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Dragostea, prețuirea, 
adînca recunoștință 

a întregii țări 
străbat ca un unic 

gînd mesajele 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
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Tovarășului

Nicolae Ceaușescu, 

calde urări 
de pe toate 

meridianele lumii
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Valoroasă inițiativă muncitorească
Locuitorii comunei natale l-au înconjurat cu nespusă bucurie 
pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, urindu-i din toată inima 
viață lungă, sănătate și putere de muncă spre binele patriei socialiste

la mina Petrila din Valea Jiului:

Brigada înalta9 productivități

în aceste zile, cînd întreaga țara, întreaga suflare româ
neasca au sărbătorit aniversarea a 60 de ani de viață și a pesle 
45 de ani de neîntreruptă activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cei mai iubit fiu al poporului nostru, prezența 
secretarului general al partidului în comuna sa natală a fost mar
cată de momente cu profunde rezonanțe în conștiința noastră.

Aici, în vechea vatră a Scomi- 
ceștlului, a văzut, acum șase decenii, 
lumina zilei cel care avea să fie pri
mul bărbat al țării, ctitorul glorios 
al României moderne, al patriei 
noastre socialiste.' Reîntîlnirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu cei ce 
trăiesc' și muncesc astăzi la Scorni- 
cești a constituit un nou prilej pen
tru locuitorii acestei comune de a-și 
manifesta bucuria de a-1 avea in 
mijlocul lor, de a-i rjdresa, încă o 
dată, direct, de la inimă la inimă, 
cele mai fierbinți urări de viață 

lungă, multă sănătate și putere de 
muncă in fruntea partidului și țării, 
spre binele și fericirea poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu multă căldțțră de to
varășul Constantin Sandu, prim- 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R., Vasile Bărbulescu, pre
ședintele 'cooperativei agricole de 
producție Scornicești, de reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Un scurt popas la casa părintească, 
acea casă modestă, țărănească, in
trată de acum in istorie, mărturie a 
anilor copilăriei zbuciumate, de unde 
avea să se ridice cel mai drept și 
iubitor de libertate-și dreptate din
tre toți fiii țării. Momente emoțio
nante de reîntilnire cu cel dragi, 
care, împreună cu Ceilalți locuitori 
ai comunei, au făcut și fac prin 
munca, hărnicia și priceperea ior ca 
Scorniceștiul să devină o așezare 
prosperă, înfloritoare, demnă de 
epoca construcției socialiste în țara 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa. Elena Ceaușescu s-au îndrep
tat apoi spre cimitirul comunei, unde 
au depus cite o cocoană de flori la 
mormintele lui Andruța și Alexandrei 
Ceaușescu, cei care au dat viață 
marelui fiu al națiunii noasjre, 
președintele Republicii Socialiste 

România. în aceste zile, cind întregul 
nostru popor cinstește pe conducăto
rul iubit al țării, prinosul de recu
noștință adus de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu celor care l-au crescut încă 
din fragedă copilărie în spiritul drep
tății, al cinstei și adevărului, în spi
ritul devotamentului nețărmurit pen
tru . cauza libertății și fericirii po
porului său, capătă o profundă și 
emoționantă semnificație.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să viziteze noua fabrică de 
confecții din comună. De-a lungul 
șoselei s-au adunat mii de locuitori 
ai comunei care fac secretarului ge
neral al partidului și președintelui 
țării o călduroasă manifestație de 
dragoste și recunoștință. Pe . fețele 
tuturor se citește mindria, bucuria de 
a fi concetățeni cu cel care conduce

(Continuare în pag. a III-a)

„Doresc să exprim convingerea că minerii din Valea Jiului vor face 
totul pentru a da o cantitate mai mare de cărbune pentru siderurgie, pen
tru energia electrică, aducînd în felul acesta o contribuție mai însemnată 
la dezvoltarea socialistă a patriei noastre". Răspunzînd acestui îndemn în- 
suflețitor al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, adresat cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate în acest mare centru carbonifer în noiembrie 1977, grijii 
statornice pe care conducerea partidului o manifestă pentru a le asigura 
condiții tot mai bune de muncă și viață, încă din primele zile ale anului 
minerii din Valea Jiului s-au angajat cu toate forțele într-o amplă între
cere pentru a da țării mai mult cărbune, fiind hotăriți să muncească mai 
spornic, mai eficient.

în acest' cadru de puternică emu
lație muncitorească, minerul Eugen 
Voicu, șef de brigadă la sectorul IV 
al întreprinderii miniere Petrila, a 
lansat inițiativa : „Brigada înaltei 
productivități". Propunîndu-și obiec
tive concrete, fundamentate pe mă
suri de mai bună organizare a mun
cii, inițiativa a ajuns să fie cunos
cută intr-un timp scurt și a stîrnit 
un viu interes în toate unitățile mi
niere din Valea Jiului.

Cum s-a născut ideea acestei ini
țiative ?

— Brigada lui Eugen Voicu a ob
ținut anul trecut cele mai bune re
zultate în producție, extrăgînd, peste 
prevederi, 19 360 tone de cărbune — 
ne-a spus tovarășul Marcu Androne, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii miniere Petrila. Atât 
Voicu, Cit și'șefii de schimb din bri
gada luj sînt mineri cu un deosebit 
spirit organizatoric, care au deprins, 
de asemenea, foarte repede „secre
tele" mecanizării producției din sub
teran, reușind să antreneze toți mi
nerii la o activitate ordonată, disci
plinată. Practic, întreg . sporul de 
producție a fost obținut pe sea-

5 000 tone de laminate 
peste plan

Acționind pentru îndeplinirea 
ritmică și depășirea prevederi
lor de plan și a sarcinilor ce le 
revin din Programul suplimentar 
de dezvoltare .ecbnomico-socială 
a României pînă în 1980, munci
torii, tehnicienii și inginerii de 
la laminoarele bluming și semi
fabricate de la Combinatul side
rurgic Hunedoara înscriu zilnic, 
pe graficul întrecerii, noi și în
semnate succese'. Cu realizările 
de pînă acum, ei au majorat la 
5 000 de tone cantitatea de blu
muri și semifabricate, laminate 
suplimentar de la începutul a- 
nului. Sporul de producție ob
ținut este rezultatul aplicării u- 
nor măsuri eficiente vizînd per
fecționarea tehnologiilor. Prin 
sporirea randamentului utilajelor 
și intensificarea procesului teh
nologic de laminare, formațiile de 
muncitori de la liniile de pro
file și benzi au realizat, îp a- 
celași timp, o cantitate supli
mentară de laminate finite e- 
chivalentă cu metalul necesar 
pentru fabricarea a peste 300 de 
tractoare, (Agerpres). 

ma creșterii productivității mun
cii. în luna decembrie 1977, în ca
drul unei adunări de partid, Eugen 
Voicu a propus ca, prin grija comi
tetului de partid, să se aducă la cu
noștința tuturor brigăzilor metodele 
'de muncă folosite de brigada sa și 
a sugerat ca întrecerea socialistă din 
anul 1978 să vizeze o cerință de
osebit de importantă, subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea din minerit: sporirea pro
ductivității muncii — cale sigură do 
ridicare a producției de cărbune. 
Biroul comitetului de partid și 
consiliul oamenilor muncii au a- 
nalizat această propunere și, îm
preună cu Eugen Voicu și comuniștii 
din brigada sa, au întocmit un pro
gram cuprinzind toate detaliile ini
țiativei.

— Concret, ce obiective s-au sta
bilit ?

— Le voi enumera succint : folo
sirea judicioasă, fără întreruperi, a 
utilajelor din' dotare printr-o bună 
întreținere și exploatare ; respecta
rea procesului tehnologic șl buna' or
ganizare a muncii în scopul folosirii 
eficiente a timpului de lucru ; asi
gurarea unei aprovizionări tehnico- 
materiale ritmice la locurile de 
muncă, utilizarea rațională a mate
rialelor și energiei electrice, elimi
narea oricărei risipe ; creșterea pre
gătirii profesionale a minerilor, în
deosebi a celor nou încadrați în bri
gadă, stabilizarea tuturor membrilor 
brigăzii, întărirea ordinii și discipli

Pășim împreună mereu 
uniți în primăvara 
continuă a patriei

Participind in aceste 
zile la marea sărbă
toare a intregii țari, 
imi sint încă vil in 
memorie clipele pline 
de bucurie și satisfac
ție trăite de noi toți 
aici, la Tirgu Mureș, 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tăia pan
glica inaugurală a ex
cepționalului lăcaș al 
teatrului de stat. Era 
o clipă care eterniza 
acest timp al nostru. 
Deschizind larg por
țile spre viitor și lu
me unor meleaguri de 
înaltă tradiție și pa
triotism, de profundă 
trăire revoluționară, 
de mișcătoare șl 
exemplară personali
tate, de sacrificiu de-a 
lungul veacurilor, in 
ceea ce numim cu a- 
tita mîndrie marea 
noastră tradiție româ
nească deopotrivă cu 
a ' fraților noștri ma
ghiari și germani, care 
trăiesc și muncesc 
implinindu-se in lim
bajul comun al so
cialismului cu noi toți. 
Puține popoare in lu
mea aceasta plină de 
contradicții, de injus
tiție, de mari bătălii 
pentru independență, 
demnitate, pace și e- 
chitate au avut sau 
au șansa istorică de a 
naște o personalitate 
atit de puternică pre
cum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel care 
ne-a învățat să fim 
noi înșine, să ne iu
bim valorile și să lup
tăm prin ele pentru 
gloria patriei noastre, 
să ne înscriem in po
por șj să ne rostim 
odată cu el, stînd 
mindri în rîndul ce
lorlalte popoare ale 
lumii cu faptele, sim
țirile și idealurile 
noastre. Este meritul 
incontestabil al aces

tui minunat om, trup 
din trupul nostru, ini
mă a noastră, al că
rui glas puternic stră
bate neobosit arterele 
viguroase ale patriei, 
umplîndu-ne de încre
dere și îmbărbătare, 
trezindu-ne valorile 
latente șl mobilizin- 
du-ne elanul,' așezînd 
mai presus decît orice 
dreptatea, echitatea și 
respectul omului, lup-

însemnări de
Romulus GUGA

tind necruțător împo
triva acelor vechi și 
nedorite abuzuri și 
nedreptăți ; el, care, 
exprimîndu-ne voința 
noastră, a deschis 
clar porțile renaște
rii omului, măreți
ei sale. De aceea, 
pentru mine, ca scrii
tor ce trăiesc în Tirgu 
Mureș, in România 
anului 1978, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este 
și va fi întotdeauna 
omul care mi-a dat 
putința exprimării 
conștiinței țnele in li
bertate. demnitate, de 
a mă rosti fără a jigni 
sufletul și tradițiile, 
altora, colaborînd spre 
binele acestei culturi 
milenare. Și nu vom 
putea niciodată să ne 
exprimăm îndeajuns 
cu toată bogăția trăirii 
noastre mulțumirea
adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu da
torită căruia există la 
Tirgu Mureș revistele 
„Vatra". „Igaz Szo“ și 
„Uj filet". Anii care 
au trecut sînt cei mai 
bogați . și împliniți 
pentru noi. scriitorii 
români, maghiari • și 
germani din Tirgu Mu

nei în brigadă prin eliminarea ab
sențelor nemotivate; respectarea ri
guroasă a normelor de tehnica secu
rității muncii și evitarea oricăror 
accidente de muncă, ridicarea nive
lului de cultură generală a membri
lor brigăzii.

— Care sînt criteriile de apreciere 
a rezultatelor obținute in întrecere ?

— Caracterul stimulativ al inițiati
vei constă în principal in faptul că 
s-au stabilit criterii foarte exacte de 
„notare" a rezultatelor obținute de 
fiecare brigadă. De asemenea, con
siliul oamenilor muncii și comitetul 
de partid au luat toate măsurile 
pentru a se urmări cu operativitate 
și regularitate situația întrecerii, 
afișindu-se, periodic, în sălile de 
apel clasamentele brigăzilor.

Iată care sînt criteriile de apre
ciere :

O 100 de puncte pentru realizarea 
nivelului planificat al producției , și 
al productivității muncii, în fiecare 
semestru.

0 5 puncte pentru fiecare procent 
de depășire a nivelului planificat al 
productivității muncii.
• 10 puncte pentru fiecare 100 

tone de cărbune obținute peste pla
nul semestrial al brigăzii.

® Cîtc 2 puncte în plus pentru 
fiecare muncitor din brigadă care a 
participat, în timpul semestrului, la 
cursurile de ridicare a pregătirii 
profesionale și la acțiunile organiza
te pentru îmbogățirea cunoștințelor 
tehnice și de cultură generală;

0 Cite 5 puncte în minus pentru 
fiecare absență nemotivată din for
mația de lucru sau pentru fiecare 
sancțiune dată membrilor formației 
de lucru datorită nerespectării . nor
melor de protecție a muncii.

Coxneliu CARLAN 
Sabin IONESCU

(Continuare în pag. a III-a) 

reș. Este suficient să 
mă gindesc că au 
apărut numai din 1970 
încoace aproape 100 
de titluri, românești 
și maghiare deopotri
vă, așa cum e și fi
resc să fie, expri- 
mînd setea de cunoaș
tere, puterea de afir
mare a oamenilor a- 
cestor meleaguri pe 
care ii. auzi precum 
aplauzele în acest mi
nunat edificiu al nou
lui teatru de stat, și 
sunetul inimilor feri
cite e același, căci fie 
că sint români sau 
maghiari, in fața lor 
s-a ridicat cortina is
toriei.

Am avut fericita' 
ocazie de a-1 intilni 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu fie în con
sfătuiri cu conducerea 
Uniunii scriitorilor la 
Comitetul Central, fie 
cu alte prilejuri, cind 
ne-a vizitat la Tîrgu 
Mureș, îmi sînt de 
neuitat și-mi vor ră- 
mine astfel sensibili
tatea. simplitatea și 
omenescul stringerii 
sale de mină, privi
rea caldă și încuraja
toare a înțelegerii sale 
față de problemele 
noastre. Iar dacă noi 
avem astăzi realizări 
in Mureș, aceasta se 
datorează în primul 
rind faptului că am 
urmat și urmăm în
demnurile sale. Pen
tru că, așa cum .spu
nea recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
adunarea din Sala Pa
latului. consacrată a- 
niversării sale, „în 
partidul și statul nos
tru, în fabricile noas
tre, in institute, in 
cooperative nu se 
pune întrebarea de

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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„La aniversarea a 60 de ani de via

tă și peste 45 de ani de activitate 
revoluționară, locuitorii județului co
pilăriei dumneavoastră, de la mic la 
mare, vă transmit un călduros oma
giu și vă urează să trăiți intru mulți 
ani, sănătos și plin de energie pen
tru binele și fericirea neamului nos
tru! — se spune în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R.

Dumneavoastră ați fost alesul isto
riei pentru a conduce destinele a- 
cestui popor în cea mai înălțătoare 
etapă a dezvoltării sale, pentru că ați 
înțeles mai bine și mai profund che
marea ei, ați văzut mai clar și mai 
departe, cu o energie și cutezanță 
puțin obișnuite.

Stima și prestigiul de care se bucu
ră astăzi România în lume, manifes
tările de prietenie față- de poporul 
nostru, de toți acei care iubesc și 
doresc libertatea, independența, pacea 
sint legate nemijlocit de numele și 
activitatea dumneavoastră".

„Spiritul dinamic și creator, clar
viziunea și perseverenta ce vă carac
terizează, dialogul permanent pe 
care îl purtați cu întregul nostru po
por, înalta responsabilitate comunis
tă, revoluționară^ pentru destinele 
lumii contemporane reprezintă un 
■model ce ne călăuzește în lupta pen
tru înfăptuirea politicii înțelepte și 
profund umaniste a partidului nostru 
— se arată în mesajul COMITETU
LUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

în acest moment sărbătoresc ne 
angajăm solemn ca, strîns uniți în 
jurul partidului, al Comitetului Cen
tral, în frunte cu dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
să facem totul pentru dezvoltarea 
multilaterală și înflorirea scumpei 
noastre patrii, pentru triumful păcii 
în întreaga lume.

Cu inimile pline • de bucurie și re
cunoștință, vă transmitem, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urări de sănătate, ani mulți 
și fericiți in fruntea partidului și a 
națiunii noastre, pe drumul ascendent 
ce se va înscrie cu litere de aur în 
paginile istoriei noastre contempora
ne și ale edificării comunismului în 
România".

în mesajul adresat de COMITE
TUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : „Prin gindul 
dumneavoastră realist și cutezător, 
prin eforturile și faptele de înflăcă
rat patriot, prin spiritul științific cu 
care imprimați dinamism evoluției 
multilaterale a societății noastre, prin 
gfîjâ nemărginită pe care partidul, 
dumneavoastră personal o manifestați 
față de oamenii muncii, față de pre
zentul și viitorul țării-, ne înaripați 
mințile și insuflâți noi tării brațe
lor noastre în grandioasa operă de 
făurire pe pămîntul României a so
cietății prefigurate înțelept în docu
mentele Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
in magistralele dumneavoastră cuvin- 
tări și expuneri".

„La memorabila și aleasa sărbă
toare, gindurile sucevenilor — se 
arată în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN — se îndreaptă cu deo
sebită dragoste și stimă către dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Asemenea întregului nostru popor, 
care vă aduce omagiul muncii și e- 
fervescenței creatoare, unindu-și și 
mai Strîns t-îndurile in jurul parti
dului. în frunte cu- dumneavoastră, și 
noi. bucovinenii, ne legăm să fim 
comuniști revoluționari și novatori pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și comuniste 
în România.

Vă sărbătorim cu tot ce avem mai 
scump și fierbinte în inimile noastre 
și vă urăm ani îndelungați și rodnici, 
putere de muncă, numai fericire și 
sănătate, spre binele și fericirea po
porului român, spre gloria și strălu
cirea scumpei noastre patrii".

în mesajul MINISTERULUI A- 
GRICULTURII ȘI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE se arată : ,,Vă expri
măm cu acest fericit prilej cea mai 
profundă recunoștință pentru spriji
nul permanent pe care cu generozi
tate il acordați dezvoltării armonioa
se a economiei naționale, moderniză
rii agriculturii și industriei alimen
tare, creșterii ' nivelului de viață al 
întregului popor, promovării norme
lor eticii și echității socialiste.

Ne-au încălzit inimile aprecierile 
de mare rezonantă politică făcute de 
dumneavoastră la Congresul întregii 
țărănimi privind mărețele pagini de 
eroism înscrise de țărănime de-a 
lungul frămintatei epopei a istoriei 
neamului nostru, locul și rolul ce-i 
revin acesteia în participarea activă 
și susținută la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Sintem pătrunși de faptul că nu
mai respectind întocmai indicațiile 
dumneavoastră putem realiza o agri
cultură și industrie alimentară mo
derne și eficifente".

„Brașovul — citadelă muncitorească 
teu vechi tradiții revoluționare — a 
cunoscut încă din anii grei ai ilega
lității exemplul dumneavoastră de 
bărbăție și curaj, de demnitate co
munistă — se subliniază în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. în anii lu
minoși ai socialismului, în acest 
timp minunat de împliniri în toate 
domeniile vieții social-economice, oa
menii muncii brașoveni — români, 
maghiari, germani — simt perma
nent grija atentă, solicitudinea, în
drumarea dumneavoastră consecven
tă și plină de căldură. Exemplul 
dumneavoastră luminos, activitatea 
neobosită, patosul revoluționar și 
patriotic pe care-1 imprimați întregii 
vieți politice' și sociale din patria 
noastră, ne mobilizează spre noi în
făptuiri.

Odată cu urările fierbinți de să
nătate și fericire,' la această aniver
sare scumpă întregului nostru popor, 
vă mărturisim, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de a 
îndeplini întocmai cuvîntul dum
neavoastră înțelept, de a construi 
mai repede și mai bine, de a trans
forma cantitatea într-o nouă cali
tate, de a spori și mai mult ritmul 
avansării spre comunism".

