) și Hardston (Anglia) — 5 puncte (1) etc.In runda a 9-a, Elisabeta Polihroniade a ciștigat la Merlinj (Franța), iar Katia Jovanovici a învins-o pe Borjsova. Margareta Teodorescu (România) a întrerupt partida cu Hardston.Turneul rezervat marilor maeștri are acum un nou lider în persoana fostului campion mondial, Mihail Tal (U.R.S.S.).
PRIN OFICIUL DE TURISM BUCUREȘTI

Mireasa
rătăcităCineva — nu se mai știe precis cine anume — a avut ideea să se anunțe, cu surle și tobe, că se pierduse „mireasa" pe traseul de 33 km. Drăgotești-Cra- iova. Mai ales că nu era vorba de o mireasă ca oricare, ci de pelicula cu filmul „Mireasa era în negru". Dar, după ce s-a văzut că nu i se dă de urmă nici după o zi, nici după două, nouă și alte nouăzeci și nouă, tot cineva — nu se știe precis cine anume — a zis să se lase surlele și tobele baltă, că tot nu s-a aflat cine-i vinovat de rătăcirea miresei : factorul poștal sau întreprinderea cinematografică a județului Dolj. Un sfat inspirat După 6 (șase) luni, năstrușnica „mireasă" a apărut pe nepusă masă. A apărut ea, dar a dispărut un ciclu de filme documentare. Acum, păgubașii se documentează și se antrenează cu răbdare. Răbdare, că doar a trecut abia o lună de la noua dispariție. Mai sînt încă 5 luni pînă ating recordul de la mireasa îndoliată. De-aia ultima dispariție nici n-a mai fost anunțată. Tot o idee a cuiva. A cui ?
Noroc orb!

tn puterea nopții, din fața 
unui restaurant porni la drum 
autocamionul cu numărul 21— 
SV—2647, încărcat cu diferite 
mărfuri in valoare de peste un 
milion și jumătate de lei. La 
volan — Dumitru Holban. In 
loc ca, după ce trăsese binișor 
la măsea, să tragă pe... dreap
ta, dumnealui, D.H., a mers mai 
departe. Mai departe și nu 
prea, pentru că D.H. a adormit 
la volan, iar autocamionul a 
luat-o razna, pină s-a poticnit 
într-un șanț. Și — „noroc orb" 
sau minune : n-â suferit nici 
cea mai mică stricăciune. Dar 
nici șoferul, cit a fost el de 
zgilțiit, nu s-a trezit. Abia spre 
dimineață a fost „trezit" c-o a- 
mendă. Măcar de-acum încolo, 

s-ar trezi de-a binelea !

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gh. DAVID 

ți corespondenții „Scînteii"

Bilete pentru excursii, 
odihnă și tratament 

în stațiuni 
balneo-climaterice

între 23 și 26 ianuarie 1973 a avut loc la Moscova cea de-a șaizeci și una ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat : T. Țolov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, F. Hamouz. vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, C. R. Rodriguez, locțiitorul primului ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, M. Jagielski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, G. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, P. Valyi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ședința a fost prezidată de F. Hamouz, reprezentantul Republicii Socialiste Cehoslovace.La examinarea unor probleme, în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la ședința Comitetului Executiv a participat M. Orlandici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.Comitetul Executiv a examinat informarea Secretariatului Consiliului despre măsurile întreprinse de' organele C.A.E.R. cu privire la îndeplinirea hotărîrilor celei de-a XXVI-a sesiuni a C.A.E.R. și a adoptat o hotărire corespunzătoare.La ședința Comitetului Executiv a fost adoptat programul lucrărilor privind coordonarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale ale. țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada 1976—1980, prograip pregătit de Comitetul C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul activității de planificare. în conformitate cu acest program, coordonarea planurilor e- conomice pe anii 1976—1980 se va desfășura in cursul elaborării de către țări a proiectelor planurilor lor economice, folosindu-se, in strînsă corelare cu activitatea ce se desfășoară privind coordonarea planurilor pe o perspectivă îndelungată, rezultatele consultațiilor reciproce în principalele probleme ale politicii e- conomice și ' tehnico-științifice, precum și rezultatele lucrărilor de prog- nozare.Pornind de la însemnătatea și caracterul complex al problemelor protecției și îmbunătățirii mediului ambiant, de la marea • importanță so- cial-economică internațională a a- cestor probleme, Comitetul Exe

cutiv. examinînd materialele pregă- titș de Comitetul C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-științifică cu privire la situația colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. in domeniul protecției și îmbunătățirii mediului ambiant și — legat de acesta — a folosirii raționale a resurselor naturale, a încredințat acestui comitet realizarea coordonării colaborării multilaterale a țărilor membre ale C.A.E.R. în acest, domeniu.La ședința Comitetului Executiv au fost examinate propunerile consfătuirii conducătorilor organelor de gospodărire a apelor din țările membre ale C.A.E.R. și ale secretariatului C.A.E.R. cu privire la măsurile oportune a fi întreprinse în scopul reducerii pagubelor cauzate economiei naționale a țărilor membre ale C.A.E.R. de inundații, viituri, precum și de poluarea Dunării.La ședința Comitetului Executiv au fost examinate lucrările desfășurate pînă în prezent de comisiile permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară și pentru construcții 4e mașini, cu privire la realizarea sarcinilor din programul complex, referitoare la mai buna asigurare a industriei ușoare a țărilor membre ale C.A.E.R. cu utilaj* moderne.Comitetul Executiv a adoptat prevederile orientative privind condițiile înființării și activității organizațiilor economice internaționale in țările membre ale C.A.E.R., pregătite de consfătuirea reprezentanților țărilor membre ale C.A.E.R. pentru probleme juridice.Comitetul Executiv a examinat o informare referitoare la consfătuirea organizată de președintele Comitetului Executiv cu președinții comitetelor C.A.E.R., ai comisiilor permanente și ai altor organe C.A.E.R., în scopul efectuării unui schimb de experiență în domeniul organizării lucrărilor în organele consiliului, privind înfăptuirea programului complex și perfecționarea în continuare a activității organelor C.A.E.R. și a adoptat în această problemă măsuri corespunzătoare.La ședința Comitetului Executiv a fost examinată problema referitoare la ordinea de zi preliminară a celei de-a XXVII-a sesiuni a C.A.E.R.La ședință au fost examinate și aprobate planul de lucru al Comitetului Executiv și bugetul secretariatului C.A.E.R. pe anul 1973.Comitetul Executiv a examinat și alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice a țărilor membre ale C.A.E.R. și au fost adoptate recomandări corespunzătoare.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

BERNADragă tovarășe Schmid,Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări de viață îndelungată, sănătate și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în conducerea partidului.Amintindu-mi cu , multă plăcere de întîlnirile șl convorbirile avuta împreună în cursul anului trecut, îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Elvețian se vor dezvolta și în viitor, în folosul întăririi colaborării dintre partidele și țările noastre, al securității păcii și progresului în Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale General YAKUBU GOWON
Președintele Consiliului Executiv federal,

Comandant suprem al forțelor armate ale Republicii Federale NigeriaLAGOSAflînd cu adîncă tristețe despre tragicul accident de avion care a provocat numeroase victime omenești, exprim Excelenței Voastre, guvernului federal nigerian și familiilor îndoliate întreaga compasiune și sincere condoleanțe din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a guvernului român și a mea personal.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P.C.R.Tovarășul Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a intilnit simbă- tă cu tovarășul Robert Pontillon, membru al Biroului Național, secretar al Partidului Socialist Francez, care se află in vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Au participat tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă de cordialitate, , au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez.
' -ă*în cursul zilei de vineri, oaspetele francez a făcut o călătorie la Brașov, unde a vizitat uzina „Tractorul", cartiere noi de locuințe și obiective turistice.