în mesajul CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE se subliniază :

„Gîndirea dumneavoastră revolu
ționară a generat o nouă viziune 
asupra dezvoltării, orientării și valo
rificării potențialului științific și teh
nologic al României.

Pornind de la teza enunțată de 
dumneavoastră, potrivit căreia știința 
și tehnologia constituie factorul 
primordial al progresului contempo
ran, al edificării celei mal înalte 
orînduiri — socialismul și comunis
mul — cercetarea științifică româ
nească, sub îndrumarea dumneavoas
tră permanentă, a cunoscut un avint 
fără precedent. Efortul imens făcut 
de stat pentru dezvoltarea cercetării 
științifice proprii a dat roade, concre
tizate în numeroase noi produse, re
surse de materii prime și energie, 
materiale și înlocuitori, tehnologii și 
instalații cu importante efecte eco
nomice, noi cuceriri în domeniul cu
noașterii legilor naturii și dezvoltării 
societății.

Urmînd cu fermitate indicațiile 
dumneavoastră, ne vom strădui să 
fim la înălțimea încrederii pe care 
ne-o acordați și a mieunatelor condi
ții pe care ni le-ați creat".

„Sărbătorirea celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naș
tere și a 45 de ani de activitate re
voluționară — se spune în mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN — constituie un fe
ricit prilej de a exprima, din adîn.cul 
inimii, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari și de alte naționalități — de 
pe aceste străvechi plaiuri românești, 
sentimentele de dragoste și recunoș
tință fierbinte față de eminentul mi
litant comunist și ilustrul bărbat de 
stat care, în fruntea partidului și a 
țării, ne călăuzește neabătut pașii 
spre culmi tot mai înalte de civili
zație și progres.

Nobila dumneavoastră activitate, 
strălucit exemplu de dăruire și prin
cipialitate comunistă, ne dă imbol
dul muncii fără preget, de a face 
mereu mai mult și mai bine, ne mo
bilizează conștiințele, energia crea
toare, angajîndu-ne la eforturi rod
nice pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
revin județului din amplul si însufle- 
țitorul Program al partidului nostru 
de propășire a țării".

„Membrii celui mai înalt for de ști
ință și cultură al țării. ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA, comuniștii, întregul personal 
muncitor al unităților sale — se spu
ne în acest mesaj — dau expresie 
celor mai profunde sentimente dfe a- 
leasă prețuire și sinceră recunoștință 
față de contribuția dumneavoastră 
substanțială, decisivă, la elaborarea.și 
aplicarea Programului partidului.

Permanenta și constructiva dum
neavoastră prezentă în mijlocul co
lectivelor de muncă ale instituțiilor 
de invățămînt, știință și cultură, ale 
unităților de cercetare, în actualitatea 
problemelor complexe ale vieții eco
nomice, științifice și culturale, spriji
nul competent și generos pe care îl 
acordați creației științifice si tehnice, 
literaturii și artelor, înfăptuirii inte
grării cercetării cu producția și învă- 
țămîntul, constituie temeiul încrede
rii depline cu care noi, oamenii de 
știință și cultură, vă înconjurăm, al 
hotăririi de a contribui, cu toată fi
ința noastră, alături de întreg po
porul. la înfăptuirea mărețelor idea
luri ale socialismului si comunismului 
în Republica Socialistă România".

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se arată : 
„Strălucitele succese obținute în toate 
sectoarele de activitate, în anii de 
după Congresul al IX-lea, transfor
mările revoluționare care au avut loc 
în structura societății și în conștiin
țele oamenilor, continua ridicare a 
nivelului de viață și de cultură sinț 
rodul muncii avîntate a întregului 
popor român, mai strins unit decît 
oricind în jurul partidului nostru, și 
poartă pecetea gindirii dumneavoas
tră cutezătoare.

Exprimînd omagiul profund al co
muniștilor , și al tuturor locuitorilor 
din județul Timiș pentru eminentul 
patriot și internaționalist care sînteți 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, vă asigurăm că nu vom pre
cupeți niciodată nici un efort spre 
a transpune în fapte istoricele hotă- 
riri ale Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale, prețioasele in
dicații pe care ni le-ați dat cu pri
lejul neuitatelor vizite de lucru pe 
meleagurile noastre".

„în cadrul bogatei dumneavoastră 
activități în fruntea partidului și sta
tului — se arată in mesajul ACADE
MIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI 
SILVICE — ați orientat cercetarea 
științifică spre rezolvarea probleme
lor majore ale agriculturii, conturînd 
măreața idee a integrării cu învăță- 
mintul și producția, grăbind a'stfel 
progresul tehnic în agricultură.

Bucuroși că sintem beneficiarii a- 
cestui strălucit capitol al istoriei na
ționale, legat indisolubil de activita
tea P.C.R., în frunte cu dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporului nos
tru. cu ocazia măreței aniversări a zi
lei de naștere și a remarcabilei acti
vități revoluționare, Prezidiul acade
miei, comuniștii, toți oamenii muncii 
din cercetarea științifică din agricul
tură și silvicultură vă urează din 
toată inima multă sănătate și viață 
îndelungată, spre binele și prosperi
tatea poporului, pentru continua în
florire ,și propășire a României so
cialiste".

„Această aniversare — se arată în 
mesajul INSTITUTULUI DE GEO
LOGIE ȘI GEOFIZICA — este un 
minunat prilej de manifestare a uni
tății și coeziunii întregului popor în 
jurul partidului și al secretarului său 
general, a hotăririi de a înfăptui ne
abătut politica partidului de edificare 
a socialismului în patria noastră.

Noi, geologii și geofizicienii insti
tutului, ințelegind marile sarcini care 

' ne stau în față, ne arătăm dragostea 
și adinca prețuire pentru dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. prin angajarea fermă la 
realizarea în cele mai bune condi
ții a sarcinilor care ne revin din 
planul național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială în domeniul lărgirii 
bazei de materii prime minerale si 
resurse energetice. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a prețioaselor dumneavoastră 
indicații și a importantelor sarcini ce 

stau în fața cercetării științifice în 
cincinalul revoluției tehnico-științifi- 
ce, pregnant subliniate la Conferința 
Națională a partidului".

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : „împlinirea a șase 
decenii de viață și a 45 de ani de 
activitate revoluționară pe care ați 
închinat-o cu total devotament cauzei 
poporului reprezintă o sărbătoare 
scumpă nouă, tuturor fiilor acestei 
națiuni. Anii ultimului deceniu au 
înscris cele mai bogate file in glo
rioasa carte a afirmării României 
socialiste în lume, au dat noi stră
luciri prestigiului său pe toate me
ridianele.

Rod al politicii înțelepte, profund 
științifice, marxist-leniniste, a parti
dului, de dezvoltare armonioasă, e- 
chilibrată, a tuturor zonelor țării — 
politică la a cărei elaborare dum
neavoastră aveți contribuția hotărî- 
toare, inestimabilă — și județul 
Maramureș a cunoscut în ultimii ani 
o puternică și multilaterală dezvol
tare și înflorire. Rezultatele deose
bite pe care oamenii muncii mara
mureșeni, avînd drept călăuză exem
plul mobilizator al comuniștilor, 
le-au obținut an de an in 
dezvoltarea economico-socială a 

Carpetâ realizată în județul Teleorman Mozaic oferit de Consiliul Național al Organizației
Pionierilor

® Profunde sentimente de dragoste și stimă pentru activitatea desfă
șurată spre binele țării și al poporului.

® Urări de viață îndelungată, sănătate, fericire și putere de muncă în 
fruntea partidului și a statului.

• Angajamente de a munci cu însuflețire pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii. \

județului, reprezintă cea mai eloc
ventă dovadă a nestrămutatului lor 
atașament la întreaga politică a par
tidului, demonstrează cu forța fap
telor că in conștiința lor îndemnu
rile, indicațiile dumneavoastră au 
găsit de fiecare dată un profund 
ecou". •

în mesajul CONSILIULUI UNIU
NII NAȚIONALE A COOPERATI
VELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
se spune : „în conștiința țărănimii 
cooperatiste, numele dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, se păstrează ca fiind al co
munistului de omenie, cu o încredere 
neclintită în mase, in forța și capa
citatea lor de a-și făuri un viitor 
tot mai luminos.

Prin adoptarea și aplicarea unui 
ansamblu de măsuri originale la ini
țierea cărora ați contribuit în mod 
hotărîtor, producțiile vegetale și a- 
nimale în cooperativele agricole au 
înregistrat sporuri substanțiale. Pe 
această bază, traiul țărănimii coope
ratiste devine tot mai îmbelșugat, se 
schimbă din temelii înfățișarea sate
lor. crește gradul de civilizație ma
terială și spirituală a localităților ru
rale".

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN GORJ AL P.C.R. ȘI AL CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
arată : „La această minunată sărbă
toare, nutrim înalta mîndrie de a vă 
fi contemporan, de a trăi și munci 
sub conducerea dumneavoastră. Ve
dem în dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, omul 
între oameni, comunistul care, de-a 
lungul tumultuoasei sale vieți, nu a 
cunoscut odihnă în lupta pentru 
dreptate și libertate, pentru realiza
rea celor mai nobile idealuri de pro
gres ale întregii omeniri.

Noi, gorjenii, nu vom uita nicioda
tă că renașterea economică și spiri
tuală a acestei vetre de istorie și 
legendă, chipul său nou, treptele 
ce le adăugăm coloanei fără sfîrșit a 
marilor izbînzi socialiste se leagă 
nemijlocit de numele și activitatea 
dumneavoastră, de grija cu care ne 
înconjurați permanent.

Avîndu-vă în fruntea partidului și 
statului, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privim cu optimism și 
nestrămutată încredere prezentul și 
viitorul de aur al patriei, ferm hotă- 
rîți să nu precupețim nici un efort 
pentru a transpune exemplar in via
ță mărețul program al devenirii 
noastre comuniste",

„întreaga dumneavoastră viață și 
activitate revoluționară — se arată 
în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R. — se înscrie 

drept exemplu înălțător de abnega
ție, devotament și dăruire pentru 
cauza partidului, pentru fericirea 
întregii națiuni române, reprezintă 
pentru fiecare dintre noi un luminos 
model și neprețuit imbold în muncă.

Prețioasele indicații privind mo
dalitățile de îmbunătățire a partici
pării județului Iași la opera națio
nală de edificare a României, de 
înălțare a ei pe noi trepte de pro
gres. și civilizație, au insuflat un 
entuziasrn general pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele documente ale Con
gresului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. Urmînd mereu 
exemplul dumneavoastră de a trăi și 
munci în chip comunist, ne vom 
strădui, și mai mult, să fim la înăl
țimea cerințelor etapei pe care o 
străbatem".

„Chemîndu-ne să fim la înălțimea 
epocii pe care o trăim, să reflectăm 
in presă, la radio și televiziune tu
multuoasa activitate de construcție 
social-economică, de formare a omu
lui nou, dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
conferit demnitate profesiunii de ga
zetar, ați clădit în conștiința noastră 
sentimentul tonic potrivit căruia ac
tivitatea presei se constituie în so
cietatea noastră ca un puternic in

strument pentru înfăptuirea politicii 
partidului. Pentru noi, ziariștii, orien
tările dumneavoastră constituie o 
lecție mereu vie și vă asigurăm că 
vom acționa cu înaltă responsabili
tate comunistă, în calitate de acti
viști de partid pe tărimul presei, 
pentru consecventa lor traducere in 
viață", se subliniază în mesajul 
CONSILIULUI ZIARIȘTILOR.

„Continuator strălucit al celor mai 
de seamă A înaintași ai afirmării 
României in lume, prin întreaga 
dumneavoastră activitate pe tărîm 
internațional, ați făcut din numele 
țării renume, România, asociată 
pretutindeni numelui dumneavoas
tră. devenind mai cunoscută ca nici
odată și cu prieteni cum n-a avut 
nicicînd — se spune în mesajul MI
NISTERULUI AFACERILOR EX
TERNE.

Conducînd concret politica noas
tră externă, ați determinat o dina
mizare fără precedent a raporturilor 
internaționale ale țării, ați făcut ca 
mesajul suprem al poporului. nostru, 
mesaj de pace, colaborare și priete
nie cu toate statele, să devină em
blema cu care se prezintă România 
în concertul națiunilor lumii.

Numele dumneavoastră este legat, 
pretutindeni în lume, de lupta 
nebbosită pentru triumful dreptului 
asupra forței, pentru instaurarea ra
porturilor de egală și deplină su
veranitate între state, pentru pace, 
colaborare și înțelegere. Analiza ri
guros științifică a amplelor procese 
și transformări ce au loc pe plan 
mondial, viziunea dumneavoastră 
asupra edificării noii ordini econo
mice și politice internaționale nasc 
speranțe atîtor state, le mobilizează 
eforturile pentru participarea activă 
la rezolvarea marilor probleme ale 
lumii, vă. definesc ca o excepțională 
personalitate politică a zilelor 
noastre".

„Ca întreaga țară, ca toți cei care 
muncesc, creează și năzuiesc astăzi 
intr-un climat de efervescentă revo
luționară fără precedent în istorie, 
oamenii muncii gălățeni vă adresează 
și cu acest prilej profunda lor recu
noștință și afecțiune- pentru sprijinul 
generos pe care l-ați acordat dezvol
tării multilaterale a acestui județ, 
pentru cuvîntul. sfatul și indicațiile 
ce le-ați dat cu ocazia vizitelor de 
lucru, care au avut și au extraordi
nara însușire de a canaliza energiile, 
de a trezi în conștiința noastră ambi
ția permanentă a autodepășirii" — 
se subliniază în mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

„în conștiința noastră, a tuturor 
celor care lucrăm în domeniul pla
nificării, sînt puternic întipărite a- 
tenția și grija ce o acordați întăririi 
rolului planului național unic în di
rijarea proceselor economice și so
ciale, promovării unui democratism 
autentic in activitatea de conducere 
și planificare în toate domeniile, 
pentru mobilizarea intensă a resur
selor țării și energiilor creatoare ale 
poporului și orientarea lor în direc
țiile care asigură o dezvoltare eco
nomico-socială dinamică, echilibrată 
și eficientă, înfăptuirea luminosului 
Program al Partidului Comunist 
Român" — se arată în mesajul CO
MITETULUI DE STAT AL PLANI
FICĂRII.

Toți medicii. întregul personal sa
nitar din România vă poartă o vie 
recunoștință pentru că, în multiplele 
și complexele dumneavoastră pre
ocupări, problema bunăstării și sănă
tății poporului constituie o grijă cen
trală — se subliniază în mesajul 
MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII. Orien
tarea profilactică a medicinii. îmbu
nătățirea calității îngrijirii medicale 
acordate celor bolnavi, utilizarea ju
dicioasă a bazei materiale șl a ca
drelor, integrarea cercetării științi
fice și învățămîntului cu asistenta 
medicală, perfecționarea conducerii 

și activității sanitare fac parte din 
opera dumneavoastră pusă cu toată 
ardoarea in slujba națiunii și repre
zintă pentru noi cea mai prețioasă 
bază teoretică și practică, ghidul 
fundamental ' al vieții și muncii 
noastre".

„întregul aparat financiar, în frun
te cu comuniștii, alăturîndu-se cu 
toată ființa lor sentimentelor vibran
te ale națiunii române socialiste, vă 
adresează cele mai calde urări de 
sănătate, multă putere de muncă și 
activitate îndelungată la cîrma par
tidului și statului nostru — se arată 
în mesajul MINISTERULUI FI
NANȚELOR.

Exprimîndu-ne legămîntul solemn 
de a vă urma cu devotament și de 
a traduce în viață vastul program 
elaborat în chip magistral sub 
directa dumneavoastră conducere 
pentru înflorirea României socialiste, 
vă asigurăm că ne vom consacra în
treaga capacitate de muncă pentru a 
înfăptui politica financiară a parti
dului și statului nostru, că vom 
îndeplini neabătut sarcinile tra
sate de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului". ’

COMITETUL JUDEȚEAN CARAȘ- 
SEVERIN AL P.C.R. subliniază in 
mesajul său : Vă sintem adine re
cunoscători că, din clipa în care 
partidul v-a învestit cu cea mai 
înaltă răspundere, de secretar gene
ral, ați promovat cu hotărîre un spi
rit nou, creator, menit să determine 
perfecționarea în permanentă a acti
vității, aducînd o contribuție hotărî- 
tcare, de inestimabilă valoare teo
retică, la elaborarea întregii politici 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru. Inițiativa creatoare, 
clarviziunea științifică, profund mar- 
xist-ieninistă, realismul gindirii și 
acțiunii dumneavoastră stau la baza 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism, călăuzind și dinamizind masele 
de oameni ai muncii în vasta acti
vitate de propășire a patriei socia
liste, de dezvoltare a economiei, 
științei și culturii, spre a asigura 
poporului român un nivel de viață 
materială și spirituală dintre cele 
mai înalte.

Ne angajăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să nu precupețim 
nimic pentru a transpune exemplar 
în viață hotăririle partidului și sta
tului. conștient! că în acest mod ne 
aducem contribuția la triumful so
cialismului și comunismului în 
România, la consolidarea păcii pe 
planeta noastră.

în mesajul MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se subliniază :

„Prin bogăția și valoarea tezelor 
fundamentale, ca și prin soluțiile 
dumneavoastră practice, înnoitoare, 
vizînd lărgirea și adînclrea democra
ției socialiste, prin antrenarea tot 
mai largă a întregului popor la 
elaborarea și înfăptuirea sarcinilor 
edificării societății socialiste .multila
teral dezvoltate, ați adus un strălu
cit aport la tezaurul de idei al so
cialismului științific, al teoriei și 
practicii revoluționare, demonstrind 
încă o dată forța creatoare a parti
dului nostru, capacitatea sa de a 
aplica creator adevărurile universal 
valabile ale materialismului dialectic 
și istoric, ale socialismului științific 
la condițiile concrete ale Româ
niei.

Permiteți-ne, iubite tovarășe secre
tar general, să vă asigurăm că vom 
acționa în spiritul îndemnurilor 
dumneavoastră, al hotărîrilor Con
gresului al XI-lea șl ale Conferinței 
Naționale ale partidului, că vom fo
losi Întreaga noastră capacitate de 
muncă pentru a transforma cantita
tea intr-o nouă calitate".

în mesajul MINISTERULUI CO
MERȚULUI INTERIOR se spune :

„Subliniind cu deosebită pregnanță, 
în toate împrejurările, că activității 
de comerț interior îi revin menirea 
și responsabilitatea de a contribui 
nemijlocit la înfăptuirea telului su
prem al politicii partidului nostru
— ridicarea necontenită a nivelului 
de trai al poporului și creșterea ca
lității vieții — dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați dat 
și ne dați în permanență un ajutor 
hotărîtor pentru îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării cu mărfuri a 
populației, pentru realizarea unui 
comerț modern și civilizat, în mă
sură să satisfacă la nivel superior 
cerințele maselor de consumatori".

„Marxist-leninist remarcabil, stră
lucit om politic și de stat, persona
litatea dumneavoastră, devenită sim
bol al demnității comuniste și al u- 
manismului revoluționar, constituie 
pentru fiecare dintre noi un model 
de dăruire, clarviziune și principia
litate in gîndire și acțiune, de spirit 
dinamic, novator și cutezător, de 
înaltă virtute cetățenească și politi
că, o pildă vie de patriotism fierbin
te și de înalt spirit internaționalist
— se subliniază în mesajul COMITE
TULUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R., CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. CONSILIULUI JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE.

Noi, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Dîmbovița, nu vom uita nici
odată că renașterea economică și so
cială a acestor străbune meleaguri 
românești, viitorul de aur al între
gii țări sînt indisolubil legate de 
munca și viața dumneavoastră, pen
tru care vă aducem un vibrant o- 
magiu și vă exprimăm cele mai calde 
mulțumiri, stima și prețuirea noastră 
fierbinte".