EXPOZIȚIE IRANIANĂ DE FOTOGRAFIISub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, simbătă Ia amiază, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, s-a deschis o expoziție de fotografii organizată cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a „Revoluției Albe", marcînd lansarea programului de reforme economice și sociale în Iran.Au rostit alocuțiuni Gheorghe Cioară, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, și Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranului la București, care au relevat importanta acestei expoziții în ansamblul relațiilor culturale româno-iraniene.Sînt expuse fotografii color repre-

zentind etapele esențiale ale programului de reforme inițiat de șahinșa- hul Iranului în anul 1963, aspecte ale economiei țării — industrializarea, dezvoltarea agriculturii, folosirea resurselor naturale, imagini despre viața cultural-artistică iraniană.La vernisaj au participat Ion Cosma, ministrul turismului, Nicolaa Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., conducători ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost, de asemenea, prezenți șefi de misiuni diplomatice, membri ai ambasadei Iranului la București, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Cronica zilei

Pentru toți cei care doresc să-și petreacă în acest sezon concediul de odihnă sau o parte din acesta în stațiuni montane, Oficiul de turism-București o- feră posibilități multiple, inclusiv pentru amatorii sporturilor de iarnă. Prin filialele sale (Bulevardul Republicii nr. 4 șl 68),' Oficiul de turism-București pune la dispoziție locuri, în condiții a- vantajoase, în stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, Tușnad și Borsec. Se pot obține bilete pentru 3 sau mai multe zile. Totodată, pentru cei care doresc să urmeze diverse tratamente în stațiunile balneare, se pot solicita bilete pentru Vatra Dornei, Hercuiane, Căciulata, Slănic-Moldova și Eforie-Nord. Important de reținut este faptul că în acest sezon, posesorii biletelor beneficiază de tarife reduse Ia cazare, masă și transport.Pentru amatorii de drumeții în zona montană, filialele Oficiului de turism-București (Calea Victoriei nr. 100 și Bulevardul Republicii nr. 68) propun o

serie de acțiuni turistice atractive la sfîrșit de săptămînă. Astfel, se organizează excursii cu durata de o zi și jumătate (cu autocarul și cu trenul) în stațiunile Bușteni, Predeal și Sinaia (cu cazare în vile și la cabanele din masivul Bucegi). în fiecare duminică, pe Valea Prahovei se organizează excursii cu trenul și cu autocarele la Poiana Brașov, Hidrocentrala de pe Argeș, Cîmpulung-Bran.După cum ni se comunică de la Oficiul de turism-București, la cererea unor colective de sa- lariați din întreprinderi și instituții, precum și'a școlilor din Capitală, se pot organiza și excursii pe traseele solicitate.Incepind cu 1 februarie 1973, Oficiul de turism al municipiului București organizează excursii de o zi și jumătate (plecări individuale) la Mangalia și Nep- tun. Cazarea se va face la hoteluri unde sînt amenajate piscine cu apă de mare încălzită pentru practicarea înotului. La cerere se pot obține, în aceleași condiții, și locuri pentru trei sau mai multe zile.

Un nou lăcaș de cultură

CRAIOVA (corespondentul 
„Scînteii" Nistor Țuicu). Colec
tivul de muncă al Trustului de 
construcții Dolj a predat ieri, 
într-un cadru festiv, muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
de la Uzina constructoare de 
mașini și aparataje electrice din 
Craiova cheia unui important o- 
biectiv cultural : clubul uzinei 
„Electroputere". Situat pe Calea 
Bucureștiului — principala arte
ră de circulație a orașului — în 
cartierul din vecinătatea uzinei, 
clădirea clubului este realizată 
intr-un stil modern, fără alte 
finisaje costisitoare. Corpul cen
tral este destinat sălii de spec
tacole cu 500 de locuri, cu sce
nă și cabină pentru aparatul 
de proiecție cinematografică, ca
bine pentru artiști, spații pen
tru manevrarea și depozitarea 
decorurilor. Plafonul suspendat 
rezolvă o serie de probleme teh
nice și dă sălii un aspect arhi-

tectonic plăcut. Corpurile late
rale au o sală pentru conferințe 
cu o capacitate de 150 de locuri, 
bibliotecă și sală de lectură, 
săli pentru cercuri de balet, 
tenis, șah, muzică, foto. De re
marcat soluțiile funcționale 
foarte judicios alese. Intrarea 
la cercuri este separată de aceea 
a sălii de spectacole, astfel că 
activitățile și manifestările ce 
se, programează se pot desfășura 
concomitent in toate încăperile.

O noutate constructivă o 
constituie faptul că la corpul 
central s-au folosit elemente 
prefabricate care au determinat 
scurtarea termenului de execu
ție și au redus prețul de cost.

Darea in folosință a clubului 
uzinei „Electroputere" din Cra
iova creează condiții pentru des
fășurarea unei bogate activități 
cultural-artistice pentru munci
torii craioveni.

Simbătă dimineața a părăsit Capitala Octavian Groza, ministru secre- ( tar de stat, prim vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președintele Conferinței mondiale a energiei, pentru a participa la lucrările acestei conferințe, care vor avea loc în S.U.A. La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Nicolae Bărbulescu. vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Nicolae Armencoiu, adjunct al ministrului e- nergiei electrice. Au fost de față Leonard C._ Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, membri ai ambasadei.
*Simbătă dimineața a părăsit Capitala Maurice F. Strong, directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru protejarea mediului înconjurător, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, a făcut o vizită oficială în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost salutat de Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului a- facerilor externe, și G. Bărănescu, președintele Comisiei pentru combaterea poluării mediului a Academiei Republicii Socialiste România. Au fost prezenți S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U., A. H. Rotival, reprezentantul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la București, și Manfred Ribbing, directorul Centrului european al UNESCO pentru învățămin- tul superior.

Nqul ambasador extraordinar țri plenipotențiar al Japoniei în Republica Socialistă România, Yoshito Shimoda, a depus, simbătă dimineața. o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★în aceeași zi, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului șl a patriei, pentru socialism, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turcia in Republica Socialistă România, Osman De- rinsu.
★în cadrul unei ședințe, care a avut loc la Comitetul Național pentru A- părarea Păcii, au fost discutate măsurile privind sărbătorirea in țara noastră a unor proeminente personalități înscrise pe agenda marilor aniversări culturale recomandate d<. Consiliul Mondial al Păcii pe anul 1973. Printre acestea figurează : Nicolas Copernic — astronom (500 ani de la naștere) ; Moliăre, actor și autor dramatic (300 ani de la naștere) : Sândor Petofi, poet (150 ani de la naștere) ; Wilhelm Conrad Roentgen, fizician (50 ani de la moarte) ; Ser- ghei Rachmaninov, compozitor (100 ani de la naștere) ; ElieL Saarinen, arhitect (100 ani de la naștere) ; Alberto Santos Dumont, inginer și aeronavigator (100 ani de la naștere).(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut friguroasă. Cerul a fost variabil, cu înnorări mai accentuate In nord-ves- tul țării și în Dobrogea. A nins, cu totul izolat, în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 a fost cuprinsă între, minus 15 grade la Joseni și plus 1 grad la Pitești, Cîmpulung și Cimpi- na. Pe alocuri, în sudul țării, s-a semnalat ceață. In București : vremea s-a menținut, friguroasă,, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat

slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins minus 3 grade.Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 ianuarie. In țară : vremea va continua să se încălzească în prima parte a intervalului. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ploaie și burniță. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Minimele vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, local mal coborîte în prima noapte, iar maximele vor oscila între minus 5 și plus 5 grade. Pe alocuri se va produce ceață. In București : vreme In general închisă. Se vor semnala precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie și burniță. Vint slab pînă la potrivit Temperatura în creștere la Început, apoi staționară. Seara și dimineața ceață. .
UNI-

PROGRAMUL n

13,30; 16; 
9; 11,15;

de operetă : secretul
Polo — 10,30, Ana Lu- 
19,30.
Național „I. L. Cara- 
~ ‘ Un fluture

10,30, Coana Chirița
„Țăndărică" (sala din

O poveste cu 
din str. Aca- 
cu doi bani

20.30 Film artistic : „Aventurile Iul 
Sherlock Holmes".

21,50 Gala U.N.I.C.E.F.
22.30 Telejurnal.
22,40 Duminica sportivă.

PROGRAMUL I
8,00 Gimnastica pentru toți.
8,15 Pentru sănătatea dv.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Omul și muzica lui. Un

12,30 Promenada duminicală.
15,00 închiderea emisiunii de prînz.
20,10 -------

*

Ă

___  . . nou 
ciclu de emisiuni de educație 
muzicală — Paul Constanti- 
nescu

12,00 De strajă patriei.
12,30 Emisiune în limba maghiară. 

Teatru TV : Ghedon cel mi
nunat de SUto Andras.
• Telex. 
Avanpremieră. 
,,360 de grade“. 
Film serial pentru 
„Pierduți în spațiu". 
XIV — ..Mașina cu 
femeie". 
Vetre folclorice. 
1001 de seri.

14,30

tineret : 
Episodul 
chip de

19,00
19,20 _____ ___
19,30 Telejurnal a Săptămîna poli

tică internă și internațională 
în imagini.

20,10 Reportajul săptămînil 
cronli.

Eroi îndrăgiți de copii : „Cu
rajosul pui de cerb". 
Publicitate.
Caleidoscop cultural-artistic.
Studioul muzical. Muzică 
sud-americană interpretată de 
Filarmonica „George Enescu". 
Dirijor Isac Karabtcewsky 
(Brazilia).

21,40 Telex tehnico-științific. 
22,00 Film serial : „Mannix".

cinema

A A venit un soldat de pe front 
VITAN — 15,30;. 18; 20,15.
A Filiera ; TOMIS — 9; 11,18
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Bulevardul romului : COSMOS 
15,30; 18; 20,15, COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.
A Arena aeriană : FLACĂRA — 
16; 18; 20.
a Seceră vîntul sălbatic : PACEA 
— 15,30; 18: 20,15, VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.

• Teatrul
lui Marco 
gojana — 
a Teatrul 
ciale" (sala Comedia) 
pe lampă .
— 15.30; Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20, (sala Studio) : Des
pre unele lipsuri, neajunsuri șl 
deficiențe în domeniul dragostei
— 10,30, Moartea ultimului golan
— 15,30, Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 10,30, Nicnic — 15, 
pariția Iui Galy Gay
• Teatrul ,,Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Luceafărul — 10: D-ale 
carnavalului — 15; Leonce și Lena
— 20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Valentin și Valentina 
a Teatrul ’"
— 10,30,
19,30.
A Teatrul
Magheru) : Adio Charlie 
Bună

A Teatrul Giuleștl : Omul care * 
văzut moartea — 10 ; ...Eseu — 
19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Cele 
12 luni ale anului — 10; Școala 
din Humulești —. 16.
A Teatrul 
Calea Victoriei) : <
cîntec — 11; (sala 
demiei) : Punguța 
— 11.
A Teatrul evreiesc 
lorile nemuririi 
o Studioul I.A.T.C. 
giale" : O noapte 
Kir Zuliaridi —- 20.
A Teatrul satiric muzical ,,C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvlntul — 11; 19,30, (sala 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsni- 
jtul meu drag — 19.30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 10; 19,30.
A A.T.M. prezintă (la Sala Pa
latului) : Varietăți ’73 — 17; 20.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
A Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 10; 16

te; GLORIA — 8,45; 11 
18,30; 20,45, AURORA - 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Fata care vinde flori :
REA — 15,30; 16; 20,15.
A Vacanță Ia Roma ; BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
A Cu mîlnile curate : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
A A fost odată un polițist : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
A Pasiunea fatală — 14,30, Mah- 
tumkull — 18,45, Vipera — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
a Casa de lingă calea ferată : 1 
RENTARI — 16; 18: 20.
A Marea evadare ; FLAMURA 
9; 12,30; 16; 19,30, BUCEGI
15,45; 19,15. FLOREASCA - 15,30:

A Poliția mulțumește
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,45; 
21.
A Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
a Războiul lui Murphy : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15 ; 13,30; 
16; lî 21, FAVORIT — 9,15; 
11,30; ; 16; 18,15; 20,30.
A Explozia : CENTRAL — 10;
12,30; 15,30; 17,30; 20, GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 
20,30.
A Queimada :
11; 13,30; 16;
— 8,30; 11 
MODERN 
18.30; 21.
a Legenda lui Rustam 
SIOR — 9;....................
20,30.
A Creierul : 
13,30; 16; 18, 
o Ursul Yogi 
11,30; 13.45; " 
a Bariera : 
18; 20.15,
18; 20,15.
a Domnului

FE-

20.

20.
Dis-

Cu-de stat
19,30.
„I. L. Cara- 

furtunoasă și

FEROVIAR 
18,30: 21. 

13,30; 16;
8,30: 11;

8,30; 
MELODIA 
18,30; 21,
13.30; 16:

EXCEL-
11,15; 13,30; 16; 18,15:

teatre Bu- 
Mă- Tă- 

are 
din I

)19.
A Vara bărbaților : RAHOVA — 
16: 18; 20.
A Joe Hill : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20
A Lupul mărilor ; Răzbunarea :
LIRA — 15,30; 19, MUNCA — 15,30: 
19.
a Săgeata căpitanului Ion :
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
A Micul om mare : ARTA
17,45; 20.30.

15; 20.
Mic : Pisica sălbatică 

Testamentul cîinelui —
■ J.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Ciclul: Debuturi — afirmări — con
firmări. Recital de pian susținut 
de Șerban Doreanu și recital de 
vioară susținut de 
viei — 20.
A Opera Română : Spărgătorul 
de nuci, — 11. Bărbierul din Se
villa — 19.

LUMINA — 
1,15; 20,30. 

DOINA 
16; 18: 20,15. 

POPULAR 
PROGRESUL

Radu Ianco-

„C. I. Nottara" (sala 
~ ■' 10; 

seara, domnule Wilde — 
Și eu am fost în Arcadia — 
(sala Studio) : Sora cea 

Viziuni flamande
15,30; 
15,30;

profesor, eu dragos-

a Zestrea : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRIVITA 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaTn această zi fericită a celei de-a 55-a glorioase aniversări a Excelenței Voastre, conducător de prestigiu al României socialiste, vă rog să-mi permiteți să vă adresez cele mai călduroase felicitări și urări fierbinți în numele poporului cambodgian, al Frontului Unit Național, al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei și al meu personal.Vă urez fericire, viață îndelungată, succese depline și constante în înalta și Istorica dumneavoastră misiune patriotică, în fruntea statului, partidului și a națiunii române.Patrioții cambodgieni își permit să împărtășească în această zi memorabilă a aniversării dumneavoastră bucuria bravului popor român, deoarece Excelența Voastră este un foarte mare și fidel prieten al poporului nostru, care niciodată nu a încetat să-i acorde sprijinul cel mai ferm, în lupta sa pentru salvarea națională și eliberarea totală a patriei.Excelența Voastră este un mare prieten și un mare sprijinitor al tuturor popoarelor din lumea a treia, care luptă pentru libertatea și dezvoltarea lor națională.Excelența Voastră le oferă un exemplu minunat al celui mai adevărat curaj, eroism și patriotism în rezistența împotriva agresorilor patriei și în lupta pentru independență, libertate, democrație și progres.Dumneavoastră sînteți astăzi, mai mult ca oricînd, conducătorul de neînlocuit, național și popular, care a condus și conduce țara și poporul său pe drumul unei dezvoltări prodigioase în construcția socialistă, pe calea unei admirabile prosperități generale.Pe plan internațional, Republica Socialistă România, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, se bucură de cel mâi înalt prestigiu și aprecierea sa este cu atît. mai strălucitoare cu cît ea duce o politică favorabilă dezvoltării, cooperării și prieteniei între toate popoarele și țările, prin respectarea principiilor coexistenței pașnice.Poporul și Regatul Cambodgiei sînt. mîndri și fericiți că se bucură de prietenia Excelenței Voastre și a glorioasei Românii.Primiți, vă rog, domnule președinte, asigurarea considerației mele cele- mai înalte.