„Trăim aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere cu o necuprin
să bucurie, dragoste și mindrie, ca 
pe o sărbătoare a poporului, a mi
lenarei sale istorii — se arată în 
mesajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Conti
nuator al celor mai înalte aspirații 
ale înaintașilor, dumneavoastră cti
toriți. în fruntea partidului și sta
tului, România socialistă modernă, 
suverană și independentă, stăpînă pe 
vrerea și pe destinele sale.

Epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, în care, ca mo
ment de referință istorică, s-a în
scris și recenta Conferință Naționa
lă a partidului, poartă pentru eter
nitate amprenta personalității mare
lui. conducător politic care sînteți. a 
activității neobosite, profund creatoa
re. a forței de previziune revoluțio
nară. a dăruirii neprecupețite pentru 
cauza partidului și a poporului, cu 
care v-ați identificat".

„Locuitorii acestui ținut de istorie 
și legendă, dar și de grandioase pre
faceri înnoitoare, asemeni întregii na
țiuni, știu cît de mult vă datorează 
dumneavoastră, care ați reușit să fa
ceți din cei 60 de ani de viață și 45 
de ani de activitate revoluționară 
strălucită un adevărat crez pentru 
fericirea și bunăstarea poporului, pe 
care cu pilduitoare înțelepciune și 
abnegație îl conduceți, vă înscrie in 
galeria marilor bărbați de seamă ală
turi de Decebal, Ștefan cel Mare, Mi
hai Viteazul, pentru eternitate — se 
spune în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN.

Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism, minunatele hotăriri 
ale Congresului al XI-lea, ale Con
ferinței Naționale, întreaga politică a 
partidului și statului, atît de bine 
chibzuite și pătrunse de cel mai a- 
dînc umanism, poartă în ele pecetea 
puternicei dumneavoastră personali
tăți. a spiritului vizionar, revoluțio
nar, îndrăzneț și cutezant, ce carac
terizează întreaga dumneavoastră 
muncă si viață".

„Prezența dumneavoastră în funcția 
supremă de conducere a partidului 
și a țării, ce v-a fost încredințată de 
istorie, de poporul român, de comu
niștii acestei țări, strălucitele dum
neavoastră calități de arhitect al 
României moderne, de eminent 
strateg, care a îmbogățit gindirea 
teoretică marxist-leninistă, pun adine 
amprenta pe prezentul și viitorul ță
rii și au făcut din ultimul deceniu 
o epocă de mare densitate istorică, 
cea mai rodnică din întreaga istorie 
a țării" — se relatează în mesajul 
MINISTERULUI APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON
DURILOR FIXE.

„Ca activiști în domeniul dreptu
lui, ne exprimăm gindurile de depli
nă recunoștință și înaltă z prețuire 
pentru valoroasa și originala con
tribuție a dumneavoastră la crearea 
unei concepții realiste, democratice, 
profund umaniste privițid legislația 
societății în care trăim, la perfecțio
narea sistemului de înfăptuire a 
justiției, asigurarea cadrului necesar 
pentru participarea nemijlocită a 
maselor populare la înfăptuirea le

galității și ordinii juridice, expresie 
a procesului de continuă adincire și 
perfecționare a democrației socia
liste — se subliniază in mesajul 
MINISTERULUI JUSTIȚIEI.

Ne angajăm ca, in întreaga noas
tră viață și activitate, Să respectăm 
neabătut Constituția și legile țării, 
combătînd ferm orice încălcări ale 
legalității socialiste și ale ordinii de 
drept, veghind cu toată hotărîrea la 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
tuturor valorilor societății noas
tre noi".

„Oamenii muncii de pe aceste stră
vechi meleaguri românești vă poartă 
o vie recunoștință și aleasă dragoste 
pentru ajutorul permanent acordat 
județului Teleorman, care înflorește 
șl prosperă odată cu țara, sporin- 
du-și contribuția la dezvoltarea avu
ției naționale, la ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului român — se arată în mesa
jul COMITETULUI JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Ne angajăm să muncim fără pre
get, să dedicăm tot ce avem mai bun 
pentru îndeplinirea Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate ' și înaintare a 
României spre comunism".

„Pentru noi. cei ce muncim și 
trăim pe meleagurile de pe Mureș și 
Tîrnave — români, maghiari, ger
mani — se subliniază în mesajul CO
MITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN — viața și activi
tatea dumneavoastră constituie un 
înălțător exemplu, o pildă vie și 
mobilizatoare in îndeplinirea sarci
nilor mărețe ce ne revin".

Vizitele de lucru pe care le-ați 
întreprins în județul Mureș, indica
țiile și îndemnurile dumneavoastră 
au jalonat în mod hotărîtor activita
tea organelor și organizațiilor de 
partid, au dinamizat energiile și ca
pacitățile creatoare ale celor care 
muncesc și trăiesc în deplină unitate 
și frăție pe aceste străbune melea
guri ale patriei, rezultatele obținute 
in toate domeniile de activitate fiind 
cea mai grăitoare mărturie a adeziu
nii noastre depline la întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru".

„Tncununînd șirul marilor fapte și 
bărbați ai istoriei străbune, întreaga 
dumneavoastră muncă și viață de la 
cea mai fragedă vîrstă reprezintă un 
înalt exemplu de dăruire și pasiune 
revoluționară, o pildă fără seamăn 
de slujire cu devotament și abnega- 

. .ție a poporului din jindul căruia v-ați 
născut și pe care ,1-ați ridicat astăzi 
pe piscuri nevisate de prosperitate și 
bunăstare — se ’ arată in mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA 
AL P.C.R.

Dacă astăzi trăim liberi și demni 
într-o țară independentă și suverană, 
într-o patrie în care toți fiii săi se 
bucură de drepturi egale și depline, 
și dacă România socialistă și-a cîști- 
gat un imens prestigiu și o nease
muită prețuire, stimă și respect în 
rîndul tuturor națiunilor lumii, toate 
acestea le datorăm politicii științifice, 
înțelepte a partidului, al cărei iniția
tor și promotor neobosit sinteți dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, personalitate politică pro
eminentă a lumii contemporane, mi
litant consecvent pentru cauza păcii, 
socialismului și progresului umani
tății.

Știindu-vă la cîrma țării, vizionar 
cutezător al timpurilor noastre, cu 
inima și fapta alături de popor, sim
țim permanent, zi de zi. grija părin
tească pe care o purtați tuturor fiilor 
tării, destinelor luminoase ale patriei, 
avem neîncetat certitudinea izbîn- 
zilor de astăzi și de mîine și ne an
gajăm solemn să facem totul pentru 
a ne achita cu cinste de sarcinile ce 
ne revin din documentele istorice ale 
Congresului al XI-lea, ale Conferin
ței Naționale a partidului".

Exprimînd, in numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor botoșăneni, 
profunde sentimente de dragoste și 
atașament față de cel mai iubit fiu 
al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in mesajul transmis de 
COMITETUL JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. ȘI CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN se arată :

„Istoria partidului și patriei noastre 
a înscris cu litere de aur în filele 
sale, iar noi în inimi și în gind fap
tul că perioada de cind vă aflați în 
fruntea partidului și statului nostru 
este perioada cea mai fertilă, mai 
densă și profundă în prefaceri în 
toate domeniile vieții sociale.

Vă mulțumim din inimă pentru 
sprijinul pe care îl acordați județului 
nostru, angajat. împreună cu întrea
ga țară, pe drumul măreț al progre
sului economico-social, pentru con
secvența și fermitatea cu care acțio
nați pentru dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a tuturor zonelor tării.

z Vă mulțumim din inimă, dumnea
voastră, primului bărbat al țării, care 
militați cu hotărîre pentru indepen
dența și suveranitatea patriei și 
care ați făcut ca România să fie cu
noscută, apreciată și stimată pe toa
te meridianele globului.

Ne angajăm solemn, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă urmăm 
întotdeauna cu devotament și cre
dință, să fim ostași de nădejde ai 
partidului, să facem totul pentru în
făptuirea minunatului Program al 
partidului, la elaborarea căruia v-ați 
adus o contribuție hotărîtoare".

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN DE PARTID ȘI CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN ARAD 
se subliniază : „încrezători in viito
rul comunist al patriei, in conducerea 
înțeleaptă a partidului și statului 
nostru, in dumneavoastră, iubite con
ducător, toți cei ce muncesc în între
prinderi, pe ogoare și instituții din 
județul Arad, cu brațele și mintea, 
in frunte cu comuniștii, vă sint 
profund recunoscători pentru spriji
nul direct și de înaltă competență, 
pentru indicațiile prețioase date cu 
prilejul vizitelor de lucru în munici
piul și județul nostru și vă asigurăm, 
și cu acest prilej, de angajamentul 
nostru plenar în realizarea sarcinilor 
ce ne revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale, din celelalte docu
mente programatice ale partidului și 
statului nostru".
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astăzi destinele națiunii noastre, care 
s-a ridicat dintre ei ca un strălucit 
reprezentant a tot ce are mai bun și 
mai valoros poporul român. într-o 
vibrantă unitate de simțire și gin- 
dire, locuitorii Scorniceștiului scan
dează „Ceaușescu-P.C.R.l", „Ceaușescu 
— La mulți ani !“, expresie a atașa
mentului lor vibrant față de partid 
și secretarul său general, a hotărîrii 
lor de a urma neabătut politica 
partidului — chezășia înfloririi conti
nue a acestor vechi meleaguri româ
nești, a întregii țări.

în glasul oamenilor este cuprinsă 
recunoștința profundă pentru grija 
statornică pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o poartă comunei lor, pro
pășirii ei continue, asemenea tuturor 
așezărilor țării. Intr-adevăr, astăzi, 
Scorniceștiul capătă tot mai mult în
fățișarea unui orășel agroindustrial 
cu peste 11 000 locuitori. Printre noi
le realizări economico-sociale se nu
mără și fabrica de confecții, intrată 
în producție în septembrie anul tre
cut, unitate modernă, cu care localni
cii se mîndresc pe drept cuvînt.

La intrarea în fabrică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de Con
stantin Tănase, directorul întreprin
derii. Gazdele informează pe secre
tarul general al partidului că în pre
zent in fabrică lucrează aproximativ 
1 000 de femei. în marea lor majori
tate tinere. încă din primele luni s-a 
trecut la realizarea unei game varia
te de confecții pentru copii, tineret 
și femei. în acest an, valoarea pro
ducției întreprinderii va atinge 80 
milioane lei, iar numărul locurilor 
de muncă va crește cu peste 25 la 
sută. Se prevede lărgirea gamei de 
produse la circa 1 800 de sortimente.

Muncitoarele fac o caldă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, tinere 
fete le oferă flori, îi îmbrățișează cu 
căldură. La fel ca și întregul nostru 
popor, și aici secretarului general al 
partidului i se adresează din inimă 
urarea „La mulți ani !“, precum și 
calde mulțumiri pentru această vi
zită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de calitatea produselor, 
de condițiile de muncă și de viață 
ale personalului muncitor din cea 
mai tînără întreprindere a Scorniceș
tiului. Apreciind rezultatele bune, 
obținute încă de la început, secreta

rul general al partidului recomandă 
să se asigure tot ce este necesar 
pentru ca această întreprindere, do
tată cu utilaje moderne, să realizeze 
o producție diversificată și de bună 
calitate. La încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu semnează în Cartea 
de onoare a întreprinderii : „Vă urăm 
mult succes în activitate și multă 
fericire". Secretarul general, al parti
dului răspunde cu multă dragoste 
manifestărilor de simpatie ale tînă- 
rului colectiv.

în continuare se vizitează biblio
teca comunală șl muzeul Scorniceștiu
lui, care înfățișează atît trecutul se

cular al acestei vetre strămoșești, cît 
și marile prefaceri și realizări ale 
comunei în anii socialismului.

Una din săli prezintă o sintetică, 
dar cuprinzătoare, istorie a Scorni
ceștiului. Un act din 1577 atestă exis
tența documentară a acestei așezări. 
Piese arheologice, descoperite recent, 
certifică însă o prezență mult mai 
veche pe aceste meleaguri. Impresio
nante sînt și documentele care vor
besc generațiilor prezente și viitoare 
de participarea locuitorilor din Scor- 
nicești la marile evenimente din is
toria neamului nostru — revoluția 
lui Țudor Vladimirescu de la 1821, 
revoluția de la 1848, războiul de in

dependență din 1877, răscoalele țără
nești din 1907.

Numeroase reproduceri după docu
mentele vremii evocă, de asemenea, 
pagini glorioase din lupta clasei 
muncitoare din România, a Partidu
lui Comunist Român, împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, pen
tru libertate și dreptate socială, îm
potriva fascismului.

Multe dintre ele îl înfățișează pe 
cel pornit din Scornicești din fra
gedă tinerețe, pe tînărul comunist 
Nicolae Ceaușescu, prezent în marile 
bătălii de clasă. încă cu aproape ju
mătate de secol in urmă.

Alte, imagini redau momente ale

insurecției armate antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 August 1944, 
precum și drumul glorios străbătut 
de poporul român sub conducerea 
partidului, în anii socialismului.

Cum este și firesc, muzeul oferă o 
imagine sugestivă a înnoirilor din 
viața Scorniceștiului. Un panou îi 
prezintă pe membrii fondatori ai 
cooperativei agricole de producție 
Scornicești, una din primele comune 
care, încă în 1949, au pășit pe calea 
nouă deschisă de partid agriculturii 
românești. Printre aceștia se numără 
Andruța și Alexandra Ceaușescu, 
părinții secretarului geheral al parti
dului.

Numeroase grafice și panouri ilus
trează realizările obținute de locui
torii comunei in sporirea, an de an, 
a recoltelor la hectar, în diversifi
carea și modernizarea îfitregii pro
ducții agricole, realizări care fac 
cinste locuitorilor comunei și îi si
tuează printre unitățile agricole 
fruntașe din întreaga țară.

In sala dedicată tineretului și pio
nierilor, minunată ilustrare a vieții 
fericite pe care o trăiesc copiii pa
triei noastre, a grijii partidului față 
de formarea tinerei generații, un 
grup de pionieri și șoimi ai patriei 
oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu

și tovarășei Elena Ceaușescu crava
te roșii cu tricolor in semn de dra
goste și recunoștință.

La plecarea din Scornicești, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sint înconjurați cu 
aceeași dragoste de locuitorii comu
nei. de la cei mai tineri la cei mai 
virstnici, care își reafirmă hotărîriea 
fermă de a contribui cu toate for
țele la înfăptuirea Programului 
partidului, la dezvoltarea agricultu
rii noastre socialiste, a satului ro
mânesc contemporan, pe trepte tot 
mai înalte de civilizație, bunăstare 
și progres..

0 viață închinată fericirii poporului PRODUCȚIILE
5

Film-document, prezentat pe micul 
ecran in cadrul manifestărilor oma
giale consacrate 
rășului Nicolae

. care rememorează . cu forță 
catoare principalele momente 
viața și activitatea, secretarului ge
neral al partidului, sintetizînd în 
imagini existența pilduitoare a pre
ședintelui țării, de numele căruia 
sînt asociate cele mai mari iz- 
binzi ale socialismului pe pă- 
mîntul patriei. Un film-document, 
care cinstește în paginile sale, stră
bătute de fiorul unei trăiri pasionate, 
personalitatea proeminentă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, afirmată 
sub semnul celor mai nobile idealuri 
ale poporului nostru și ale umanită
ții : libertate, neatîrnare, unitate, 
demnitate socială, devotament pentru 
cauza socialismului, a păcii, a înțe
legerii între popoare.

„Coperțile" poetice ale filmului, cu 
chip de Carpațl și de stejari, cu gla
suri de baladă și cu bătrînd urme vi
tejești pe pămînturile Mioriței și ale 
Coloanei infinite, cu însemnele cuce
ririlor revoluționare ale prezentului 
socialist, dimensionează țara. Tara de 
glorii și de dor, căreia președintele 
României socialiste i-a închinat, încă 
din anii tinereții sale, gîndul și fap
ta, contopindu-se cu simțirea și as
pirațiile de libertate, cu demnitatea 
și mîndria poporului român.

Evocarea cinematografică pornește 
din vechea vatră românească a Scor- 
niceștilor, unde, iri urmă cu șase de
cenii, în anul care avea să aducă ță
rii și împlinirea visului de veacuri al 
formării statului național român u- 
nitar, începea drumul de viață al ce
lui mai devotat fiu al poporului nos
tru. Din documente și mărturisiri de 
epocă, filmul rememorează începutul - 
activității revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care încă de la 
frageda virstă de 11 ani, a cunoscut 
exploatarea capitalistă și și-a asumat 
destinul luptătorului politic prin par
ticipare directă la revendicările tine
retului sindical revoluționar.

Memoria peliculei schițează eloc
vent tabloul social al epocii : era pe
rioada gravei crize economice, ani de 
intensificare a exploatării burghezo- 
moșierești, anii curbelor de sacrificiu 

ț și ai fascizării țării, împrejurări care 
au condus la un puternic avînt al 
mișcării revoluționare, caracterizat 
prin puternice mișcări de mase, de
monstrații.' greve, care au cuprins 
zeci de mii de oameni ai muncii. 
Clasa muncitoare dădea o replică ho- 
tărîtă ascensiunii fascismului. Ute- 
cistul Nicolae Ceaușescu, la cei 15

tova-

ani ai săi, era ales, în 1933. membru 
al Comitetului Național Antifascist, 
era delegat — în vara aceluiași an — 
al muncitorilor Capitalei la procesul 
ceferiștilor și petroliștilor desfășurat

fapte din biografia de revoluționar a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din' 
noua biografie a țării... La Conferința 
Națională a partidului din octombrie 
1945 este ales .inembru al Comi

aniversării
Ceaușescti, film

evo-
din la Craiova. Devenise fevoluționar de totului' Central.?.'în 1946 devine "de- - 

profesie.
Din documentele epocii filmul

face;
luptă, de înfruntare a aparatului 
presiv burghezo-moșieresc. „N-o 
încetăm lupta. Sintem mulți ca boa
bele de griu", îi spunea mamei sale, 
după ce, arestat la Craiova și 
expulzat din București, autoritățile

în continuare, anii grei
re
de 
re- 
să

putat în primul parlament democra
tic al țării... 30 Decembrie 1947... 11 
iunie 1948... Din martie 1949 i se În
credințează alte importante sarcini de 
partid : răspunderi majore in dome
niul reorganizării agriculturii, desfă
șoară apoi o activitate hotărîtoare in 
rîndurile armatei, contribuind in mod 
deosebit la făurirea armatei noas-

Omagiu cinematografic adus 
vieții și activității revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
represive i-au stabilit. în 1934, domi
ciliu forțat la Scornicești. Și n-a în
cetat nici o clipă lupta. In 1935 era 
secretarul Comitetului regional Pra
hova al Uniunii Tineretului Comu
nist. Urmează anii de închisoare la 
Brașov și Doftana. reintrarea — in 
decembrie 1938 — în tumultul luptei 
conspirative, alegerea sa în conduce
rea organizației revoluționare a tine
retului, marea demonstrație din 1 Mai 
1939 împotriva fascismului și a .răz- 
boiului, și din nou ani grei de lagăr 
și închisoare, la Jilava, apoi la Ca
ransebeș, Văcărești, Tg. Jiu. Nici a- 
colo lupta n-a încetat o clipă...