NORODOM SIANUK
Șeful statului și președintele 

Frontului Unit Național 
din Cambodgia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog, Excelență, să primiți călduroasele urări de sănătate deplină și viață îndelungată ale Frontului Patriotic Laoțian și poporului laoțian cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Sub conducerea clarvăzătoare a gloriosului P.C.R., prezidat de Excelența Voastră, poporul frate român a obținut succese strălucite în numeroasele domenii ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Frontul Patriotic Laoțian și poporul laoțian sînt mîndri de aceste minunate realizări ale poporului frate român, și îi urează sincer numeroase succese în viitor.Fie ca solidaritatea militantă și prietenia frățească dintre poporul laoțian și poporul român să se dezvolte și să se întărească cu fiecare zi mai mult.
Prințul SUFANUVONG

Președintele C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian

DIN PARTEA TOVARĂȘILOR JÂNOS KĂDÂR Șl LOSONCZI PALAmbasadorul R.P. Ungare la București a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu felicitări și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere din partea tovarășilor Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Losonczi Pal, președintele Prezidiului Republicii Populare Ungare, a C.C. al P.M.S.U. și a Prezidiului Republicii Populare Ungare.
Vă cu ocazia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românrog să primiți, scumpe tovarășe Ceaușescu, urările mele cele mâi cordiâle celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere.

ENRICO BERLINGUERSecretar general
al Partidului Comunist Italian

Vă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniarugăm să primiți salutările noastre frățești/ cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naștere. Folosim prilejul pentru a vă exprima urările noastre de succese și mai mari în dezvoltarea socialistă a României.

CARLOS ALTAMIRANOSecretar general
al Partidului Socialist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românîn numele comuniștilor chilieni, vă transmitem salutări frățești cu ocazia împlinirii vîrstei de 55 de ani.Vă dorim ca împreună cu partidul comunist și poporul român să obțineți succese în construcția socialismului și a păcii în lume.Cu salutări cordiale,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânScumpe tovarășe,Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, noi‘vă adresăm urările cele mai sincere de fericire, de sănătate și viață îndelungată.Eforturile pe care dumneavoastră le depuneți în fruntea Partidului Comunist Român, pentru realizarea mărețelor sarcini ale construcției socialismului în România și succesele repurtate, în mod deosebit în ultimii ani, pe această cale, v-au atras respectul și simpatia noastră și sînt urmărite cu multă atenție și interes în Liban.Noi dorim ca prietenia și bunele relații existente între partidele noastre să se dezvolte în continuare și să contribuie, alături de toate partidele comuniste și muncitorești frățești, din toată lumea, la obținerea de noi succese în lupta noastră comună, sub steagul marxism-leninismului și al internaționalismului proletar, pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste internaționale, pentru consolidarea comunității socialiste, sprijinirea mișcării de eliberare națională, pentru pace și prietenie între popoare.Cu cele mai sincere salutări comuniste,

NIKOLAS CHAOUISecretar general
al C.C. al P.C. Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMult iubite tovarășe,Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adre
săm cele mai calde urări.Aducem un omagiu deosebit aportului dumneavoastră personal la construirea socialismului în România, marelui dumneavoastră dinamism care a contribuit puternic la progresul național, la autoritatea internațională a Partidului Comunist Român și la prestigiul Republicii Socialiste România în lume.Ne felicităm de bunele relații ce există între popoarele și țările noastre, la care ați adus o mare contribuție Aceste relații sînt chemate să se dezvolte în sensul cooperării fructuoase, în lupta contra imperialismului, pentru progres.Este bine cunoscută pretutindeni activitatea dumneavoastră în favoarea coexistenței pașnice și a păcii mondiale.Vă urăm viață lungă și noi succese în conducerea Partidului Comunist Român 
șl a Republicii Socialiste România, față de care nutrim afecțiune și respect.Vă rog să primiți, iubite tovarășe, asigurarea sentimentelor noastre cele mai frățești.

Pentru Comitetul Național 
al Partidului Eliberării 

și Socialismului din Maroc 
Secretar general

ALI YATA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a dumneavoastră, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitările mele cele mai călduroase și de a vă formula cele mai bune urări de sănătate, fericire și de succese tot mai mari în îndeplinirea misiunii dumneavoastră.Cu înaltă și cordială considerațiune,
HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene Democratice 
și Populare \

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 55-a aniversare a nașterii dumneavoastră îmi oferă prilejul să vă adresez vii felicitări.Poporul și guvernul Guineei și eu personal vă transmitem călduroase urări de sănătate, viată îndelungată, fericire personală și prosperitate pentru poporul român prieten.Cu cea mai înaltă considerație,

ț AHMED SEKOU TOURE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
,ț • .Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a Excelenței Voastre, vă rog să primiți, în numele poporului grec și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru nobilul popor român prieten, sub conducerea’dumneavoastră luminată.

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS
regent

Prim-ministru al Greciei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPoporul și guvernul indonezian mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu prilejul fericit al celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Fie ca viitorul să vă rezerve numai fericire și succese I

General SUHARTO
Președintele Republicii- Indonezia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere, am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cordiale și cele mai sincere urări pentru sănătatea și fericirea dv. personală, cît și pentru progresul continuu și prosperitatea națiunii române.

TUANKU ABDUL HALIM MUA AZZAM SHAH 
IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH

Regele Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste . România 

Secretar general al Partidului Comunist RomânJos Van Eynde și Edmond Leburton, președinți ai Partidului Socialist Belgian, adresează sincerele lor felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, secretar general al Partidului Comunist Român, cu ocazia celei de-a 55-a aniversări,Ej îl asigură de cea mai bună și frățească amintire.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă transmitem .felicitările noastre cele mai cordiale. Vă dorim fericire personală și multă energie creatoare, care să netezească, și. în viitor, calea pentru noi și mari progrese ale socialismului în RomâniaCu salutări socialiste,
C. C. AL PARTIDULUI COMUNIST 

tDIN NORVEGIA

REIDAR T. LARSEN
Președintele Partidului Comunist

din Norvegia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, permiteți-mi să vă transmit urările mele personale cele mai bune, împreună cu speranța într-o prietenie strînsă și continuă între cele două țări ale noastre.

HAROLD WILSON

Domnului președinte NICOLAE CEAUȘESCUCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai bune urări pentru dumneavoastră, pentru activitatea dumneavoastră constantă în slujba păcii și a poporului român.
PIETRO NENNI

Senator pe viață 
al Republicii Italiene 

Vicepreședinte
, al Internaționalei Socialiste

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă rog să primiți felicitările mele și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul României.

KRISTJAN ELDJARN
. , ■ Președintele Islandei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați, Excelență, cordialele mele urări de bine cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. La mulți ani 1
ZALMAN SHAZAR

Președintele Israelului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaZiuă de naștere a Excelenței Voastre îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa felicitările mele și cele mai bune urări de sănătate deplină, fericire oersonală și succese în slujba poporului României.

GOLDA MEIR
Prim-ministru al Israelului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătoririi aniversării dv., vă rog să acceptați felicitările mele cele mai sincere, precum și urările pe care le formulez pentru prosperitatea crescîndă a nobilului popor român și pentru fericirea dv. personală.

SALVADOR ALLENDE
Președintele Republicii Chile

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit, în numele partidului, guvernului, al întregului popor zambian, precum și al meu personal, sincere felicitări, cele mai bune urări, ani mulți și fericiți, astfel .încît cele două țări ale noastre să obțină avantaje reciproce, datorită conducerii dumneavoastră dinamice și a eforturilor dumneavoastră hotărîte pentru ca pacea, libertatea și dreptatea să triumfe în întreaga lume. Al dumneavoastră sincer,

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaIn momentul în care poporul frate român se pregătește să sărbătoreasca cu bucurie a 55-a aniversare a zilei dv. de .naștere, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele întregului popor centrafrican, al partidului său național, Mesan, al guvernului pe care îl prezidez și al meu personal sincerele și călduroasele noastre felicitări.Sîntem fericiți că putem împărtăși bucuria dv. și a poporului dv. în această fericită împrejurare și vă urăm din toată inima sănătate, fericire, prosperitate și mulți ani de conducere cu succes a frumoasei și nobilei dv. țări, pentru ca, grație îndelungatei dv. experiențe în probleme de stat, poporul român să cunoască un progres continuu în toate domeniile.Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,

General de armată
JEAN BEDEL BOKASSA

Președinte pe viață 
al Republicii Africa Centrală

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,In momentul în care poporul prieten al Republicii Socialiste România se alătură Excelenței Voastre pentru a sărbători cea de-a 55-a aniversare a zilei de naștere, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre urările mele personale de fericire, prosperitate și sănătate.Poporul zairez, Mișcarea Populară a Revoluției, Consiliul Executiv Național și eu personal ne bucurăm de excelentele relații care există atît de fericit între cele două țări ale noastre și sîptem convinși că sub, conducerea dy, înțeleaptă acestea se vor întări și mai mult pentru bunăstarea popoarelor și statelor noastre.

l V ?

Cu cea mai înaltă și cordială 
considerație

General de corp de armată

MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte al Republicii Zair 
și președinte al Consiliului Executiv 

Național

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, domnule președinte al Consiliului de Stat, țin să vă exprim felicitările cele mai călduroase, precum și cel» mai bune urări de fericire personală.

KALEVI SORSA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Finlanda

, Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaTransmit Excelenței Voastre, cu cea mai mare plăcere, felicitările mele cel» mai călduroase și cele mai sincere cu ocazia aniversării dumneavoastră și vă urez succese tot mai mari în îndeplinirea nobilei misiuni care vă revine și pe care o realizați în interesul destinelor țării dumneavoastră.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu fericitul prilej al celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, guvernul și poporul Maltei mi se alătură în a vă transmite cele mai sincere felicitări și bune urări de sănătate și fericire personală.

ANTHONY J. MAMO
Guvernator general1

COMITETULUI CENTRAU

AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNPartidul Socialist din Uruguay dorește să se alăture bucuriei legitime a întregii Românii cu prilejui celei de-a 55-a aniversări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, conducător al procesului de construcție socialistă din România.Activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceadșescu în cadrul mișcării proletare. lupta sa aspră- împotriva dușmanilor poporului și patriei, care l-au dus în închisorile de la Doftana, Jilava. Caransebeș și Tîrgu-Jiu, confruntarea cu camarila fascistă a lui Antonescu, opera sa remarcabilă în conducerea partidului și a statului noii Românii, l-au identificat cu toate realizările națiunii socialiste.Totul pentru patrie, lozincă proclamată de poporul român după eliberare, este aceeași lozincă pe care socialiștii uruguayeni o înalță azi. Pentru toate acestea, salutăm în tovarășul Ceaușescu poporul român și pe tovarășii noștri comuniști.
RAMON MARTINEZ

Secretar general

CARLOS MACHADO
Secretar



I

LA FARIS, A AVUT LOC IERI

Semnarea Acordului 
privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam

PARIS 27 (Agerpres). — La Centrul de 
conferințe internaționale de pe Avenue 
Kleber, din Paris, a avut Ioc sîmbătă 27 
ianuarie, ora 10 G.M.T., ceremonia sem
nării Acordului privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în Vietnam.Concomitent, au fost semnate : Protocolul cu privire Ia încetarea focului în Vietnamul de sud și comisiile militare mixte ; protocolul cu privire la Comisia internațională de control ți supraveghere ; protocolul cu pri

itîn cursul după-amiezii de sîmbătă, reprezentantul R. D. Vietnam, ministrul afacerilor externe, Nguyen Duy Trinh, ți cel al Statelor Unite, secretarul de stat, William Rogers, au semnat, ți în formulă bipartită, Acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii in -Vietnam, precum și cele trei protocoale anexă, documente semnate dimineața în formulă cvadripartită. Totodată, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam și secretarul de stat al S.U.A. au semnat protocolul bilateral prin care se stabilește distrugerea minelor americane aflate în apele teritoriale, porturile și căile fluviale ale R. D. Vietnam.

vire la remiterea militarilor capturați și persoanelor civile străine capturate, precum și a persoanelor civile vietnameze capturate și deținute.Documentele au fost semnate de reprezentanții celor patru părți . participante la convorbirile de la Paris asupra Vietnamului : Nguyen Duy Trinh, ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., Tran Van Lam, ministrul afacerilor externe al Republicii Vietnam.
★ *La ceremonia semnării au asistat reprezentanții celor patru țări membre ale Comisiei Internaționale de Control — Polonia, Ungaria, Canada, Indonezia.Urmînd semnării acestor documente, încetarea ostilităților este prevăzută să intre în mod oficial in vigoare la ora 24,00 G.M.T. Imediat după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului în Vietnamul de sud, capătă valabilitate protocolul cu privire la mecanismul internațional de control și supraveghere. în acest scop, delegații militare ale R. D. Vietnam și ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului do Sud se vor deplasa la Saigon.

Un eveniment memorabil în viața internațională : la Centrul de conferințe internaționale din Paris, cele 
patru părți participante semnează Acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam Telefoto A.P.—Agerpres

HANOI

Decorarea unor instituții și întreprinderi
HANOI 27 (Agerpres). — La Teatrul Municipal din Hanoi a avut loc o ceremonie festivă de înminare a decorațiilor cu care au fost distinse instituțiile și întreprinderile din capitala R. D. Vietnam, pentru eroismul de care au dat dovadă lucrătorii lor în perioada bombardamentelor efectuate asupra capitalei, de aviația S.U.A., in decembrie 1972.In numele președintelui R. D. Vietnam, al Adunării Naționale și al guvernului țării, decorațiile au

Zile de intensă muncă de reconstrucțieHANOI 27 (Agerpres). — Vestea încheierii Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam și a semnării acestui document a parvenit locuitorilor Hanoiului într-o perioadă de intensă muncă de înlăturare a urmărilor războiului, activitate desfășurată acum, după aflarea știrii, într-o atmosferă sărbătorească, victorioasă.Traficul urban a început să-și re-
0 victorie istorică a cauzei păcii 