Primele zile ale țării libere, după 
izbînda insurecției naționale armate 
antifasciste și . antiimperialiste, sînt 
evocate în filmul studioului „Al. 
Sahia", cu ajutorul unor revelatoare 
imagini cinematografice înregistrate 
pe peliculă de operatorii timpului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, deși în 
vîrstă de numai 26 de ani, însuma 14 
ani de luptă comunistă. Imediat 
după istoricul act de la 23 August se 
află în fruntea tineretului în marile 
bătălii politice pentru democratizarea 
țării. Documentele de epocă încorpo
rate în film, transmit un putfernic 
fior de emoție. Tovarășul Ceaușescu, 
în august 1944, pe balconul unei clă
diri. din Piața Universității— In sep
tembrie 1944, vorbind în fata foștilor 
luptători din ilegalitate... Marile mi
tinguri, apoi, pentru instalarea unui 
guvern revoluționar-democratic... ‘

Filmul oferă noi și noi memorabile

tre populare... Din 1955 îndepli
nește (pină in 1965) funcția de 
secretar al C.C., fiind totodată mem
bru al Biroului Politic... In aprilie 
1962, la marele Congres al țărănimii, 
raportează. în fața celor 11 000 de 
delegați, încheierea procesului de 
cooperativizare a agriculturii... în iu
lie 1965 prezintă raportul de activi
tate la Congresul al IX-lea și este 
ales secretar general al partidului.

Perioada care a urmat, 
fertilă perioadă din istoria 
ției socialiste din România, 
este direct determinată de 
litatea secretarului general 
dului, patriot înflăcărat și 
zionar, novator, dăruit 
ființei sale viitorului 
patriei. Cu imagini atît de familiare 
nouă, pentru că sînt ale vieții de fie
care zi, filmul — cît poate cuprinde 
un film dintr-o operă constructivă de 
o amploare fără precedent — își pro
pune să înfățișeze și să sintetizeze 
contribuția creatoare a secretarului 
general al partidului la procesul de 
edificare a noii Românii, la rezolva
rea celor mai complexe probleme ale 
lumii contemporane.

(Urmare din pag. I)

Pășim împreună mereu uniți
in primăvara continuă a patriei

(Urmare din pag. I)

ce naționalitate ești, ci 
dacă ești bun munci
tor, dacă, ești bun in
giner, dacă ești bun 
lucrător pe ogoare, 
dacă ești bun cerce
tător. bun profesor, 
dacă faci totul pentru 
victoria socialismului, 
pentru bunăstarea în
tregii națiuni". Nu este 
scriitor român, ma
ghiar sau german care 
să nu aibă sentimen
tul de mulțumire, de 
profundă recunoștință 
față de acest condu
cător minunat, cu sim
țire înaltă și expresie 
nobilă, care ne-a che-

mat să cîntăm Româ
nia, să-i cîntăm inde
pendența, demnitatea 
și libertatea. Eu nu voi 
uita niciodată aceasta.

In primăvara 
tinuă a patriei, 
vom conteni să 
tăm pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii 
— România socialistă. 
Și spunem acum, din 
nou, cum ne-am rostit 
în aceste zile de săr
bătoare, intr-o solida
ritate cu Partidul nos
tru și conducătorul 
nostru, că indiferent 
de limba pe care o 
vorbim noi ne voim 
expresia acestui Pro
gram al nostru, ne ex-

con- 
nu 

lup

primăm bucuria de 
a-1 avea pe tovarășul 
Ceaușescu la cirma a- 
cestor vremuri in . care 
poporul urcă fără șo
văire spre era visată 
a comunismului. Iar 
inima mea bate în a- 
ceste clipe alături de 
inima tînără a Omului 
și căruia îi spun mul
țumesc. Cuvintele me
le sînt deopotrivă ale 
fraților mei, de la 
Mureș 'în vale, către 
marea poartă a Albei 
Iulii, unde Patria s-a 
împlinit acum șase de
cenii, odată cu naște
rea Omului — suflet 
din sufletul neamului 
nostru.

cea mai 
construc- 
a fost și 
persona- 
al parti- 
spirit vi- 

adînculdin
comunist al

Semestrial vor fi acordate premii 
brigăzilor in ordinea clasării în în
trecere.

— Ce rezultate scontați să obțineți 
prin aplicarea acestei inițiative ?

— Mai intîl, să stimulăm interesul 
pentru mecanizare in privința atît 
a susținerii abatajelor și tăierii căr
bunelui, cît și a introducerii utila
jelor care diminuează efortul fizic. 
Apoi, scontăm ca spiritul de compe
tiție să asigure o creștere substan
țială a productivității muncii, o 
înaltă disciplină a muncii, ca prin 
afirmarea puternică a creativității 
tuturor minerilor să perfecționăm în 
permanență activitatea in subteran. 
Practic, tocmai pe asemenea progre
se calitative in munca minerilor se 
fundamentează angajamentul 
tivului întreprinderii de a da 
meuLar țării in acest an cel 
16 000 tone

Discutăm 
promotorul 
referit.

— Sînteți 
trecerii socialiste 
întreprindere, dar și participant 
rect la ea. Care șint principiile după 
care vă conduceți activitatea de. șef 
de brigadă ?

— Pun un accent deosebit pe pre
gătirea profesională a oamenilor, pe 
spiritul lor de disciplină. Fiecare 
miner are repartizată o sarcină pre
cisă în cadrul brigăzii, de îndeplini
rea căreia răspunde de la început și

cărbune.
cu minerul Eugen 
inițiativei la care

coțcc- 
supli- 
puțin

Voicu, 
ne-am

nu numai inițiatorul 
din acest an

în- 
in 

di-

Congresele al IX-lea, al X-lea și 
al XI-lea, Conferințele Naționale ale 
partidului care au avut loc in această 
perioadă, toate atît de strins"legate 
de numele, de gîndul.și fapta, tuva- . 
râsului''Nicolae Ceaușescu, au Situat 
România pe orbita unei 
spectaculoase, fără 
te domeniile de 
oferă nenumărate 
despre dezvoltarea 
nizarea economiei naționale, perfec
ționarea continuă a organizării și 
conducerii societății, adîncireă și 
consolidarea democrației socialiste, 
promovarea consecventă a principi
ilor eticii și echității socialiste, con
servarea și dezvoltarea valorilor 
spirituale-ale națiunii, înflorirea con
tinuă a învățămîntului, științei, ar
tei și culturii. Vorbind despre Om, 
filmul vorbește despre Țară, vor
bind despre Tară, filmul, vorbește 
despre Om. Despre Omul care con
duce clarvăzător destinele României 
socialiste, neobosit la ..masa de lu
cru" a țării, spre orizonturi comu
niste.

Un capitol aîriplu este consacrat 
relațiilor internaționale ale partidu
lui și statului nostru. în continuă ex
tindere și aprofundare. Imaginile se
lectează impresionante, mărturii cțe 
stimă și prețuire pe care România, 
prin politica sa externă, le-a cucerit 
pe tot globul. Noile principii de re
lații între statele lumii, promovate 
cu fermitate de politica partidului, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. sint 
principii îmbrățișate astăzi tot mai 
larg de popoare, de opinia publică 
mondială.

Scenariștii filmului — Nicolae 
Dragoș și Dinu Săraru, autori și ai 
unui comentariu rezonant, sobru și 
patetic — alături de regizorii Virgil 
Călotescu și Pantelie Tuțuleasa au 
compus, din mărturiile documenta
re, un valoros portret cinematografic, 
biografia exemplară a ilustrului cti
tor de civilizație socialistă. Un film
document. care susține elocvent, prin 
toate argumentele sale: de imagine și 
text, adevărul exprimat încă prin 
titlu : O viață închinată fericirii po
porului.

ascerisiuni 
precedent, în toa- 
act'ivitate. Filmul 
imagini-argument 
rapidă și moder-

Călin CALIMAN

pînă la sfîrșit. In 
consider importantă 
proșabilă a utilajelor miniere, 
aceea, eu personal și șefii de schimb 
avem ca îndatorire de seamă verifi
carea atentă a modului cum se com
portă în exploatare mașinile și uti
lajele.

al doilea rînd, 
funcționarea ire-

De

In acest an, una din sarcinile prioritare ale muncitorilor și spe
cialiștilor din întreprinderile agricole de stat, ale tuturor oamenilor 
muncii din agricultură o reprezintă sporirea producției de porumb. 
Experiența unor unități agricole de stat demonstrează că. indiferent - 
de condițiile naturale, se pot obține recolte superioare. Anul trecut, 
de exemplu, 20 de unități situate in cele mai diferite zone ale țării 
au realizat o producție medie de peste 5 000 kg boabe stas la hectar. 
Diferențele de recoltă înregistrate între întreprinderile agricole de 
stat situate in aceeași zonă, cu dotare tehnică asemănătoare, dove
desc că există mari rezerve de sporire a randamentului la hectar, 
în legătură cu factorii care contribuie la creșterea recoltelor la hectar, 
am solicitat opiniile unor specialiști din unitățile fruntașe la cultura 
porumbului.

Amplasarea culturilor și 
pregătirea terenului. Se știe 
că porumbul este ultima cultură care 
șe insămințează primăvara. Din a- 
ceastă cauză, nu de puține ori po
rumbul se seamănă pe terenuri ne
corespunzătoare. nearate din toamnă, 
cu resturi vegetale și exces de u- 
miditate. Care sînt principalele ce
rințe din acest punct de vedere ?

furajere. Din propria experiență am 
ajuns la concluzia că, atunci cind nu 
poți alege cele mai bune plante pre
mergătoare. se poate recurge la su
prafețele care au fost cultivate cu po
rumb, cu condiția să nu fi fost mai 
mult de 2—3 ani pe același loc. în 
acest caz se face o bună fertilizare

Vadim Rusu, directorul I.A.S. Bala- 
ciu, județul Ialomița : Anul trecut, u- 
nitatea noastră a obținut o produc
ție'medie de 7 572 kg boabe stas la 
hectar, in condiții de neirigare. Am
plasarea porumbului este o proble
mă de mare răspundere. De aceea, 
încă de la începutul anului agricol 
Întocmim un plan corect de ampla
sare a tuturor culturilor. Facem a- 
ceasta dintr-un motiv bine înteme
iat. Se întîmplă ca in zorul campa
niei de primăvară, cînd a venit vre
mea să însămințezi floarea-soarelui, 
să nu mai stai să alegi, ci să pui să- 
mința in terenuri stabilite si pregă
tite special pentru porumb. Așa se 
face că, uneori, porumbul — care se 
însămînțează ultimul — este ampla
sat pe terenuri necorespunzătoare. 
Noi cultivăm peste 1 900 ha cu po
rumb. o suprafață mare, și avem des
tule probleme la întocmirea planului 
de amplasare. Anul trecut, de
xemplu, 630 ha cu porumb au fost 
cultivate după păioase, 910 ha — după 
porumb, in anul doi. 350 ha — după 
leguminoase și restul — după culturi

de stat frantassI
pentru completarea necesarului de 
substanțe nutritive. Esențial este ca ■ 
terenurile pe care se amplasează po
rumbul să fie arate din toamnă, să 
nu aibă resturi vegetale și exces de 
umiditate. In aceste condiții și prin 
respectarea riguroasă a regulilor a- 
grotehnice — de la semănat pină Ia 
întreținere — pot fi obținute recolte 
mari la hectar.

e- Alsgerea hibrizilor și a- 
sigurarea unei densități co
respunzătoare a plantelor 
sînt, de asemenea, hotărîtoare pentru

destinate cu rigurozitate 
atente a stării tehnice a 

Sintem retribuiți în acord,

nute sînt 
controlării 
utilajelor, 
iar dacă ne vedem de treabă și lu
crăm cu spor — cîștigăm bine. 
Consider că am reușit ca toți minerii 
din brigadă să fie pătrunși de rigo
rile disciplinei din sîibteran, să ințe-

— dorim 
activității 
indicat

sți sporim efi- 
noastre. Așa cum 
tovarășul Nicolae 
pune accent pe in-

Brigada maltei productivității
— Cum decurge o zi de lucru in 

brigada dumneavoastră ?
— Minerii din brigada pe care o 

conduc sosesc cei dinții la mină, ni
meni nu intîrzie. Iau primii masa — 
pe care conducerea partidului a ho-, 
tărit să fie distribuită gratuit — sint 
primii la 
care coboară 
în drum 
vizionează 
sare in 
plas.e metalice 
material- lemnos, 
riale. ’ ‘ _
muncă, ortacii din schimbul anterior 
incă mai lucrează. împreună cu ei 
rezolvă problemele tehnice care ne
cesită o concentrare mai mare de 
forțe. Practic, activitatea de pro
ducție se preia din mers, fără a con
teni nici o clipă. Firește, citeva mi-

primii 
lucru, 
apro- 
nece- 

de 
cu 

alte mate- 
locurile de

sura puțului, 
la orizontul de 

spre abataje se 
cu cantitățile 

schimbul respectiv 
pentru podiri, 

cu 
Cînd ajung la

podari 
ciența 
ne-a
Ceaușescu. vom 
troducerea pe scară largă a utilaje
lor și instalațiilor la lucrările de ex
ploatare și. in acest sens, ne propu
nem să ridicăm gradul de mecaniza
re de la circa 20 la sulă anul trecut 
la 60 la sută in acest an. Astfel, in
tenționăm să deschidem un nou a- 
bataj frontal cu susținere individua
lă și tăiere mecanizata, care va de
termina creșterea productivității cu 
circa o tonă pe post și să creăm noi 
fronturi de lucru la care încă de la 
început să se poată aplica mecani
zarea.

— Care considerați că sînt brigă
zile cu care veți concura direct pen
tru cîștigarea întrecerii ?

— De fapt, .cum anul abia a în
ceput. cred că atît brigăzile conduse 
de Florea Mionici de la sectorul UI 
sau Constantin Stan de la sectorul II. 
cît și oricare dintre brigăzile care 
lucrează în întreprinderea noastră 
pot ciștiga întrecerea. Bineînțeles, 
brigada pe care o conduc va face 
totul pentru a obține un loc fruntaș.

leagă că numai muncind conștiincios 
și organizat poate crește producția de 
cărbune, își pot spori ciștigurile per
sonale.

— In acest an, sarcinile de produc
ție sînt mai mari, dar și obiectivele 
la care v-ați angajat sint. de ase
menea, importante. Ce măsuri veți 
lua pentru a le îndeplini ?

— Ca gospodari ai locurilor de 
muncă — și vrem să fim buni gos-

întrecerea minerilor de la Petrila a începui cu bune rezultate, din 
primele săptămini ale anului. Deocamdată, în frunte este brigada lui 
Eugen Voicu,care, pînă acum a extras, peste plan. 1 500 tone cărbune. 
Fără îndoială. Inițiativa minerilor de la Petrila, menită să asigure 
un cît mai înalt nivel de productivitate a muncii poate fi preluată, 
îmbogățită, adaptată și in alte unități din Valea Jiului, colectivele 
miniere fiind in acest an antrenate in efortul de importanță națională 
de a da țârii cit mai mult cărbune cocsificabil și energetic, răspun- 
zînd astfel prin fapte grijii pe care conducerea partidului, secretarul 
său general, o acordă muncii și vieții minerilor.

obținerea-de producții mari la hec
tar. Cum se asigură un raport optim 
între hibrizii timpurii și cei tardivi, 
care este densitatea cea mai potrivi
tă pentru fiecare dintre ei ?

Gheorghe Antochi, directorul I.A.S. 
Bacău : Un hibrid dă producții di
ferite de la o zonă la alta și chiar 
de la o întreprindere la alta dacă 
condițiile ............................................. '
aceea, la 
me și pe 
am ținut 
climatice 
oară, 
porumb, circa 600 ha au fost cul
tivate cu hibrizi din grupa celor ex- 
tratimpurii, iar 620 hectare 
hibrizi timpurii. Deci, am 
în cultură numai hibrizi 
timpurii 
care 20 
tivată a 
sămință, 
de 4 221 
ceea ce 
ductiv 
Considerăm insă că hibrizii timpurii 
pot da producții și mai mari 
respectă tehnologia 
Un argument în 
ferma Scurta, pe o 
ha cultivată cu 
s-a obținut o recoltă medie de 6 931 
kg boabe stas la hectar.

Din propria experiență ne-am con
vins, totodată, că nivelul producției 
de porumb depinde și de densitatea 
plantelor la hectar sau, mai exact 
spus, de numărul de știuleți de pe 
fiecare metru pătrat. Aceasta nu este 
totul ; tot atît de 
să 
tea 
tru 
crările — de Ia pregătirea terenului, 
semănat și pînă la 
turii — au o mare 
tru asigurarea unei 
me a plantelor. De 
întărirea răspunderii mecanizatorilor 
pentru calitatea lucrărilor efectuate 
urmărim ca sămința să fie bine 
sortată și calibrată.

Aristotel Blendea, directorul I.A.S. 
Grabăț, județul Timiș : în ultima 
vreme au fost introduși și generali
zați în producție o serie de hibrizi 
de mare productivitate. Dar unii 
dintre ei sint sensibili, mai preten
țioși față de condițiile de tempera
tură, umiditate, sol ș.a. Specialiștii 
din unele unități agricole nu cunosc 
întotdeauna calitățile unor hibrizi și, 
de aceea, le este dificil să aleagă pe 
cei mai potriviți condițiilor locale. 
In ultimii ani, specialiștii din între
prinderea in care muncesc au luat 
in studiu o serie de hibrizi creați de 
stațiunea experimentală Lovrin, uni
tate vecină și cu . care de altfel 
colaborăm foarte bine. Am simțit 
insă nevoia să cunoaștem mai bine 
însușirile unor hibrizi și am ajuns 
la o serie de concluzii interesante. 
Astfel, am stabilit cele mai potrivite 
distanțe intre rinduri și ale plante
lor pe rînd. De asemenea, am ajuns 
la concluzia că hibridul HS-415 este 
cel mai productiv și rezistent la 
cădere, dar are o perioadă lungă de 
vegetație ; iar hibrizii din grupele 
200 și 300 dau cele mai bune recolte 
la o densitate de 50 000 plante la 
hectar. Aplicînd rezultatele experi
ențelor pe care le-am tăcut, anul 
trecut am realizat o producție medie 
de 7 475 kg la heclar, pe o suprafață 
de 3 000 ha, în condiții de neirigare.

naturale sînt diferite. 'De 
alegerea hibrizilor pe fer- 
fiecare parcelă în parte 
seama de condițiile pedo- 
locale. Anul trecut, bună- 

din suprafața de 1 225 ha cu 
circa 600 ha

iar 620 hectare cu 
timpurii. Deci, am avut 

cultură numai hibrizi extra- 
și timpurii. In condițiile în 
la sută din suprafața cul- 
fost destinată producerii de 
am realizat o recoltă medie 
kg boabe stas la hectar, 
dovedește potențialul pro- 

ridicat al acestor hibrizi.

dacă se 
culturi, 

sens : la
acestei 

acest 
suprafață de 160 
hibridul HD-120

important este 
și uniformita- 

fiecare me-
se realizeze 
plantelor pe 
pătrat cultivat. _ Și toate lu-

întreținerea cul- 
importanță pen- 
densități unifor- 
aceea, odată cu

Ion TEODOR
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Simbătă dimineața, tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., s-a întilnit și a 
avut convorbiri cu delegația Confe
derației Sindicatelor Congoleze — 
C.S.C., condusă de Bokamba Yangou- 
ma, secretar general al C.S.C., care, 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., efectuează o vizită de prie
tenie și studiu în țara noastră.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a fost prezent Emile A. Bongouande, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București.

★
Simbătă a părăsit Capitala Aii Raza 

Bahrami, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Iranului, care 
și-a încheiat misiunea în Republica 
Socialistă România.

•Ar
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, între 22 și 28 
ianuarie ne-a vizitat țara o delega
ție a Consiliului Portughez pentru 
Pace și Cooperare, condusă de Duarte 
Justinniano Vidai, membru al pre
zidiului consiliului.

Oaspeții au fost primiți la Comi
tetul Național pentru Apărarea Pă
cii, au avut Convorbiri la Comitetul 
foștilor luptători antifasciști, la Uniu
nea sindicatelor din învățămînt, ști
ință și cultură, precum și la Consi
liul județean Buzău al Frontului Uni
tății Socialiste și au vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din județul Buzău.