și libertății popoarelor
Semnarea, în cursul zilei de Ieri, a Acordului pentru încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam se înscrie ca un eveniment de însemnătate majoră in viața internațională, salutat cu cea mai profundă satisfacție de întreaga opinie publică mondială. Potrivit acordului, în cursul nopții a intrat în vigoare prevederea privind încetarea focului. Astfel, după mai bine de trei decenii, se deschide calea instaurării liniștii în această regiune atît de greu Încercată, cre- îndu-se posibilitatea ca poporul vietnamez, din Nord și din Sud, celelalte popoare ale Indochinel, să se poată consacra muncii pașnice de reconstrucție, împlinirii aspirațiilor lor fundamentale.Poporul român, România socialistă salută semnarea acordului cu o a- dîncă bucurie și satisfacție — expresie a sentimentelor de prietenie frățească față de poporul vietnamez, a năzuințelor noastre de pace, înțelegere și colaborare internațională. Această poziție și aceste sentimente au fost exprimate prin glasul celui mai autorizat exponent al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în cuvîntarea rostită la conferința organizației de partid a Capitalei, salutînd cu multă satisfacție încheierea acordului de la Paris, sublinia : „Ne exprimăm speranța 

fost înminate de Vo Nguyen Giap. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul apărării naționale, și de Nguyen Van Tran, secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, secretar al Comitetului orășenesc de partid Hanoi. Printre colectivele decorate se numără cele ale Uzinei electrice, Centrului de cercetări medicale Bath Mai, portului Hanoi și altele.
capete vioiciunea obișnuită șl, după o lungă întrerupere, în ziare a apărut orarul curselor pe căile ferate care deservesc capitala. Faptul este rezultatul muncii pline de abnegație a brigăzilor care au izbutit să curețe străzile de moloz și să restabilească într-un timp record circulația pe arterele feroviare distruse de recentele bombardamente. • 

că acordul realizat va deschide calea pentru o pace trainică, creînd condițiile ca poporul vietnamez, popoarele din Indochina să-și poată consacra forțele dezvoltării lor economice șl sociale, să-și poată soluționa problemele corespunzător voinței și hotărî- rii lor, fără nici un amestec din afară. Și în viitor România va dezvolta larg colaborarea cu aceste state, deoarece considerăm că pe această cale vom putea contribui Ia vindecarea mai rapidă a rănilor războiului, la dezvoltarea acestor țări, la întărirea prieteniei și colaborării între popoarele noastre".încheierea acordului reprezintă o victorie istorică a poporului vietnamez, care încununează lupta sa vitejească pentru libertate, o victorie a forțelor antiimperialiste din întreaga lume. Cu un eroism legendar, cu acea forță morală pe care o generează numai o cauză dreaptă, poporul vietnamez s-a ridicat în apărarea pă- mlntului patriei, pentru salvgardarea ființei naționale, pentru unitate șl asigurarea dreptului său fundamental de a-și organiza viața așa cum crede de cuviință. Este o cucerire de incontestabilă importanță faptul că documentul semnat creează premise pentru înfăptuirea acestor țeluri.în primul rînd, acordul, ca și protocoalele adiționale, printr-un șir de clauze concrete, este menit să asi

Reuniunea Comisiei
cvadripartite, însărcinată 

să vegheze asupra 
aplicării încetării foculuiPARIS 27 (Agerpres). — Prima reuniune a Comisiei cvadripartite, însărcinată să vegheze asupra aplicării încetării focului în Vietnam, a avut loc la Centrul de conferințe internaționale din Avenue Kleber, de la Paris, transmite agenția France Presse, menționînd că este vorba de o reuniune pregătitoare, următoarele întruniri ale Comisiei fiind planificate să se desfășoare la Saigon. Comisia este compusă din reprezentanții participanților la conferința cvadripartită de la Paris — R. D. Vietnam, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Statele Unite și Republica Vietnam.

gure încetarea durabilă șl nelimitată a oricăror operațiuni militare și acte de război, retragerea din Vietnamul de sud a tuturor trupelor S.U.A. și ale altor țări străine aliate cu S.U.A.O dată cu încetarea ostilităților, prezintă o deosebită Însemnătate bazele principiale pe care urmează să se înfăptuiască restabilirea păcii, încă în primul articol, acordul înscrie principiul respectării de către Statele Unite și toate celelalte țări a independenței, suveranității, unității și Integrității teritoriale a Vietnamului. Recunoscîndu-se dreptul Ia autodeterminare al populației sud-vtetname- ze, se prevăd măsuri în vederea reconcilierii și concordiei naționale, crearea in acest scop a unui Consiliu național, compus din trei factori egali, în atribuțiile căruia să intre organizarea alegerilor generale, libere și democratice.Constituie o mare victorie a poporului vietnamez faptul că acordul consfințește în mod clar principiul reunificării treptate a Vietnamului pe cale pașnică, pe bază de discuții și acorduri între Nord și Sud, în acest sens subliniindu-^se că linia de demarcație este provizorie și nu constituie o frontieră politică sau teritorială. înfăptuirea prevederilor a- cordului ar fi astfel de natură să deschidă perspectiva înfăptuirii unității naționale — idealul suprem al întregului popor vietnamez.

Mișcări de eliberare din Africa4

condamnă asasinarea 
lui Amilcar CabraiLUSAKA 27 (Agerpres). — Reprezentanții a cinci mișcări de eliberare din Africa — Mișcarea Populară pentru, Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Frontul de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), Organizația Poporului din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.), și Congresul Național African (A.N.C.) — au dat publicității, la Lusaka, o declarație în care condamnă cu hotărire asasinarea mi- șelească a secretarului general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, Amilcar Cabrai. în declarație se subliniază că moartea conducătorului P.A.I.G.C. nu va putea stăvili lupta de eliberare a poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde pentru dobindirea independenței.Cele două Yemenuri discută punerea în practică a acordului de unificareADEN 27 (Agerpres). — „Conducătorii Republicii Democratice Populare a Yemenului își manifestă entuziasmul pentru înfăptuirea rapidă a acordului asupra uniuhii" — a declarat Abdullah Homran, ministru de stat nord-yemenit și reprezentant personal al președintelui Abdul Rahman Iriani. El a făcut această declarație înainte de a părăsi Adenul cu destinația Taez, la încheierea unei vizite de o săptămină în R.D.P. a Yemenului, în cursul căreia a purtat convorbiri cu oficialitățile sud-yeme- nite pe marginea punerii în practică a acordului de unificare și în problema schimbului de prizonieri.

agențiile de presă transmit:
0 delegație guvernamen

tala economică a R.D. Viet
nam condus^ de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a efectuat o vizită oficială in R.P.D. Coreeană și a purtat convorbiri privind ajutorul acordat de R.PiD. Coreeană R. D. Vietnam în 1973.

Un miting al muncitori
lor a avut loc la Santiago de Chile cu prilejul anunțării oficiale a candidaților P.C. din Chile în districtele electorale din capitală pentru alegerile parlamentare de la 4 martie. A luat cuvîntul Luis Corva- lan, secretar general al partidului. El s-a referit, printre altele, la conflictul dintre statul chilian și monopolurile imperialiste, reafirmînd hotărîrea poporului de a apăra și dispune în mod liber de resursele sale naturale.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va întruni luni> la ora 20 și 30 de minute (G.M.T.), pentru a examina plîngerea prezentată de Zambia, ca urmare a închiderii de către guvernul rhodesian a frontierelor dintre Rhodesia și Zambia.

Deschizind poporului vietnamez perspectiva restabilirii păcii, a împlinirii năzuinței de reunificare, a- cordul creează, totodată, premise pentru instaurarea liniștii în întreaga peninsulă a Indochinei. în acest sens, se recunoaște necesitatea . respectării drepturilor naționale fundamentaid ale popoarelor cambodgian și laoțian — independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială — ca și a neutralității acestor țări. Prezintă, totodată, o deosebită semnificație faptul că S.U.A. își exprimă intenția de a deschide o eră de reconciliere în relațiile cu R.D. Vietnam, cu toate popoarele Indochinei, de a contribui la vindecarea rănilor războiului și reconstrucția postbelică.în acest fel, procesul de restabilire a păcii în Vietnam urmează să aibă loc — așa cum au cerut stăruitor și cum au subliniat forțele democratice de pretutindeni — prin retragerea trupelor S.U.A. și ale aliaților lor, prin recunoașterea dreptului populației sud-vietnameze Ia autodeterminare și a dreptului întregului popor vietnamez la reunificare, prin afirmarea principiilor Independenței și suveranității naționale, egalității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc ca bază a reconcilierii și stabilirii unor relații noi între S.U A. și R. D. Vietnam. Exemplul Vietnamului eroic ilustrează convingător că politica folosirii forței a devenit cu totul anacronică în zilele noastre și este condamnată eșecului, demonstrează că nu poate fi îngenunchiat și nu pot fi înăbușite aspirațiile unui popor hotărîi să-și apere, cu orice sacrificii, libertatea și independenta, ființa națională, dreptul de a fi stăpînul destinelor sale.Realizarea acordului privitor la Vietnam este rodul unor tratative laborioase, care au durat mai bine de trei ani ; faptul că, pînă la urmă.

HELSINKI

Lucrările Conferinței interparlamentare 
pentru securitate si cooperare in EuropaHELSINKI 27. — Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite : La Helsinki au continuat, sîmbătă, lucrările Conferinței interparlamentare pentru securitate și cooperare în Europa. în cadrul dezbaterilor generale au luat cuvîntul reprezentanții grupurilor interparlamentare din Bulgaria, Ungaria, Finlanda, Norvegia, Canada, Olanda, Islanda, U.R.S.S., Irlanda, Franța, Italia, Austria, Liechtenstein, Luxemburg, Belgia, San Marino, An
Recunoașterea Republicii Bangladesh — 

o necesitate - vitală
DECLARĂ PREȘEDINTELE PAKISTANULUIKARACHI 27 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Karachi. președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, și-a reafirmat dorința ca țara sa să stabilească relații diplomatice cu Republica Bangladesh —

Declarația guvernamentală 
a premierului Tanaka în Dieta japonezăTOKIO 27 — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite: Sîmbătă au fost reluate lucrările celei de-a 71-a sesiuni extraordinare a Dietei japoneze.Premierul Kakuei Tanaka a prezentat, imediat după deschidere, in ambele camere ale Dietei, politica administrației sale. Premierul a spus că Japonia dorește să contribuie la realizarea dezarmării, începînd cu dezarmarea nucleară, în scopul de a asigura pacea în lume. El a afirmat că Japonia a normalizat relațiile cu Republica Populară Chineză, întrucît guvernul său și-a dat seama că acest

Cele două camere ale 
Parlamentului iranian - Ca_ mera Reprezentanților și Senatul — au adoptat, în cursul unei sesiuni comune, o rezoluție prin care sprijină decizia anunțată de șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, de a nu reînnoi acordul petrolier cu companiile care acționează în țară, după expirarea lui în anul 1979. în rezoluție se arată că hotărîrea șahinșahului reprezintă „revendicarea drepturilor legitime ale Iranului In problema petrolului".La Facultatea de istorie a U- 

niversității din New York a a- 
vut loc o manifestare culturală 
consacrată zilei de 24 ianuarie, 
Ziua Unirii principatelor ro
mâne. După expunerea „Unirea 
țărilor române, moment de sea
mă in istoria modernă a Euro
pei", prezentată de prof. Dan 
Grigorescu, directorul Bibliote
cii române din New York, a ur
mat un program de muzică sim
fonică românească și a fost 
proiectat filmul „De la străbuni 
la nepoți".

Un acord pe baza c^rula landa acordă Cubei un credit pe termen lung, în valoare de 8 milioane de mărci finlandeze, rambursabil în termen de 25 de ani, a fost semnat la Helsinki.
ele au fost încununate de rezultate pozitive dovedește, o dată mai mult, că problemele litigioase, oricît de spinoase ar fi, pot și trebuie să fie soluționate pe cale politică, în conformitate cu interesele fundamentale ale popoarelor în cauză, ale păcii în întreaga lume. Așa cum este cunoscut, România, susținînd consecvent înfăptuirea acestui principiu pe arena internațională, a militat ferm pentru o soluționare politică, pe calea tratativelor, a războiului din Vietnam și, în general, din Indochina — desfășurarea evenimentelor confirmînd justețea deplină a acestui punct de vedere.Experiența luptei poporului vietnamez pentru salvgardarea ființei sale naționale, pentru unitate și libertate confirmă o dată mai mult că națiunea — categorie istorică progresistă — constituie o forță motrice fundamentală capabilă să mobilizeze masele cele mai largi în lupta pentru libertate și independență ; ea pune și mai pregnant în evidență relația strinsă, indisolubilă, dintre manifestarea plenară a rolului națiunii și asigurarea condițiilor de înflorire a ei, prin afirmarea drepturilor sale suverane, în primul rînd a aceluia de a dispune de propria soartă.încheierea acordului cu privire la Vietnam constituie, în mod. incontestabil, o expresie a tendințelor și proceselor pozitive, de destindere, a politicii raționale și a spiritului realist, care se afirmă tot mai larg în lumea contemporană, a înțelegerii faptului că vremurile noastre reclamă în mod imperios stingerea conflictelor, normalizarea relațiilor dintre state, coexistența pașnică, recunoașterea dreptului imprescriptibil al popoarelor de a se dezvolta de sine stătător. Ilustrînd acest proces, documentul semnat, prin crearea condițiilor pentru lichidarea unui conflict care a grevat considerabil dezvoltarea relațiilor Internaționale, este menit să 

glia, Danemarca, Statele Unite, Suedia, Portugalia, Spania, R.D. Germană și R.F. a Germaniei.Au luat, de asemenea, cuvîntul reprezentanții Egiptului și Israelului, care participă la conferință în calitate de observatori, precum și reprezentanții Consiliului Europei (organizație cuprinzînd 17 state veșt-eu- ropene, cu sediul la Strasbourg) și cei ai Organizației Mondiale a Sănătății.

anunță agenția France Presse. „Recunoașterea de către Pakistan a Republicii Bangladesh este o necesitate vitală", a subliniat președintele, adăugind că hotărîrea in această privință aparține poporului.

fapt contribuie la pacea și stabilitatea Asiei.Referindu-se la relațiile cu S.U.A., el le-a calificat ca „deosebit de importante" și a reafirmat că din cele 2 824 de baze militare americane existente acum 20 de ani, în Japonia nu există acum decît 90. De asemenea, premierul nipon a apreciat că relațiile Japoniei cu Uniunea Sovietică se dezvoltă ferm în domeniile economic și cultural.Premierul Tanaka s-a ocupat, apoi, de o serie de probleme interne subliniind, în mod deosebit, lupta împotriva inflației și a poluării.

Sesiunea Consiliului a- 
rab al apărăriis_a deschis stm- bătă în capitala egipteană. Participă miniștrii de externe și ai apărării din 18 state arabe.. La deschiderea lucrărilor a rostit o cuvîntare Mahmud Riad, secretarul general al Ligii Arabe.

fiu declarat grevă ,n ’prl- jinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă trei mii de muncitori de la turnătoria din El Ferrol, aparținînd companiei spaniole „Astano". De asemenea, la Madrid și în alte orașe importante din Spania au intrat în grevă învățătorii din școlile primare și profesorii din numeroase școli medii.
Celebrul actor american 

Edward G. Robinson a de
cedai 'a un sPita' d>n Hollywood, înainte de a se dedica ecranului, Edward G. Robinson (născut în anul 1893, la București), a fost un apreciat interpret de teatru, pe principalele scene americane.