★
în zilele de 26—28 ianuarie a avut 

loc la București o sesiune a subco
misiei româno-bulgare de colaborare 

’tehnico-științifică. Cu acest prilej au 
fost convenite noi acțiuni de colabo
rare tehnico-științifică, menite să 
contribuie la diversificarea conlucră
rii dintre cele două țări, în domenii 
de interes reciproc.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Iancu Drăgan, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, și de Kostadin Kostadi- 
nov. prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Știință și Pro
gres Tehnic al R.P. Bulgaria.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției retrospective Corneliu Baba
Un moment de o importantă deo

sebită pentru mișcarea noastră 
plastică l-a constituit vernisajul 
expoziției retrospective a artistului 
poporului Corneliu Baba, care a a- 
vut loc simbătă la amiâză, în sala 
Dalles, în prezența a numeroși oa
meni de artă și cultură, a unui 
mare public iubitor de frumos.

Maestrul respectat și prețuit ofe
ră. acum, ca rod al unei jumătăți 
de secol de activitate, o selecție re
prezentativă cuprinzînd peste 200 de 
opere de pictură și grafică din am
pla sa creație. Expoziția se consti-

tuie ca o monumentală frescă evo- 
cind oameni, fapte și momente care 
reflectă sensuri adînci ale istoriei 
prezente și trecute a poporului 
nostru.

La vernisaj, criticul Mircea Deac, 
pictorul Liviu Lăzărescu, în nume
le elevilor maestrului, pictorul Ion 
Pacea, vicepreședinte al Uniunii 
artiștilor plastici, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, au relie
fat în cuvîntările lor personalita
tea complexă a pictorului Corneliu 
Baba. (Agerpres)

ț

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

t
PROGRAMUL 1

8,00 Sportul pentru toți,
8.15 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
9.15

9,45

10,00
11,45
12,30
13,00
13,05
14,55

16,45
17,10

18,00
19,00

19.20
19,30
19.50
20,10

Film serial pentru copii : 
„Cavalerul Niger*. Episodul 7 
Pentru căminul dumneavoas
tră
Viața satului 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical 
Campionatul mondial de 
handbal masculin ; Româ
nia — Ungaria. (Transmisiu
ne directă de la Herning — 
Danemarca) ■
Drumuri europene 
Film serial : „Linia maritimă 
Onedln**. Episodul 23 
Cel mal bun continuă 
„Mulțumim din inimă parti
dului". Omagiul pionierilor șl 
șoimilor patriei, adus tova
rășului Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele țării, cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de via
tă și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară 
1001 de seri
Telejurnal
File de istorie ~~
Antena vă aparține. (Spec
tacol prezentat de -județul 
Sibiu)

21,10 Film artistic ; „Ultimul țărm". 
Premieră pe țară. (Producție 
a studiourilor americane)
PROGRAMUL 2
Concert Beethoven : Fante
zia pentru pian, cor și or
chestră. Solist ; Dmitri Baș- 
kirov ; Concertul pentru vi
oară șl orchestră in Re ma
jor. Solist : Yehudi Menuhin

LUNI, 30 IANUARIE
PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală.
Emisiune in limba maghiară 
Cintă Iza și Mara 
1001 de seri
Telejurnal 
Panoramic
Roman-foileton Pagini din 
comedia umană. Episodul 7 
Mai aveți o întrebare ?
Muzică ușoară contemporană 
Cadran mondial
PROGRAMUL 2
Capitol nou la o carte des
pre satul românesc 
Cenacluri ale tineretului 
Pentru căminul dumneavoas
tră
întîlnire cu satira și umorul 
File de istorie
Cintece și dansuri populare 
Film serial pentru copil ; 
1001 de seri
Telejurnal
Actualitatea bucureșteană 
Telex
Moment muzical

10,00

21,25
21,55
22,05

16,30

16.50
17,20

17.35
18,05
18,25
18,55
10.20
19,30
21,00

2i.is ____  ______
21.35 în alb și negru : Călăreții

în grupa noastră întrecerea a fost relansată
DIN DANEMARCA

s-a făcut mai multă lumină. în gru
pa A : R. F. Germania (ieri 20—10 
cu Canada) și Iugoslavia (17—16 cu 
Cehoslovacia) sînt calificate, partida 
de azi dintre ele urmind să stabi
lească ordinea, dar și cine pășește 
în semifinală cu un bagaj de două 
puncte; în grupa C : U.R.S.S. (24—12 
cu Spania) și Danemarca (21—14 cu 
Islanda) se găsesc în aceeași situa
ție ; în grupa D : Suedia (24—20 cu 
Japonia) și Polonia (28—22 cu Bul
garia), la fel.

Astăzi e o, zi decisivă pentru echi
pa României, care — deși a pierdut 
startul în „grupa dinamită", cum au 
supranumit ziarele ’daneze ■ grupa B 
— nu a renunțat nici o clipă la gîn- 
dul podiumului victorios. Meciul de 
azi cu Ungaria constituie însă un 
„hop" din mai multe puncte de ve
dere. în primul rînd, pentru că .echi
pa Ungariei. — bine clădită și rapi
dă, beneficiara unui portar de mare 
clasă și a unui „tunar" pe care și 
l-ar dori orfee reprezentativă — este 
foarte periculoasă, cînd prinde o zi 
bună. Ca dovadă, cu puține zile îna
intea mondialelor a reușit isprava să 
învingă ambițioasa și tehnica repre
zentativă a Danemarcei, pe terenul 
acesteia, ,1a 15 goluri diferență ; iar 
ieri a întrețut cu aplomb echipa 
R.D.G. ! Meciul acesta, de care prac
tic depinde soarta a 3 echipe (Româ
nia, Ungaria și R.D.G.), mai este di
ficil și pentru că. din cîte se obser
vă. unele persoane din lumea hand; 
balistică ar prefera ca ediția ’78 să 
producă surpriza eliminării campioa
nei mondiale și curmarea suprema
ției pe care aceasta o deține de 17 
ani în șir. situație atit de rar întâl
nită în sportul mondial. Credem, to
tuși, cu toată convingerea, că băieții 
noștri au forța sportivă, capacitatea 
psihică să depășească 
realizînd astăzi singura 
favorabilă lor : victorie 
prezentativei Ungariei.

Gh.

CORESPONDENȚA
Oricît ar părea de mică. Danemar

ca are distanțe lungi. Pleci diminea
ța din Copenhaga — cum a făcut 
echipa de handbal a României — și 
după cîteva ore pe autostradă dai 
de apă ; aștepți ceva vreme ” 7 
vină rîndul la ferry-boat, in care 
intri apoi cu autocar cu tot ca in 
pîntecul unei uriașe balene, și plu
tești agale o oră-două ; cobori iar pe 
uscat și iar gonești cîteva ore pe 
panglica șoselei. Cînd ai ajuns la 

. Herning îți dai seama că ziua a tre
cut. dar practic n-ai parcurs decit ' 
puțin peste 300 km.

Pentru că organizatorii au progra
mat fiecare meci în altă localitate, 
handbaliștii noștri s-au deplasat 
ieri în orașul Aabenraa, cale de 142 
km spre sud. Ziua a fost cit se poate 
de bună pentru ei. Veseli au plecat 
la drum dimineața, veseli s-au întors 
la Herning seara. La pauză îi condu
ceau deja pe francezi cu 9 goluri 
(18—9) ; pînă în final au dublat di
ferența : 35—17. Evident, fiind adver
sarul mai comod. întreaga noastră 
formație s-a mișcat bine. S-au re
marcat : portarii Penu și Munteanu 
(fiecare a apărat cîte 
Birtalan (care a înscris 
Folker și Stingă (cite 7 
mai înscris Grabovschi și 
3), Mironiuc (2), Voina. Drăgăniță și 
Deacu (cîte unu). Echipa noastră a 
beneficiat de 10 lovituri de la 7 me
tri ; pe toate le-a executat Birtalan 
—. care a fructificat 7 din ele. Echi
pa franceză a executat 4 asemenea 
lovituri, din care a ratat 3.

în derbiul grupei noastre s-a pro
dus însă o mare surpriză : Ungaria 
a invins pe R.D.G. cu 12—10 (după 
ce la pauză conducea cu 7—6, iar în 
ultimele minute ale meciului cu 
12—8) ! ! în felul acesta a fost re
lansată lupta pentru 
grupa B, clasamentul 
astfel : 1. Ungaria (4 
nia (2 p); 3. R.D.G. (2 .. .

în celelalte trei grupe preliminare

să-ți

o repriză), 
10 goluri), 
goluri). Au 
Durau (cite

primul loc în 
arătînd acum 

p) ; 2. Româ- 
p) ; 4. Franța.

acest „hop", 
alternativă 

în fața re-

MITROI

0 9

A

In cîteva rî
• La Brașov începe astăzi meciul 

dintre echipele României și Olandei, 
contînd pentru turneul de promoție 
(grupa B) al campionatului european 
de tenis pe teren acoperit.

Din selecționata României fac par
te Dumitru Hărădău, Florin Segăr- 
ceanu, Andrei Dîrzu, Liviu Mancaș 
și Eduard Pană. Formația olandeză 
are in componență pe, Louk Sanders, 
Rolf Thung, Wouters Fok și Fritz 
Don.

întîlnirea va începe la ora 15.
© De la F.R. Fotbal sintem infor-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 ianuarie și 1 februarie. în țară : 
Vreme în general caldă mai ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil mai mult noros. Vor cădea 
precipitați) temporare atit. sub formă 
de. ploaie cît.și- lapoviță și nihșoare- în. 
Banat, Cfișana, Transilvania, Maramu

uri
mâți că plenara comitetului federa
ției, care urma să se desfășoare la 
30 ianuarie a.c., a fost amînată pen
tru luna februarie, la o dată care va 
fi anunțată.

C Aseară, pe patinoarul artificial 
din parcul sportiv „23 August", s-a 
disputat întîlnirea internațională a- 
micală de hochei pe gheață dintre 
echipele României și Ungariei. Ho- 
cheiștii români au obținut victoria 
cu scorul de 4—1 (2—0, 0—0, 2—1). 
Astăzi, de la ora 17, pe același pati
noar, are loc meciul revanșă.

Actualitatea politică internațională 
a consemnat un eveniment impor
tant : deschiderea, la 24 ianuarie, a 
unei noi și importante etape a lu
crărilor Comitetului pregătitor al se
siunii speciale a Adunării ~
nerale a O.N.U. consacrată
exclusivitate dezarmării, 
este cunoscut, 
tre, împreună 
a se convoca

Ge- 
în 

________  Așa cum 
inițiativa țării noas- 

state, de

vine popoarelor în realizarea marelui 
deziderat al înlăturării forței și in
strumentelor ei directe din relațiile 
internaționale.

în importanta cuvîntare rostită, la 
manifestarea omagială din Sala Pa
latului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reafirmînd hotărîrea partidului și po; 
porului nostru de a milita cu aceeași 
neabătută dîrzenie pentru ca genera
țiile viitoare să nu mai fie nicioda
tă nevoite să ducă războaie, a subli
niat : „Partidul nostru a acordat și 
acordă o atenție deosebită probleme
lor dezarmării. Am menționat că vom 
face totul pentru a contribui la eli
minarea războiului din viața popoare
lor. Așteptăm ca reuniunea Organi
zației Națiunilor Unite din prima 
parte a acestui an să deschidă per
spective clare în realizarea acestui o- 
biectiv, la care aspiră toate popoarele 
lumii".

Prima sesiune consacrată în exclu
sivitate problemelor dezarmării din 
întreaga existență de peste trei de
cenii a Națiunilor Unite capătă, ast
fel. dimensiunile unui moment isto
ric. se înscrie ca un prilej unic de 
a păși într-o eră nouă de tratative, 
care să se soldeze' cu măsuri concre
te. energice, menite să contureze o- 
rizonturile unei lumi senine, a păcii 
și securității, a progresului* și bună
stării tuturor națiunilor. Sînt tot a- 
tîtea argumente care pledează în fa
voarea unei pregătiri cu maximum 
de seriozitate a acestei reuniuni, pen
tru ca rezultatele ei să corespundă 
așteptării popoarelor.

vestite cu deplină autoritate și baza
te pe reguli și proceduri de lucru de
mocratice pentru a oferi tuturor 
statelor posibilitatea de a participa 
la negocieri în condiții de deplină 
egalitate. Ecoul pozitiv pe care l-au 
stîrnit aceste proiecte atestă carac
terul' lor realist, constructiv, faptul 
că ele oferă răspunsuri concrete unor 
cerințe stringente ale actualității.

Pe masa comitetului se află, de a- 
semenea, un șir de propuneri de lucru 
avansate de alte țări membre. Impor
tant este acum să se treacă cu toată 
seriozitatea Ia definitivarea celor trei 
proiecte de documente, care vor fi su
puse sesiunii speciale. în această ac
țiune de finalizare va trebui, fireș
te. să se țină seama de toate .pro
punerile de. lucru depuse, de punc
tele de vedere ale unui, număr 
cit mai mare de țări, de su
gestiile ce se vor face. în timpul lu
crărilor. Experiența arată că njani- 
festîndu-se simț al receptivității, în
țelegere și respect reciproc este pe 
deplin posibil să se ajungă la o ar
monizare a pozițiilor, astfel incit 
lucrările să se soldeze cu elaborarea 
unor documente de substanță, clare, 
angajante, rod al consensului gene
ral, care să cuprindă măsuri cu un 
coeficient practic cit mai ridicat, 
soluții și recomandări de o autentică 
eficiență, de natură să dea un im
puls liotărîtor rezolvării ansamblului 
problematicii dezarmării.

Situîndu-se pe această poziție, 
România înțelege să-și aducă din plin 
contribuția la reușita dezbaterilor 
Comitetului pregătitor, ca și a se
siunii speciale. Sînt larg cunoscute 
consecvența și fermitatea cu care 
România socialistă se pronunță in 
favoarea 
solută 
cleare, 
nergia

cu alte 
o asemenea sesiune 

a fost însușită în unanimitate de 
Adunarea Generală la penultima sa 
sesiune ordinară (1976), rezoluția In 
acest sens preconizind, totodată, for
marea unui Comitet pregătitor, care 
și-a început la scurtă vreme după 
aceea activitatea. Anul trecut, Adu
narea Generală, confirmînd data se
siunii speciale — 23 mai-28 iu
nie a.c. — a evidențiat din nou ne
cesitatea de a i se asigura o pre
gătire cit mai corespunzătoare, cit 
mai temeinică — sarcină ce revine 
comitetului în faza actuală a activi
tății sale.

Este un fapt îmbucurător că de-a 
lungul celor trei etape de pînă acum 
ale activității Comitetului pregătitor 
— alcătuit din 54 de membri, între 
care. și România — a prevalat o* at
mosferă constructivă, ceea ce a în
lesnit realizarea unui consens asupra 
ordinii de zi a sesiunii speciale, 
care prevede finalizarea lucrărilor 
acesteia prin trei documente de bază: 
Declarația cu privire la dezarmare, 
Programul de acțiune, Structurile de 
negociere. Nu este însă mai puțin 
adevărat că partea cea mai impor
tantă a lucrărilor comitetului — con
venirea conținutului proiectelor celor 
trei documente ce vor fi înaintate 
spre aprobare sesiunii — începe abia 
acum, ceea ce conferă' acestei etape 
importanța sa deosebită.

Animată de dorința ca sesiunea 
specială să-și desfășoare lucrările in 
mod cit mai eficient, să se soldeze 
cu rezultate cit mai concrete, țara 
noastră a prezentat încă din faza 
inițială, în' spiritul programului 
cuprinzător de dezarmare elabo
rat de Congresul al XI-lea al 
partidului, al documentului de po
ziție înaintat O.N.U. în 1975, proiecte 
proprii, sub forma unor propuneri de 
lucru, în ce privește toate cele trei 
documente : Declarația cu privire Ia 
dezarmare, care stabilește principiile, 
obiectivele și prioritățile viitoarelor 
negocieri în această problemă, tac
tica și strategia menite să ghideze, 
în viziunea României, toate tratati
vele de dezarmare ; Programul de 
acțiune eșalonat in timp, cuprinzînd 
ansamblul măsurilor ce trebuie în
treprinse, după părerea țării noastre, 
în domeniul dezarmării nucleare șl 
convenționale, intr-o abordare de la 
simplu la complex, care să ducă, în 
ultimă instanță, la incheierea unui 
tratat de dezarmare generală și com
pletă, sub un control internațional 
strict și eficace ; documentul re
feritor la structurile de nego
ciere, preconizind .crearea unor 
mecanisme suple și viabile, în-

Romulus CĂPLESCU

dezarmării, prioritate ab- 
revenind dezarmării nu-

este unanim apreciată e- 
nesecată cu care tova

rășul Nicolae Ceaușescu acționează 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
principalul factor de înveninate a 
atmosferei politice, de accentuare a 
decalajelor economice, pentru elimi
narea spectrului unor confruntări mi
litare cu consecințe incalculabile — 
meritele ce-i revin în fundamentarea 
unei concepții unitare, de largă cu
prindere, asupra căilor și modalități
lor de înfăptuire a acestui obiectiv 
primordial al popoarelor bucurindu-se 
de o înaltă considerație. Secretarul 
general al partidului, care a subliniat, 
nu o dată, însemnătatea pe care 
România socialistă o acordă sesiunii 
speciale consacrate dezarmării, a pus 
din nou în evidență, de la înaltă tri
bună a Conferinței Naționale, nece
sitatea adoptării unor măsuri concre
te, menite să ducă ia înghețarea și 
apoi la reducerea cu 5—10 la sută a 

" bugetelor militare ale statelor — tre- 
cîndu-se treptat la diminuarea lor și 
mai substanțială — a realizării ; de 
pași efectivi pe calea dezangajării 
militare' pe continentul nostru, unde 
sînt concentrate cele mai mari arse
nale și .fbrțe^ai’male, relevînd, în ace- 

• lași, timp, rolul determinant care re

cinema
© Cîntarca României : CENTRAL
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
© Alegerea ginerelui : TIMPURI 
NOT — 9; 11; 13; 15; 17; 19. .
© Cei patru din fotografie : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15,
e Castelul de nisip : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.30; 14,30; 17; 19,15, 
FESTIVAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20.
© Acțiunea „Autobuzul4* : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, BUCUREȘTI
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
10,15; 20,30.
• Benji — 9,30; 11; 12,30; 14, Piesă 
neterminată pentru pianina meca
nică — 16; 18: 20 : DOINA.
• Ziua gloriei : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 986) — 11, 
CAPITOL — 9.15; .11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
© Matciaș gîscarul : FLAMURA
— 9.
o Diamantele negre : VOLGA —• 
9; 12: 16; 19.
© Rocco și frații săi : PATRIA
— 9; 12,30: 16; 19,30.
© Rîul care urcă muntele : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, VIITORUL — 15,30: 17,45; 20.
• Scaramouche : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, AU
RORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMTS — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
© Spartacus (ambele serii) — 9,45, 
Judo Saga (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.
© Împușcături sub clar de lună ; 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Dantelăreasa : GRIVIȚA
11.15;..........................................
RIE
20.15,
© Regăsire
20,15.
& Pămînt fierbinte : 
SĂRII — 16; 18; 20.
© Floare la ureche : 
STUDIO — 10; 12; 14: 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.
© Aripioară sau picior?: GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

reș șl nordul Moldovei. In celelalte re
giuni precipitațiile vor fi locale. Vînt 
slab pînă la moderat prezentînd inten
sificări de scurtă durată cu viteze de . 
45—55 km pe oră în sud-vest și cu 80— 
100 km pe oră la munte predominînd 
din sud-vest. Temperatura va înregis
tra o ușoară scădere în a doua parte 
a intervalului, în București : Vreme în 
general caldăcu cerul temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată in a doua par- 

,)țe ;â intervalului. ,”lnt slab pînă -la mo
derat.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîșțiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din ț 
ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism Dacia 1300, la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1977

Numărul 
libretului 

de economii
Nr.

Nr. 
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

732-201-3022 
711-214-331 
711-205-10343 
735-186-559
750- 211-50761 
709-218-6591 
741-1-34230
751- 1-10773 
715-1-205423
718- 448-83 
754-1-47919 
737-1-6991 
732-1-80002 
717-265-387 
701-203-13813
735- 1-42055 
703-809-25958
705- 203-1988
709- 217-26581
710- 1-42723
715- 1-94370 
754-1-43493
716- 203-10816
717- 1-99183 
730-1-2301 
717-179-429 
741-201-47937 
754-268-399 
714-1-12134
736- 202-30065
723- 134-1379 
745-2-30565
752- 1-53258 

• 739-1-13089
701-1-5022 
701-201-8987
706- 1-6091
719- 212-12860 
701-203-13992
701- 135-10530
702- 1-10209 
702-1-59722 
702rl-86949

■ 702-1-105029 
702-1-118431 
702-209-8
702- 224-824 
713-206-1182 
735-1-42523 
735-1-65123 
735-1-79943 
735-180-335 
735-400-1926 
713-300-754

' 703-1-39808
703- 1-58304 
703-254-3182 
703-201-2597 
703-809-26179 
703-414-1762
706- 164-3940 
732-1-279 
732-1-58353 
732-1-82435 
732-1-97866 
732-201-3913 
758-213-2910 
705-1-10870 
705-203-2317
707- 1-4957 
707-413-64 
709-1-43821 
709-1-81162 
709-1-105320 
709-1-122870 
709-1-136350 
709-202-3663 
709-217-3978 
709-217-26738
724- 102-5399 
724-104-36580 
724-104-54025

Numărul 
libretului 

de economii

N Numărul
cr,‘ libretului

de economii

Numărul 
libretului 

c,u de economii

„ Numărul
libretului 

c,t* de economii

„ Numărul
libretului 

cru de economii

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

721-1-11561 
708-1-10677 
708-1-37241 
708-1-51597
713- 223-176 
710-1-22892 
710-1-42968 
710-214-491 
738-317-49 
733-201-20338 
728-201-4736 
710-113-20769 
710-119-16787 
710-120-25149
710- 138-5950 
715-1-44131 
715-1-94953 - 
715-1-127793 
715-1-152328 
715-1-171709 
715-1-187183 
715-1-200500
715- 24-64 
718-1-9989
718- 205-8087 
754-1-22754 
754-1-43666 
754-203-11943
711- 102-19670 
711-375-24
716- 1-46616 
716-1-73530 
716-1-92374 
716-1-107050 
716-209-5273 
716-282-2008
716- 203-11044 
724-633-258 
742-1-20565 
736-210-6588 
748-1-29406
748- 1-45598
726- 921-81
714- 210-365 
71711-55133

, 717-1-81395
717- 1-99428 
717-1-113583 
717-207-1484 
717.-269-1324 
713-102-21360
713- 615-84 
724-1-33640 
738-256-741
714- 628-1839
749- 1-27598 
730-1-2967
730- 201-5864
731- 260-1081
719- 1-27385 
719-208-964

,719-201-17279 
719-207-4780 . 
719-203-16481 
711-205-5900 
711-1-10498 
717-179-773
727- 1-41448 
727-1-71127 
727-1-88695 
727-235-6704 
711-397-148 
764-204-1196 
738-216-233 
764-259-411 
741-201-30426 
741-201-48121 
741-213-958 
744-203-2392 
756-1-18343 
756-212-1414 
706-204-1768
750- 1-33559

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. 
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211. 
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220. 
221. 
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

750-1-50231 
750-211-29719
756- 211-47007
754- 268-577 
723-615-494 
734-1-5253 
734-1-42048 
734-1-59064 
734-266-169
740- 1-25338 
702-814-313 
746-1-9858
746- 1-29321 
714-1-12326 
736-1-21206 
736-1-68530 
736-1-95171 
736-1-113481 ' 
736-1-127008 
736-212-20312 
736-212-46724 
736-277-2335 
736-202-5658 
736-202-30233 
736-268-81 
704-417-276
741- 1-14867 
741-1-40125 
741-207-1677 
758-201-11307 
710-731-229 
758-1-21223 
723-102-8277 
723-134-1643 
743-1-37191 
743-1-76252 
743-1-102623 
743-1-122370 
743-1-1382'27 
743-1-150831 
743-209-9909 
743-209-30731 
723-422-49 
745-2-30762 
745-205-4534
747- 1-14803 
747-1-36122
712- 202-3569 
725-215-870
755- 202-17079 
755-201-6375 
727-137-1828
727- 434-94 
752-1-53702 
752-1-75763 
752-1-90037 
752-202-7936
752- 227-778
728- 1-16683
713- 515-186
753- 1-22278
757- 345-174 
704-205-852 
739-1-13431 
739-1-30687 
739-205r3278 
723-1-4264 
723-1-29370 
723-210-656 
701-1-18089 
701-272-359 
719-212-2879 
701-200-2572 
701-205-7195
701- 157-705
702- 1-38740 
702-1-74524 
702-1-95970 
702-1-111704 
702-1-123842 
702-219-2303 
752-205-6120

248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261. 
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314. 
315;
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

735-1-25268 
735-1-54698 
735-1-72848 
735-1-85597 
735-202-432 
713-1-6306 
703-1-24838 
703-1-49510 
703-1-64895 
703-266-15 
703-809-15494 
703-203-5832 
706-102-10947
706- 210-680 
732-1-38574 
732-1-71423 
732-1-90432 
732-1-103914 
732-206-7016
732- 204-2277 
705-1-22606 
718-201-1780
707- 1-16334
720- 270-120 
709-1-64578 
709-1-93267 
709-1-114238 
709-1-129553 
709-1-141809 
709-211-2642 
709-217-18603
709- 218-12626 
724-104-21004 
724-104-46091 
724-141-2745
721- 285-91
708- 1-26281 
708-1-44863 
708-212-1868
710- 1-154 
710-1-33891 
710-1-49425 
710-359-135
733- 1-3432 
733-201-31062 
710-113-4104 
710-119-2930 
710-120-12800 
710-120-31606 
710-616-17 
715-1-71638 
715-1-111690 
715-1-140196 
715-1-162091 
715-1-179330 
715-1-193590 
715-1-206209
715- 367-89 
718-1-19268
710- 817-88 
754-1-35137 
754-1-49686
711- 102-4578 
711-123-127
716- 1-23264 
716-1-60841 
716-1-83012 
716-1-99785 
716-1-112818 
716-215-10428
716- 355-29 
724-601-1979 
742-1-12560 
742-223-241 
748-1-14389 
748-1-38294 
748-251-182 
748-208-1379
717- 1-34363 
717-1-69268 
717-1-90381 
717-1-106612

717-1-118927 
717-218-620 
713-102-11170
713- 194-12830 
724-1-22026
724- 1-40494 
751-1-8692 
749-1-16960
749- 29-614
730- 1-12857
731- 1-8282 
719-1-10334 
719-1-34703 
719-217-3416 
719-201-25943 
719-202-797
711- 203-31 
716-407-27 
707-204-343 
727-1-13500 
727-1-57676 
727-1-80353 
727-1-95206 
722-201-3728 
748-209-233
725- 1-8102 
763-203-7002 
741-201-10547 
741-201-40587 
741-212-9062 
704-616-294 
722-213-1941 
756-1-26570 
706-201-5823
750- 1-401 
750-1-43167 
750-211-11959 
750-211-39288 
750-215-472 
750-201-10984
745- 1-13771 
734-1-27597 
734-1-51022 ‘ 
734-1-65127 
740-1-12586 
740-1-32696
714- 203-2342
746- 1-21511
712- 613-218 
710-204-6354 
736-1-48150 
736-1-82257 
736-1-104331 
736-1-120097 
736-69-2639 
736-212-35199

736-202-21724 
736-208-11372 
719-730-110 
704-523-11561 
741-1-30054 
741-1-46690 
741-419-129 
758-223-33 
758-1-13057 
758-210-2679 
723-103-10213 
723-138-1797 
743-1-58422 
743-1-89973 
743-1-112959 
743-1-130431 
743-1-144496 
743-207-7893 
743-209-22581 
713-324-94 
745-2-19314 
745-2-37456 
722-1-6341 
747-1-27402 
747-225-754

737-1-5623 
755-202-6769 
755-210-1423 
755-1-651
727- 137-17014 
752-1-34499 
752-1-65284 
752-1-83253 
752-201-5350
752- 204-578
728- 1-1004 
728-203-889
753- 1-13021 
753-34K27
704- 1-15291 
726-1-5508 
739-1-23418 
739-213-1411
708- 214-550 
723-1-19920 
723-201-2570 
735-1-16736 
701-1-8555 
701-201-10146 
706-1-7076
723- 525-371 
701-203-14868
701- 135-11498
702- 1-16217 
702-1-62642 
702-1-88612 
702-1-106148 
702-1-119332 
702-218-4288
702- 255-493 
728-727-342 
735-1-44714 
735-1-66381 
735-1-80880 
735-186-366 
735-400-3127
703- 1-5733 
703-1-41560 
703-1-59409 
703-254-4926 
703-201-3960 
703-809-27178 
703-414-2970 
706-164-5960 
732-1-12737 
732-1-60605 
732-1-83732 
732-1-98838
732- 202-1835
706- 314-1703
705- 1-13598 
705-203-3347
707- 1-7756
720- 203-1434
709- 1-47593 
709-1-83333 
709-1-106939 
709-1-123953 
709-1-137234 
709-202-5212 
709-217-7328
709- 218-3460
724- 102-6647 
724-104-38242 
724-104-54927
721- 1-12457
708- 1-13910 
708-1-38508 
708-202-897 
713-228-183
710- 1-24918 
710-1-44019 
710-234-470
722- 306-2937
733- 201-21729 
728-201-7095 
710-113-21932 
710-119-17769 
710-120-26322 
710-138-7595 
715-1-48983 
715-1-98019 
715-1-129621 
715-1-154013 
715-1-172959

503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.

526.
527. 
523.
529.
530.
531.
532. -
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
516.
547.
548.

551.
552.
553.
554.
555.

558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.

569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
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Numărul 
libretului 

ele economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

715-1-188180 . 592. 741-1-17925 673. 709-1-89451 754. 731-212-68
715-1-201409 593. 741-1-41330 674. 709-1-111752 755. 725-1-4021
715-207-2730 594. 741-207-3202 675. 709-1-127548 756. 763-203-4100
718-1-12099 595. 758-201-12295 676. 709-1-140210 757. 741-106-1882
718-205-9218 596. 710-903-359 677. 709-209-1379 758. 741-201-37841
754-1-24968 597. 758-1-22021 678. 709-217-15213 759. 741-212-1582 .
754-1-44659 598. 723-102-9482 679. 709-218-10231 760. 758-212-7
754-203-13206 599. 723-134-2745 680. 724-104-14646 761. 714-813-477
711-102-20931 600. 743-1-41391 681. 724-104-43468 762. 756-1-24395
711-506-970 601. 743-1-78533 682. 724-115-138 763. 706-201-700
716-1-49229 602. 743-1-104379 683. 721-251-3766 764. 718-329-380
716-1-75001 603. 743-1-123702 684. 708-1-22510 765. 750-1-40676
716-1-93550 604. 743-1-139269 685. 708-1-42716 766. 750-211-3790
716-1-108007 605. 743-24-2 686. 708-209-7479 767. 750-211-36652
716-209-6692 606. 743-209-12702 687. 709-420-322 768. 750-211-50751
716-285-94 607. 743-209-31607 688. 710-1-30818 769. 750-201-7503
716-203-12243 608. 745-2-1030 689. 710-1-47588 77(1. 745-1-11233
724-639-1241 609. 745,-2-31911 690. 710-275-260 771. 734-1-22434
742-206-1039 610. 745-205-5501 691. 722-503-1 772. 734-1-48396
736-210-8018 611. 747-1-17199 692. ■ 733-201-25463 773. 734-1-63427
748-1-30887 612. 747-1-37087 693. 728-201-11575 774. ' 740-1-6727
748-1-46440 613. 712-202-4482 694. 710-113-25340 775. 740-1-30689
748-202-3294 614. 726-212-163 695. 710-120-7490 776. 714-201-3331
717-1-4324 615. 755-202-18023 696. 710-120-29847 777. 746-1-18766
717-1-57837 616. 755-201-7681 697. 710-139-303 778. 746-211-1340
717-1-82982 617. 727-137-6972 698. 715-1-64712 , 779. 710-204-4019
717-1-100721 618. 727-506-89 699. 715-1-106556 780. 736-1-40955
717-1-114472 619. 752-1-55556 700. 715-1-136565 781. 736-1-78058
717-211-747 620. 752-1-77014 701. 715-1-159431 782. 736-1-101693
713-101-417 621. 752-1-90914 702. 715-1-177042 783. 736-1-118040
713-127-479 622. 752-202-9198 703. 715-1-191631 784. 736-1-130776
724-1-6276 623. 752-230-388 704. 715-1-204489 785. 736-212-31172
724-1-34887 624. 728-1-17850 705. 715-207-7044 786. 736-212-51870
720-615-456 625. 713-720-33 706. 718-1-17156 787. 736-279-13530
714-628-2943 626. 753-1-23261 707. 718-339-52 788. 736-202-18141
749-1-28687 627. 704-1-4714 708. 754-1-31779 789. 736-208-9394
730-1-5750 628. 704-260-923 709. 754-1-47892 790. 719-716-228
730-201-6839 629. ' 739-1-15406 710. 754-203-16472 791. 704-523-8479
731-263-500 630. 739-1-31494 711. 711-102-24288 792. 741-1-25997
719-1-28710 631. 739-205,-5001 712. 716-1-13357 793. 741-1-44801
719-209-2528 632. 723-1-7988 713. 716-1-57124 794. 741-218-193
719-201-18971 633. 723-1-30471 714. 716-1-80169 795. 758-214-2460
719-219-952 634. 723-211-1186 715. 716-1-97598 796. 758-1-9149
719-203-17596 635. 701-1-15683 716. 716-1-111079 797. 758-206-1644
711-205-7260 636. 701-270-1686 717. 716-215-6664 798. 723-103-5028
711-1-11385 637. 715-615-318 718. 716-331-28 799. 723-137-1496
717-183-1281 . 638. 754-202-1735 719. 724-153-1273 800. 743-1-52420
727-1-44230 639. 701-205-5333 720. 742-1-8211 801. 743-1-86069
727-1-72622 640. 701-142-691 721. 742-207-3123 802. 743-1-109827
727-1-89750 641. 702-1-31181 722. 748-1-8246 803. 743-1-128076
727-235-8240 642. . 702-1-69933 723. 748-1-35909 804. 743-1-142621
716-515-490 643. 702-1-93326 724. 748-204-4573 805. 743-207-4463
766-202-542 644. 702-1-109690 725. 748-202-7661 866. 743-209-19478
764-256-507 645. 702-1-122219 726. 717-1-26847 - 807. 743-221-5
704-114-114 646. 702-218-9228 727. 717-1-64958 808. 745-2-14579
741-201-32173 647. 752-205-3668 728. 717-1-87685 809. 745-2-35488
741-201-49036 648. 735-1-18574 729. 717-1-104501 810. 722-1-4040
741-2F3-2090 649. 735-1-51331 730. 717-1-117320 811. 747-1-24062
744-205-1140 650. 735-1-70571 731. 717-216-8035 812. 747-1-40149
756-1-19902 651. 735-1-83950 732. 713-102-5010 813. 737-1-2244
756-213-126 652. 735-201-3082 733. 713-194-8464 814. 755-202-1010
706-204-3073 653. 702-552-733 734. 724-1-17759 815. 755-207-1063
750-1-35407 654. 703-1-18991 735. 724-1-38609 816. 755-206-703
750-152-158 655. 703-1-46882 736. 751-1-5685 817. 727-137-14291
750-211-31452 656. 703-1-62979 737. 749-1-12369 818. 752-1-25413
750-211-47904 657. 703-254-9431 738. 749-1-31858 819. 752-1-61923
718-409-938 658. 703-809-10379 739. 730-1-11010 820. 752-1-81113
724-1 -99.97 659. 703-860-384 740. 731-1-244 821. 752-1-93752
734-1-43467 660. 706-102-8002 741. 715-303-18 822. 752-203-3613
734-1-60099 661. 706-164-10149 742. 719-1-32731 823. 752-383-3
734-279-15 662. 732-1-30808 743. 719-209-6784 824. 728-1-21262
740-1-26630 663. 732-1-67758 744. 719-201-23573 825. 753-1-9136
702-904-178. 664. 732-1-88083 745. — 715-708-1938 826. 753-205-2098Z4b-1-122(o
746-1-30210 665. 732-1-102135 746. 719-215-840 827. 704-1-12298
714-1-13263 666. 732-206-4618 747. • 711-205-10890 828. 726-1-3376
736-1-26841 667. 706-319-839 748. 716-112-583 829. 739-1-20871
736-1-70952 668. 705-1-19918 749. 726-309-184 830. 739-209-433
736-1-96794 669. 705-359-79 750. 727-1-53065 831. 739-205-8583
736-1-114551 670. 707-1-13650 751. 727-1-77522 832. 723-1-16378
736-1-127881 671. 720-1-3873 752. 727-1-93297 833. 723-1-33742
736-212-22955 672. 709-1-59222 753. 722-201-759 834. 732-1-100855
736-212-47963 
736-279-4750 
736-202-9596 
736-208-1850 
736-269-2518 
704-507-5

de economii cu dobîndă și cîșțiguri în autotu-Titularilor libretelor . . _
risme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au acordat 
printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc în. ziua de 26 ia
nuarie a. c.. 202 autoturisme „Dacia 1 300“. Lista oficială a libretelor 
de economii ieșite cîștigătoare la această tragere la sorți s-a publicat 
în ziarele „Scînteia" și „România liberă" din 28 ianuarie 1978.

13,30;
- 9;

«;
15,45; 18; 20.15, EFO- 

11,15; 13,30; 15.45; 18;

: LIRA 15.30; 18;

fierbinte : DRUMUL

CINEMA 
16; 18; 20.

e Matriarhat : PACEA 
17,45; 20.

15,30;

teatre
© C.C.E.S. și A.R.I.A. (sala mică 
a Palatului) : Concert extraordi
nar de, muzică veche spaniolă 
susținut de Cvartetul PANIAGUA 
din Spania — 19.
© Teatrul Național^București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk —• 10,30; 15, Marele soldat
— 20, (sala mică) : Cîștigătorul 
trebuie ajutat — 10, Căsătoria — 
15, Acord — 20, (sala Atelier) : 
Cine a fost Adam ? — 10,30, Fata 
din Andros — 17.
© Filarmonica „George Eneseu44 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijor : Ser
giu Celibidache — 20 ; Concert 
pentru elevi. Dirijor : Vasile Pân- 
tea. Comentator : Doru Drăgu- 
lescu — 11.
• Opera Română : Prinț și cer
șetor — 11, Bărbierul din Sevilla
— 19.
© Teatrul de operetă : Miss 
Helyett — 10,30, Contesa Maritza
— 19,30.
© Teatrul
landra44. (sala Schitu Mi 
Ferma — 10, Undeva, o
19.30, (sala. Grădina , .
Anecdote provinciale — 10,30. Tineri 
căsătoriți caută cameră — 15, Eli- 
sabeta I — 19,30.
© Teatrul Mic : Recital Leopoldi- 
na Bălănuță și And a Călugărea nu
— 10.30, Rețeta fericirii — 15,30, 

'Efectul razelor gamma asupra a-
ncmonelor — 19,30.
© Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Cercul de cretă caucazian 
~ 19.
© Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Audiență la consul — io, 
Micul infern — 15, Jucătorii de 
cărți — 19,30, (sala Studio) : Nu 
am încredere în bărbați — 10,30. 
Audiență la consul — 19.
© Teatrul Ciulești : Zamolxe — 
10, Descăpățînarea — 19,30. (sala 
Studio ’74) : Caractere
© Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 11, Șo
maj fără rasă — 19.30.
© Teatrul satiric-muzical ,.C. 
nase{‘ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
o Ansamblul artistic „Raosodia 
română44 : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
© Teatrul „I. Vasilescu44 : Bal Ia 
revistă — 10; 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă44 : Scufița 
cu trei iezi — 10, Nota zero la 
purtare •— 17.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Este vinovată Corină ? — 10, Pi
ticul din grădina de vară — 15. 
Kean — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică44 (sala Vic
toria) : Tigrul purpuriu căruia ii 
plăceau clătitele — 10; 12.
© Circul București : Iosefinl șl 
arena magică — 16; 19,30.