Un cargou de 19 500 de 
tone sub Pavi'i°n irlandez a naufragiat pe coasta Pacificului. într-o zonă din apropierea litoralului Canadei. Mai mult de 450 de tone de carburant s-au răspîndit de-a lungul plajei pe o distanță de peste doi kilometri.
exercite, la rîndul său, o Influență pozitivă asupra climatului politic general, să contribuie la stimularea, pe mai departe, a cursului evenimentelor spre destindere, înțelegere și securitate.Purtînd el însuși de-a lungul vremurilor o luptă necurmată împotriva dominației străine, pentru independență și unitate națională, poporul nostru a nutrit, din primul moment, o profundă simpatie și și-a manifestat, în permanență, solidaritatea militantă cu lupta poporului vietnamez. România socialistă a a- cordat Vietnamului luptător întregul său sprijin și ajutor pe toate planurile și in toate domeniile — material. militar, moral, politico-diplomatic. Cu hotărire și fermitate, neobosit și perseverent au militat partidul și statul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru încetarea războiului, pentru soluționarea conflictului din Indochina. în concordanță cu interesele poporului vietnamez, ale popoarelor cambodgian și laoțian, cu aspirațiile de pace și securitate ale tuturor popoarelor lumii. Poziția principială, fermă a partidului și statului nostru de profundă solidaritate cu Republica Democrată Vietnam, cu Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a fost afirmată limpede de la toate tribunele internaționale și in toate documentele bilaterale și multilaterale ale partidului și statului nostru, cu ocazia întîlnirilor pe care conducerea de partid și de stat a țării noastre le-a avut cu diferiți șefi de state și guverne, fără excepție. în sprijinirea fermă a luptei poporului vietnamez și-a găsit o strălucită expresie politică intemaționalistă a partidului nostru, poziția de solidaritate nedezmințită, cu toate popoarele care luptă pentru libertate și independență națională.

Manifestări grăitoare 
ale prieteniei 

româno-egiptene
Alexandria, marele port medi

teranean, prin care se realizează o 
însemnată parte a legăturilor eco
nomice și comerciale dintre Egipt și 
celelalte țări ale lumii, inclusiv țara 
noastră, găzduiește in aceste zile 
o amplă expoziție retrospectivă : „România, 25 de ani de la proclamarea republicii". Deschisă in săli
le palatului de cultură, in prezen
ța unei numeroase asistențe, ex
poziția oferă o imagine concludentă 
a succeselor obținute de poporul 
nostru, bucurindu-se de viu inte
res din partea publicului, a presei i 
egiptene.

„Străbătind sălile acestei export- I 
ții — scrie „PROGRES EGYP- 
TIEN“ — pot fi urrnărite, pas cu 
pas, progresele neîntrerupte reali
zate de 20 milioane de cetățeni iu
bitori de libertate), de justiție so
cială, făuritori ai propriei lor bu- 
năstări. Imaginilor reprezentind 
viața politică le succed tablourile 
vieții industriale de care România 
este, pe bună dreptate, atit de min- 
dră, aspecte ale dezvoltării agri
culturii, științei, culturii și artei". 
Referindu-se la fotografiile infiți- 
șind pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, alături de președintele 
Anwar Sadat, cu prilejul vizi
tei conducătorului statului nostru 
in Egipt, in aprilie 1972, ziarul scrie 
că această vizită „a pecetluit prie
tenia dintre cele două popoare, ale 
căror relații se string tot mai mult 
in diverse domenii : comercial, in
dustrial, cultural".

Asemenea aprecieri pot fi intîl- 
nite și in paginile altor ziare egip
tene. Marele cotidian „AL AH
RAM", după ce relevă că „intr-o 
perioadă relativ scurtă, poporul ro
mân a reușit ca dintr-o țară a- 
grară înapoiată să făurească un 
stat modern, cu o industrie a- 
vansată", spune : „România sus
ține cu tărie obiectivele către care 
năzuiesc statele arabe, cum ar fi 
independența și suveranitatea po
poarelor lor, lupta acestora impo- 
triva imperialismului, pentru în
făptuirea de transformări sociale 
și economice. Pe această linie 
România își dezvoltă consecvent 
relațiile cu Egiptul și alte state 
arabe".

Asemenea aprecieri, ca și, in ge
neral, succesul de public al expoziției 
ilustrează in mod grăitor înaltul 
prestigiu și simpatia de care se 
bucură România socialistă, dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie cu poporul egiptean, cu cele
lalte popoare arabe, aprecierea de 
care se bucură politica statului 
nostru de solidaritate și de spriji
nire a luptei lor pentru consolida
rea independenței naționale, pentru 
progres economic și social.

*La Cairo s-a deschis Tirgul inter
național al cărții, manifestare la 
care participă case de editură din 
25 de țări. România este reprezen
tată printr-un stand al întreprin
derii de comerț . exterior „Libri", 
cuprinzind circa 400 de cărți din 
diferite domenii — literatură poli
tică, științifică și tehnică, cărți de 
literatură universală și artă. Re- 
flectind dezvoltarea continuă a re
lațiilor culturale dintre România și 
Egipt, contribuția lor la adîncirea 
cunoașterii reciproce, standul mai 
cuprinde lucrări ale unor cunoscuți 
scriitori egipteni — Taha Husein, 
Tewfik El Hakim, Iusuf Idris — 
traduse in românește. Cu prilejul 
inaugurării tirgului, standul româ
nesc a fost vizitat de Abdel Ka
der Hatem, vicepremier, ministru 
al culturii și informațiilor al Egip
tului.

Nicolae N. LUPUCairo
Poporul român este deosebit de bucuros să adreseze poporului vietnamez, cu prilejul marii sale victorii, un salut frățesc și cele mai calde urări de succes deplin în o- pera vastă de vindecare a rănilor războiului, manifestîndu-și hotărîrea de a dezvolta activ legăturile de prietenie și colaborare cu popoarele Indochinei, acordîndu-le întreg sprijinul în lupta pentru dezvoltarea economico-socială — tot așa cum le-a sprijinit în lupta pentru libertate și neatîrnare, cu convingerea că aceasta corespunde intereselor reciproce, cauzei păcii și cooperării internaționale.Desigur, atingerea obiectivelor a- cordului depinde de îndeplinirea întocmai a tuturor prevederilor sale, în acest sens, rețin atenția declarațiile factorilor de răspundere din S.U.A. că vor respecta și vor pune în aplicare aceste prevederi. Intr-adevăr. aceasta este o problemă de însemnătate vitală ; se poate, de altfel, aprecia. în mod neîndoios că întreaga tragedie a acestor ani ar fi fost evitată dacă prevederile acordurilor de la Geneva din 1954. care, în linii generale, corespund celor ale actualului acord, ar fi fost respectate și aduse la îndeplinire.Opinia publică din țara noastră Ișî exprimă speranța că acordul încheiat își va găsi aplicarea în viață cu scrupulozitate, astfel îneît națiunea vietnameză, celelalte popoare din Peninsula Indochineză să-și poată manifesta, în condiții de libertate, voința proprie, să-și poată Împlini aspirațiile lor vitale. Nutrim încrederea că pasul încetării războiului și restabilirii păcii în Vietnam va fi urmat de noi și noi pași înainte în direcția promovării năzuințelor de libertate și independență ale popoarelor, în interesul destinderii și întăririi securității generale.

V. ALEXANDRESCU
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