„Lucia Sturclza Bu- 
'lăgureanu): 

• lumină —
Icoanei) :

17.

Tâ-
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere. In nu

mele Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia, 
al poporului și al guvernului Kampuchiei Democrate, sîntem deo
sebit de fericiți să vă exprimăm felicitările și salutările noastre 
cele mai călduroase, împreună cu profundele noastre sentimente 
revoluționare.

Ca secretar general al Partidului Comunist Român și președinte 
al Republicii Socialiste România, dumneavoastră ați condus Parti
dul Comunist Român și poporul român în apărarea cu succes a 
independentei, suveranității și integrității teritoriale a Republicii 
Socialiste România și transformarea Republicii Socialiste România 
într-o tară dezvoltată și prosperă în toate domeniile.

Pe plan internațional. Republica Socialistă România a ridicat 
cu cura.i steagul independentei și suveranității, fapt ce a sporit și 
mai mult prestigiul său.

Ca luptător eminent împotriva imperialismului, expansionismu
lui și susținătorilor lor, pentru independentă, suveranitate și drep
tul popoarelor de a decide ele însele asupra propriilor lor destine, 
dumneavoastră ati susținut activ cauza dreaptă a poporului kam- 
puchian în războiul revoluționar de eliberare națională și popu
lară. precum și în apărarea și eliberarea țării în cursul noii etape 
a revoluției din Kampuchia, condusă in mod just de Partidul Co
munist din Kampuchia, care se situează ferm pe poziția indepen
dentei proprii, dreptului de a decide independent asupra destine
lor sale și ale tării. Dumneavoastră personal ați vegheat perma
nent asupra prieteniei revoluționare și solidarității între cele două 
partide, popoare și țări ale noastre — Kampuchia și România.

Sîntem convinși că în viitor această prietenie și această soli
daritate se vor dezvolta și înflori continuu.

Cu această fericită ocazie, vă exprimăm urările noastre de să
nătate și viață lungă, pentru noi și strălucitoare succese în nobila 
dumneavoastră misiune.

Primiți, stimate tovarășe, salutul nostru revoluționar cel mai 
călduros.

POL
Secretarul Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Kampuchia

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al celei de-a 60-a aniversări a zilei dum

neavoastră de naștere, în numele Partidului Unit al Independen
ței Naționale, al guvernului și poporului zambian, precum și al 
meu personal, doresc să vă adresez un călduros salut și cordiale 
felicitări.

Vă rog, totodată, să primiți, Excelență, urările mele de sănă
tate și fericire, pentru a vă putea continua activitatea dinamică, 
consacrată poporului român, precum și lumii întregi. Fie ca bu
nele relații dintre țările noastre să se dezvolte și să se întărească 
în continuare, în folosul celor două popoare ale noastre !

K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

POT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele guvernului, al poporului venezuelean și al meu per

sonal, am onoarea deosebită să exprim Excelenței Voastre felici
tările mele sincere cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere. '

Folosesc această ocazie pentru a transmite urări de progres po
porului român și de fericire personală Excelenței Voastre.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, doresc să vă adresez călduroase felicitări de succes con
tinuu, de sănătate și fericire personală.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Primul ministru al Republicii Elene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, îmi este deosebit Je plăcut să vă adresez, în numele po
porului congolez, al partidului, guvernului și al meu personal, vii și 
calde felicitări.

Urez Excelenței Voastre sănătate și fericire spre a continua să 
e aduceți, cu dinamismul și clarviziunea care vă sînt proprii, lupta 
d. ,ă de poporul frate român pentru bunăstare și prosperitate.

■;Cu înaltă și frățească considerație,

General JOACHIM YHOMBI OPANGO
Președintele Comitetului Militar 

al Partidului Congolez al Muncii, 
Președintele 

Republicii Populare Congo, 
Șef al statului.

Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Fericitul eveniment al celei de-a 60-a aniversări a zilei de 

naștere a Excelenței Voastre constituie pentru noi o ocazie deosebit 
de plăcută pentru a vă adresa călduroase felicitări, precum și 
urările noastre cele mai sincere de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate pentru poporul român.

Folosim acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre expresia 
înaltei noastre considerații.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim, domnule președinte, cu ocazia celei de-a 

60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, călduroasele mele 
felicitări și cele mai sincere urări de fericire personală.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 
considerați uni.

MARIO SOARES
Prim-ministru al Portugaliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere și a noului an 1978. vă rog să-mi permiteți ca, in numele 
poporului' gabonez, al guvernului, al Partidului Democrat Gabonez, 
precum și in numele meu personal și al soției mele, să vă adresez 
cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră și de prospe
ritate pentru frurpoasa dumneavoastră țară.

Doresc ca relațiile ifrățești de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre să se întărească și mai mult, spre bunăstarea ambelor noas
tre popoare.

Cu inaltă și frățească considerație.

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea deosebită să vă transmit călduroase felicitări 
și cele mai bune urări de succes in anul 1978, de noi victorii în 
lupta împotriva imperialismului, pentru întărirea relațiilor dintre 
popoarele noastre.

Lupta continuă, victoria e sigură ! ,
Dr. AGOSTINHO NETO

Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc prilejul fericit al celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere pentru a vă adresa, în numele poporului 
guineez, al partidului său, al statului, ca și al meu personal, cele 
mai bune și călduroase felicitări. Dăm o înaltă apreciere eforturilor 
deosebite depuse de poporul român, sub conducerea clarvăzătoare 
a partidului său comunist, în nobila sa misiune de edificare a 
societății socialiste în care a fost lichidată orice formă de umilire 
și aservire a omului de către om.

Ne bucură înalta calitate a raporturilor de prietenie și cooperare 
fructuoase care există îp mod fericit între popoarele noastre prie
tene în lupta lor împotriva politicii colonialiste, neocolonialiste, im
perialiste și de apartheid.

Reînnoindu-vă cele mai bune urări de viață îndelungată pe care 
le adresăm Excelenței Voastre, împreună cu urarea de a duce la 
îndeplinire înaltele sarcini încredințate de poporul român, vă rog 
să primiți, Excelență, asigurarea sentimentelor noastre de mare 
prietenie și inaltă considerație.

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, aș dori să transmit Excelenței Voastre, în numele meu și 
al poporului columbian, sincere felicitări, împreună cu salutul meu 
cordial.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu fericita ocazie a celei de-a 60-a aniversări a zilei dum

neavoastră de naștere, am plăcerea să vă transmit, In numele 
guvernului și poporului Republicii Liberia, al doamnei Tolbert și 
al meu personal, călduroase felicitări și cele mai sincere urări.

Noi, în Liberia, urmărim cu profundă admirație hotărirea cu 
care poporul marii dumneavoastră țâri și-a luat soarta în pro
priile mîini și a obținut ritmuri tot mai înalte de dezvoltare sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă și dinamică.

îmi exprim speranța că, în spiritul relațiilor cordiale existente 
in mod fericit între țările noastre, vom continua să găsim noi 
domenii de cooperare reciprpc avantajoasă, contribuind astfel la 
promovarea păcii și înțelegerii între națiunile și popoarele din 
întreaga lume. .. .......... ..............

Vă doresc, Excelență, multă sănătate, viață lungă și fericire, 
iar harnicului popor al Republicii Socialiste România, pace, uni
tate deplină și solidaritate.

Primiți, vă rog, asigurarea înaltei mele considerații și prețuiri. 
Al dumneavoastră sincer,

W. R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, Excelență, cele mai bune urări de fericire 
personală.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre cordiale 
felicitări și sincere urări de viață îndelungată, de multă sănătate 
și fericire personală, de prosperitate poporului prieten român.

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea să vă transmit, in numele poporului pales
tinian, al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei și al meu personal, cele mai calde felicitări pentru 
dumneavoastră și poporul român prieten, pentru tovarășii din 
partidul și guvernul român.

Cele mai bune urări de sănătate și viață îndelungată I

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., 

Comandant general al Forțelor Revoluției Palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am onoarea să adresez Excelenței Voastre, in numele 
Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației 
Națiunilor Unite, vii felicitări, precum și urările mele cele mai 
sincere.

Sub conducerea dumneavoastră. Guvernul Republicii Socialiste 
România a manifestat un interes constant și a acordat întregul 
său sprijin programului de muncă activă al Comisiei Economice 
pentru Europa, în conformitate cu prevederile Actului final al 
Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Acest rol 
pozitiv ne oferă tuturor o sursă de inspirație pentru prezent și 
viitor.

JANEZ STANOVNIK
Secretar executiv al Comisiei Economice 

pentru Europa
a Organizației Națiunilor Vnite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 60-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez' 
cele mai vii și calde felicitări. Totodată, vă rog să primiți, Ex
celentă, urările mele cordiale de' sănătate și fericire personală în 
vederea continuării misiunii dumneavoastră și de continuă prospe
ritate poporului român prieten.

Cu înaltă considerație,

EL HADJ A8OUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
General de corp de armată, 

Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
' Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmit cordialele mele felicitări. Fie ca și în viitor 
să aveți putere și sănătate pentru îndeplinirea sarcinilor 
dumneavoastră, atît în domeniul național, cit și în cel internațional.

îmi amintesc cu plăcere și recunoștință de ospitalitatea pe care 
mi-ați acordat-o cu ocazia recentei mele vizite în România, cit și 
convorbirile ample și fructuoase pe care le-am avut.

Sînt încredințat că aceste, convorbiri vor contribui la îmbunătățirea 
în continuare a relațiilor dintre cele două țări ale noastre și la 
adîncirea colaborării pașnice între statele din Europa și din întreaga 
lume.

HELMUT SCHMIDT
Cancelar federal 

al Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, împreună 

cu soția mea, vă adresez cele mai călduroase felicitări.
Amintindu-ne de primirea cordială pe care doamna Ceaușescu 

și dumneavoastră personal ne-ați făcut-o cu ocazia vizitei in 
România, vă adresăm cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră și prosperitatea poporului român.

JEAN
Marele Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în această zi, cînd Excelența Voastră sărbătorește 60 de ani de 

la naștere, mă bucur că am posibilitatea să vă adresez călduroasele 
și sincerele mele felicitări, împreună cu urări de fericire și sănă
tate personală. Totodată, exprim cele mai bune urări de prospe
ritate continuă poporului român.

Sînt convins că relațiile prietenești existente intre cele două 
popoare ale noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesul 
ambelor noastre țări prietene.

BULENT ECEVIT
Primul ministru al Turciei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a 

Excelentei Voastre, doresc să vă adresez urările mele cele mai 
bune pentru fericirea 'dumneavoastră personală și pentru succesul 
înaltei dumneavoastră misiuni.

îmi amintesc cu plăcere de rodnicele noastre convorbiri de la 
București, care au evidențiat dorința comună de a intensifica 
colaborarea existentă intre cele două țări ale noastre.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, 

am marea plăcere de a vă transmite cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire personală.

SULTAN IBRAHIM
Regele Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele 
felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de prospe
ritate pentru poporul Republicii Socialiste România.

In numele reginei,
BENEDIKTE

Prințesa Danemarcei — Regentă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări.

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
t Președintele Națiunii Argentiniene

PTltPl SsClJp

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a 
■.Excelenței Voastre, am plăcerea să vă adresez felicitările mele cele 
mai călduroase, împreună cu sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră și pentru întărirea relațiilor de prietenie care există 
in mod fericit între țările noastre.

MOHAMMAD DAOUD
Președintele Republicii Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere este 

o zi care ii bucură pe toți prietenii dumneavoastră și îndeosebi pe 
toți cei care vă respectă și vă admiră contribuția la cauza înțelegerii 
și cooperării intre națiuni.

îmi exprim satisfacția că am avut onoarea să vă întîlnesc și 
să văd personal marile progrese realizate de România sub 
conducerea dumneavoastră.

Sprijinul acordat de dumneavoastră în inițierea procesului de 
negocieri directe între Israel și Egipt a fost de o valoare deosebită, 
in ciuda dificultăților care au apărut ulterior. El constituie totuși 
un mare și important început, despre care noi Credem că va conduce, 
în ultimă instanță, la instaurarea păcii.

în acest spirit de profund respect vă transmit, domnule 
președinte, felicitările mele călduroase cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naștere, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, 
de progres continuu țării dumneavoastră, de adîncire a prieteniei 
intre popoarele noastre.

MENAHEM BEGIN
Prim-ministru al statului Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Excelenței Voastre, îmi 

este plăcut să vă adresez, domnule președinte, in numele po
porului din Mali, al Comitetului Militar de Eliberare Națională, 
al guvernului și al meu personal, vii și calde felicitări, împreună 
cu urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.

Cu înaltă considerație,
Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Comitetului Militar 

de Eliberare Națională, 
Președintele guvernului,

Șeful statului Mali

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Vă adresez urările mele cele mai frățești și pe cele ale comu

niștilor francezi cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere.

Folosesc acest prilej pentru a dori noi succese partidului dum
neavoastră, poporului român în construirea socialismului și în lupta 
pentru pace.

GEORGES MARCHAIS '
Secretar general

al Partidului Comunist Francez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia împlinirii virstei de 60 de ani. aș dori să vă exprim 

urările mele cele mai sincere de felicitare.
Vă urez multă sănătate și succese importante Partidului Comu

nist Român în marea operă a poporului român.

KENJI MIYAMOTO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Partidului Comunist Japonez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă rog să primiți cele mai calde felicitări.

Gordon Mclennan
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele comuniștilor și al tuturor celor care-și exprimă 

Încrederea și simpatia față de partidul nostru, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Sanmarinez vă adresează — cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de nașt.ere — salutări 
călduroase și frățești, împreună cu cele mai vii și sincere urări 
de viață îndelungată, de succes în activitatea ce o desfășurați 
pentru binele poporului român și pentru cauza păcii, securității, 
cooperării internaționale, a libertății și independenței popoarelor.

Partidul nostru recunoaște în persoana dumneavoastră una din 
personalitățile de talie internațională, dovadă a contribuției evidente 
aduse de dumneavoastră, cu pasiune și înflăcărare, la cauza 
destinderii, a colaborării pașnice între toate statele lumii și 
a socialismului, care recunoaște dreptul tuturor țărilor, mici, mijlocii 
și mari, pe baza deplinei egalități, la discutarea și soluționarea 
problemelor care confruntă întreaga omenire, principii fondate pe 
respectul suveranității și independenței popoarelor.

Acestea sînt premise fundamentale ale raporturilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești, bazate pe solidaritatea 
internaționalistă, pe neamestec, pe dreptul fiecărui partid de a-și 
alege in mod autonom calea transformărilor Sociale, politice și 
economice, în perspectiva construirii socialismului în cadrul 
democrației și al pluralismului politic, așa cum s-a reafirmat la 
Berlin în iunie 1976, la Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

Partidul nostru cunoaște marile succese calitative și cantitativa 
înregistrate de către clasa muncitoare, de oamenii muncii și de 
poporul României, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere și sub 
îndrumarea partidului și guvernului dumneavoastră ; toate acestea 
reprezintă o garanție sigură că Programul de dezvoltare și Directivele 
adoptate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român 
vor fl înfăptuite.

Subliniind cu imensă satisfacție că raporturile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Sanmarinez, bazate pe 
respectul reciproc al autonomiei fiecăruia, sînt fructuoase, cordiale 
și frățești din toate punctele de vedere, vă reînnoim înalta noastră 
stimă și considerație.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist Sanmarinez,

UMBERTO BARULLI
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmitem sincere urări de sănătate și putere de muncă 
creatoare în fruntea Partidului Comunist Român și a României so
cialiste. împreună cu salutări frățești, din partea comuniștilor por
tughezi, și admirația noastră pentru viața dumneavoastră, consacrată 
în întregime cauzei comunismului.

ALVARO CUNHAL
Secretar general

al Partidului Comunist Portughez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere, precum și cele mai bune urări 
în activitatea neîncetată de conducere a României socialiste, de 
sprijinire a acțiunii comune a partidelor comuniste și muncitorești, 
a forțelor antiimperialiste, în lupta pentru pace, democrație, 
independență și progres social.

Comitetul Executiv
al Partidului Comunist din Canada

WILLIAM KASHTAN
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, Partidul Muncitoresc Norvegian vă adresează salutul și felici
tările sale, exprimindu-și speranța că veți continua să militat! 
nentru asigurarea independentei naționale și a cooperării interna
ționale, in folosul cauzei păcii și securității, atît în Europa, cit și 
în întreaga lume.

REIULF STEEN
Președintele

Partidului Muncitoresc Norvegian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă rog să primiți urările mele cele mai sincere, împreună 
cu expresia celei mai profunde stime pe care vi le adresează prin 
mine socialiștii-democratici italieni.

Amintindu-mi de foarte plăcuta noastră întrevedere de la 
București și de ospitalitatea generoasă și prietenească cu care 
m-ați primit, mă folosesc de această ocazie pentru a vă reînnoi 
sentimentele de prietenie și dovada voinței comune de a întări 
și dezvolta legăturile care unesc poporul român și poporul italian.

PIER LUIGI ROMITA
Secretarul general

al Partidului Socialist Democratic Italian
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MANIFESTĂRI OMAGIALE 
CONSACRATE PERSONALITĂȚII 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Toate eforturile să fie concentrate asupra problemelor 
fundamentale ale securității și cooperării in Europa" 
Intervenția reprezentantului țârii noastre la reuniunea de la 

Belgrad

„Mare om de stat, cunoscut, stimat 
și îndrăgit de întreaga omenire44

în diferite țări ale lumii au continuat să se desfășoare manifestări 
omagiale consacrate împlinii ii a 60 de ani de viață și 45 de ani de 
activitate revoluționară de către președintele Nicolae Ceaușescu.

Sub auspiciile Asociației de prie
tenie Marea Britanie-România, la 
„Sudbury Conference House" din 
LONDRA a avut loc o adunare o- 
magială la care au participat mem
bri hi Parlamentului britanic, am
basadori și alți diplomat! acreditați 
în Marea Britanie, reprezentanți ai 
partidelor politice și ai organiza
țiilor sociale, ai cercurilor econo
mice, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Harry Francis, președintele aso
ciației. a evocat personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa neobosită pusă în slujba 
înfăptuirii idealurilor de libertate 
și progres social, pentru prosperi
tatea României. El a evidențiat 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la creșterea prestigiului 
internațional al României, aportul 
său la democratizarea relațiilor in
terstatale, la promovarea păcii și 
colaborării îhtre națiunile lumii.

Cu același prilej, a fost deschisă 
o expoziție ilustrînd aspecte din 
viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din realitățile 
României contemporane.

în cadrul unei seri culturale 
organizate de Asociația culturală 
Belgia-Romănia, la 27 ianuarie, la 
BRUXELLES, Jean Taillard, secre
tar general al asociației, fost se
nator, a adus un cald omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu: „Ac
tivitatea sa revoluționară, patriotică 
și antifascistă i-a atras admirația

și stima tovarășilor lui de luptă". 
„După victoria insurecției națio
nale armate antifasciste și antiim- 
-perialiste de la 23 August 1944, 
Nicolae Ceaușescu a participat la 
marile acțiuni politice desfășurate 
de forțele progresiste pentru demo
cratizarea României, pentru instau
rarea guvernului democratic. A- 
ceastă uriașă activitate a condus la 
desemnarea sa ca .secretar general 
al P C.R. și ulterior la alegerea 
sa ca președinte al Republicii So
cialiste România".

J. Taillard a vorbit în continuare 
despre activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe plan inter
național, evocînd întîlnirile și con
vorbirile sale cu «numeroși șefi de 
stat și guvern, șefi de partide și 
organizații progresiste, lideri ai 
mișcărilor de eliberare națională, 
— ceea ce a dus la dezvoltarea ra
porturilor internaționale ale Româ
niei, contribuind la întărirea păcii 
și înțelegerii între popoare. El a 
evidențiat raporturile prietenești 
stabilite între popoarele român și 
belgian, între cele două state, la 
dezvoltarea cărora președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus o con
tribuție personală importantă.

La sediul Partidului Revoluționar 
Instituțional din MEXIC — partid 
de guvernămînt — a avut loc o 
manifestare omagială dedicată zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Carlos Sansores Perez, președin

tele Comitetului Executiv Național 
al P.R.I., a evidențiat „eroicul drum 
al președintelui Nicolae Ceaușescu 
ca reprezentant demn al națiunii 
sale, al aspirațiilor ei de libertate 
și independență, pentru progresul 
și prosperitatea poporului român".

„Nicolae Ceaușescu — a subliniat 
el — este marele om de stat cu
noscut și îndrăgit de întreaga ome
nire pentru activitatea sa neobo
sită pusă în slujba păcii și cola
borării internaționale". în acest 
context, președintele P.R.L a su
bliniat că vizita în Mexic a șefului 
statului român „a reprezentat 
începutul unei noi ere în istoria 
relațiilor prietenești româno-me- 
xicane și o etapă decisivă în întă
rirea și diversificarea colaborării 
bilaterale în toate domeniile de 
activitate".

în cadrul manifestării, din partea 
ambasadei române a fost donată Bi
bliotecii P.R.I. o colecție a operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu edi
tate în limba spaniolă, precum și 
un set de documente privind cel 
de-al XI-lea Congres și Conferin
ța Națională a P.C.R. din decem
brie 1977.

O adunare omagială a fost orga
nizată la RAWALPINDI de Aso
ciația de prietenie Pakistan- 
România.

Muhammad Aslam Jan, pre
ședintele asociației, a evocat în 
fața unei largi asistențe activitatea 
și personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind prestigiul de 
care se bucură șeful statului român 
pe plan internațional, contribuția

sa la dezvoltarea continuă a rela
țiilor româno-pakistaneze.

O manifestare omagială a avut 
loc la Universitatea centrală din 
BOGOTA.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-au adus un călduros omagiu E- 
duardo Santa, rectorul universității, 
și prof. dr. J. Molano-Campuzano, 
președintele Consiliului columbian 
al păcii. Ei au evocat personalita
tea șefului statului român, con
tribuția sa la progresul și prospe
ritatea României, la afirmarea ei pe 
plan internațional.

Cu același prilej. Biblioteca pres
tigiosului lăcaș de cultură a găz
duit o «expoziție de carte — la floc 
de cinste fiind expuse operele pre
ședintelui României — și de foto
grafii înfățișînd aspecte din activi
tatea conducătorului partidului și 
statului nostru.

Societatea culturală Brazilia- 
România din Sao Paulo (Brazilia) 
a organizat o reuniune omagială 
consacrată vieții și activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

în capitala R.P. Angola, LUAN
DA, sub auspiciile Ministerului 
Culturii al acestei țări, a fost 
organizată o expoziție de . carte 
românească. Domingos van Du- 
nem. directorul general al bi
bliotecilor din R. P. Angola, și 
ambasadorul român la Luanda ău 
evocat personalitatea proeminen
tă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, vasta sa activitate teo
retică și practică, contribuția adu
să pe plan internațional la cauza 
păcii, progresului și înțelegerii în
tre popoare.

BELGRAD 28. — Trimisul special 
Agerpres transmite : Plenara reuniu
nii de la Belgrad a reprezentanților 
țărilor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa (C.S.C.E.) s-a întrunit pentru a 
lua în discuție 
procesului 
tului final 
ocazie, un 
intre care 
■dei, Poloniei, 
Marii Britanii, R. D. G.. și S.U.A., 
s-au pronunțat pentru 
lucrărilor de redactare, 
considerare a tuturor 
existente și elaborarea 
ment final al reuniunii 
stituie un pas înainte 
Actului final. în acest sens, s-a sub
liniat 
mum 
creat, respectiv, a celor 5 grupe de , 
lucru 
a părții generale, cît și a prevederi
lor concrete referitoare la aspectele 
politice și militare, la cooperarea in 
domeniile economic și tehnico-știin- 
țlfic, la cooperarea culturală și altele.

în intervenția sa. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin ti- 
patti, a reafirmat poziția României cu 
privire la elaborarea unui document 
politic de substanță care să cuprindă 
măsuri concrete și să tină seama de 
pozițiile și interesele legitime ale tu
turor țărilor participante. Subliniind 
faptul că obiectivul central al efortu
rilor de redactare nu constă în mări
mea. ci în calitatea documentului, re
prezentantul țării noastre a declarat 

nu se poate concepe ca reuniunea 
se încheie cu un document care 
nu corespundă acestor obiective,

evoluția și stadiul 
de redactare a documen- 
al reuniunii. Cu această 

mare număr de delegații, 
cele ale României, Cana- 

Italiei, R.F.G., Maltei,

accelerarea 
cu luarea în 
propunerilor 
unui docu- 

care să con- 
în aplicarea

necesitatea
a mecanismului de

folosirii la maxi- 
redactâre

însărcinate cu elaborarea atit

care, de altfel, și-au găsit o exprima
re clară in documentele adoptate an
terior la întîlnirea pregătitoare des
fășurată tot la Belgrad. Pentru a- 
ceasta este nevoie ca eforturile tutu
ror să fie concentrate asupra proble
melor fundamentale ale securității și 
cooperării in Europa, astfel incit re
zultatele să fiț pozitive și să răspun
dă cerințelor enunțate în Actul final 
al C.S.C.E. Aceasta implică crearea 
unei atmosfere de lucru, constructive, 
asigurarea unei 
respect reciproc, 
și a discuțiilor 
progrese reale să fie înregistrate in 
toate organele de-redactare.

Reprezentantul tării noastre a 
amintit că în concepția României 
uniunea de Ia Belgrad trebuie 
constituie o etapă semnificativă 
procesul de impulsionare a aplftării 
Actului final, de întărire a securității 
și dezvoltare a cooperării pe conti
nent, ceea ce necesită convenirea și 
adoptarea- de măsuri concrete.

increderi și a unui 
evitarea polemicii 

sterile, astfel incit

Zborul

că 
să 
să

R. P. CHINEZĂ

re- 
re- 
să 
în

PRIORITâTE ABSOLUTĂ
DEZARMĂRII NUCLEARE"

Proiect preliminar al țărilor 
nealiniate pentru 

documentele sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. 

privind dezarmarea
Republica Sri Lanka a prezentat 

în mod oficial proiectul preliminar 
al țărilor nealiniate pentru Declara
ția politică și Programul de acțiune, 
care vor fi supuse sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. pri
vind dezarmarea, sesiune prevăzută 
să se desfășoare în mai-iunie la New 
York. Se subliniază că obiectivul ță
rilor nealiniate este realizarea unui 
proiect fmal al unor documente rea- 

' lizate prin acord. Proiectul relevă că 
țările nealiniate consideră foarte im
portant Programul de acțiune, care 
acordă prioritate absolută dezarmării 
nucleare, creării de zone denuclea- 
rizate și pentru crearea altora 
regiunea Medîteranei.

Proiectul cere încheierea 
acord internațional, prin care 
interzică 
oricăror 
masă și propune ipterzicerea creării 
de baze străine pe teritoriul alter 
țări.

i r

noi în

unui 
să se 

dezvoltarea și producerea 
arme noi de distrugere in

străine pe teritoriul altor

„Un pionier neobosit al unei politici 
internaționale constructive și juste44

„Trebuie să arătăm că pentru 
comuniștii spanioli și fără îndoială 
nu numai 'pentru ei această ani
versare are semnificații diverse și 
profunde" — scrie „MUNDO 
OBRERO", organul central al P.C. 
din Spania. „în primul rind — men
ționează ziarul >— se cuvin eviden
țiate viața unui înflăcărat luptător 
antifascist, care a cunoscut perse
cuții și ani grei de închisoare ; 
activitatea neobosită a unui .mun
citor care, călindu-se zi de zi prin 
luptă și studiu, a devenit președin
tele acestei republici socialiste in 
neîncetat progres. în același timp, 
trebuie să salutăm pe un prieten 
al partidului nostru care, in mod 
permanent, a stimulat și condus di
rect ajutorul, acțiunile de solidari
tate și ajutor acordat de poporul 
român comuniștilor spanioli... Sa
lutăm, totodată, pe comunistul mi
litant consecvent pentru promo
varea principiilor independentei 
partidelor comuniste, elaborării po
liticii lor fără amestec și presiuni 
din afară. Și, în sfirșit, trebuie să 
salutăm pe un prieten sigur al 
născîndei democrații spaniole".

La rindul său, ziarul „LA UNION 
DEL PUEBLO", organul central al 
Partidului Muncii, publică un' ar
ticol în care prezintă principalele 
momente din viața și activitatea re
voluționară neîntreruptă ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

„Alăturîndu-se poporului român 
nrieten la sărbătorirea conducăto
rului său — scrie ziarul egiptean 
„AL GUMHOURIYA" — popoarele 
arabe văd in politica deschisă a lui 
Nicolae Ceaușescu o angajare de 
partea realizării unei păci onora
bile. juste și durabile în Orientul 
Mijlociu". ,

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
reprezintă simbolul celor mai înalte 
idealuri de libertate și independen
ță ale poporului român" — se men
ționează în articolu1 pub'irat de 
„LE JOURNAL D’EGYPTE", con
sacrat reliefării personalității to
varășului Nicolae Ceaușescu. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
continuă ziarul — este bihe cunos
cut în lume ca o persona'itate 
avînd o .mare capacitate de anali
ză, ca un pionier neobosit al unei 
politici internaționale constructive 
și juste, corespunzătoare intereselor 
vitale ale poporului român și în 
completă armonie cu aspirațiile lu
mii întregi. Relațiile de prietenie 
și colaborare dintre poporul român 
și poporul egiptean se dezvoltă 
Continuu. în interesul celor două 
țări și popoare, și se bazează pe 
importantele hotărîri adoptate de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Anwar El Sadat in 
timpul intîlnirilor lor de la Bucu
rești și Cairo din ultimii cinci ani".

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
desfășoară o vastă și vie activitate 
in viața politică internațională, ac- 
ționind ferm pentrri cooperarea 
largă dintre țări și popoare, pentru 
pace și justiție internațională" 
— se menționează in comen
tariul transmis de TELEVIZIU
NEA EGIPTEANĂ, in cadrul unei 
emisiuni dedicate aniversării to
varășului Nicolae Ceaușescu, 

în cadrul emisiunii, au fost difu
zate secvențe de film care oglin
desc activitatea multilaterală depu
să. pe plan intern și extern, de 
șeful statului român.

O emisiune similară a fost difu
zată de postul de radio Cairo.

„Experiența revoluției din Româ
nia, sub conducerea președintelui 
Ceaușescu, în domeniul conducerii 
și edificării societății socialiste este 
una dintre experiențele înaintate 
și importante care merită a fi stu
diate. avînd caracteristici proprii în 
ce privește căile de preluare a pu
terii și de înaintare pe calea socia
lismului" — se evidențiază intr-un 
amplu articol publicat de ziarul 
sirian .,AL-BAAS".

Referindu-se la poziția României 
fată de solutionarea cohf’îctu’ui 
arabo-isra?lian. se arată că Româ
nia a manifestat constant interes 
fată de problema Orientului Mij

lociu'; președintele Nicolae 
Ceaușescu personal, guvernul 
român au depus eforturi sinceri 
pentru instaurarea unei păci juste 
în această regiune, eforturi bazate 
pe deplina înțelegere a caracteru
lui acestei păci".

„Acum, la cea de-a 60-a ani
versare a zilei de naștere a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. scrie 
ziarul „AL-BAAS", reafirmăm 
rolul hotărîtor al președinților 
României și Siriei în ridicarea be 
un plan superior, în toate' dome
niile, a relațiilor bilaterale, fiecare 
întîlnire dintre cei doi șefi de stat 
fiind un prilej de consolidare și di
versificare a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, de stabilire 
a perspectivelor de dezvoltare a 
acestora".

Articole consacrate evenimentului 
sărbătoresc au publicat si ziarele 
„AL SAHRA" si „TICHRW". pre
cum si POSTURILE SIRIENE DE 
RADIO.

Ziarul britanic „THE TIMES" 
publică un articol care evidențiază 
aspecte ale politicii externe pro
movate de România la inițiativa 
președintelui ei, iar „THE GUAR

aniversării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a transmis și POSTUL 
DE RADIO DIN MOZAMBIC.

Cotidianul belgian „LE SOIR" in
serează aprecieri semnificative pri
vind personalitatea și activitatea 
șfefului statului român făcute de 
personalități ale vieții politice bel
giene, subliniindu-se că „preocu
parea majoră a președintelui român 
este realizarea păcii și prieteniei 
între popoare".

Articole consacrate evenimentu
lui au apărut și în săptăminalul co
munist „DE RODE VAAN" și în 
cotidianul socialist „VOLKSGA- 
ZET".

Cotidianul turc „YENI ULUS" 
consacră aniversării președintelui 
Nicolae Ceaușescu o pagină specia
lă. Sub titluri ca „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Politica independentă a 
lui Ceaușescu și dezvoltarea acce
lerată a economiei" sînt inserate 
materiale in care sînt prezentate 
momente importante din activitatea 
secretarului general al Partidului 
Comunist. Român, din lupta sa pen
tru eliberarea țării și ridicarea 
României pe noi trepte ale civili
zației și progresului.

Presa «internațională continuă să consacre 
spații ample omagierii președintelui 

României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

DIAN" relatează pe larg despre 
manifestările omagiale organizate 
la București.

Ziarul „JORNAL DO BRASIL" 
evidențiază intr-un articol par
ticiparea activă, încă din anii 
tinereții, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la mișcarea revoluțio
nară din România, Împletirea vieți! 
sale cu evenimente cardinale din 
viața națiunii și poporului român, 
activitatea sa intensă pe plan inter
național 'pentru stabilirea unui tip 
nou de relații intre state, pentru in
staurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie dintre 
România și celelalte țări ale lumii.

POSTUL DE RADIO „VOCEA 
ZIMBABWE" a transmis o emi
siune consacrată apiversării a 60 de 
ani de la nașterea tovarășului 
Nif.olae Ceaușescu. în context au 
fost evocate bunele relații dintre 
România și Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — mișcare de 
eliberare a populației de culoare 
din Rhodesia.

„Pionier al independenței națio
nale, Nicolae Ceaușescu a stimulat 
conștiința națională nu numai in 
partidul pe care ii conduce, ci și in 
partide din alte țări" — scriu zia
rele din grupul de presă olandez 
„BRABANTPRES", într-un amplu 
articol consacrat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

„Nicolae Ceaușescu este omul- 
simbol al României de astăzi. El 
este România personificată. Tot
odată, este o personalitate profund 
umană, căreia îi sînt proprii valori 
morale universale și, ca atare, demn 
de a fi prețuit și admirat la dimen
siunea sa adevărată de toți oamenii 
de bună credință, independent de! 
orientarea politică și ideologică pe 
care o au" — se menționează în ar
ticolul omagial publicat de ziarul 
„NOTICIAS DA BEIRA" (Republi
ca Populară Mozambic).

Ziarul „NOTICIAS", care apare 
la Maputo, evidențiază, într-un ar
ticol intitulat „Aniversarea unui 
conducător revoluționar", faptul că 
întreaga activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
caracterizează printr-o deplină 
coerentă, purtînd amprenta mili
tantului comunist.

O emisiune specială închinată

Ample articole, însoțite de foto
grafii. infățișind diverse imagini din 
viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, sint publicate de 
ziarele „BUGUN", „TASVIR", 
„YENI ASIR", „GUNDEM" „DAI
LY NEWS", în BULETINUL 
AGENȚIEI DE ȘTIRI „ANA- 
DOLU".

„Președintele Nicolae Ceaușescu
— scrie ziarul gabonez „L’UNION"
— a împlinit 60 de ani de viață și 
peste 45 de ani de activitate poli
tică în slujba intereselor poporului 
român. Ziarul menționează 'că Re
publica Socialistă România, promo- 
vind o politică de deschidere și co
laborare cu statele lumii a treia, a 
fost prima țară socialistă care a 
stabilit relații diplomatice cu Re
publica Gaboneză". Relevînd coope
rarea exemplară a României cu ță
rile în curs de dezvoltare, printre 
care și Gabonul, articolul eviden
țiază principiile promovate de țara 
noastră pe plan internațional — 
respectarea independenței și suve
ranității, egalitatea statelor și inte
resul lor reciproc in dezvoltarea 
cooperării in toate domeniile, 
neamestecul in treburile interne ale 
altor țări.

Cotidianul „PAKISTAN TIMES" 
evocă, într-un amplu articol, mo
mente din viața și activitatea șefu
lui statului român. „Animat de o 
neclintită «convingere în ceea ce 
privește datoria de a servi țara — 
subliniază ziarul — președintele 
Ceaușescu a desfășurat o intensă 
activitate ca revoluționar, partici- 
pînd la bătăliile pentru democra
ție, împotriva fascismului. El a fă
cut sacrificii personale deosebite 
pentru marile interese naționale, a 
înfruntat închisorile, care i-au că
lit voința, capacitatea de a servi 
România".

Marii sărbători a poporului nos
tru ii dedică materiale și ziarele 
de limbă urdu „NAWA-I-WAQr, 
„MUSAWAAT", „ELAAN", „JA- 
SARAT", „JANG" ș.a.

POSTUL DE RADIO NAȚIONAL 
DIN TANZANIA a transmis, în 
limbile susfhili și engleză, patru e- 
misiuni închinate aniversării zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Un amplu program a dedicat

„VOICE OF KENYA" personalită
ții tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
concepțiilor sale privind probleme
le majore cu care este confrunta
tă lumea contemporană și sprijinu
lui acordat de; România luptei de 
eliberare din Africa australă.

„VOCEA REVOLUȚIEI" — pos
tul de radio național al Republi
cii Guineea — a evocat într-un 
comentariu rolul și contribuția 
remarcabilă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, „personalitate eminentă 
în mișcarea comunistă și în viața 
internațională", la activitatea de 
construire a socialismului în Româ
nia. la edificarea unei noi ordini 
politice și economice internațio- 
na’e.

într-un articol intitulat „A 60-a 
aniversare a lui Nicolae Ceaușescu", 
ziarul portughez „DIARIO POPU
LAR" scrie : „Om de stat al 
cărui- prestigiu internațional este 
unanim recunoscut, Nicolae 
Ceaușescu, luptător pentru dezvol
tarea liberă a patriei sale, s-a de
dicat din fragedă tinerețe activită
ții revoluționare". „Direcția pe care 
a imprimatro politicii românești — 
continuă ziarul — se bazează pe o 
accentuată apărare a independenței 
naționale, idee dominantă, izvorîtă 
din minunatele tradiții ale țării 
sale, și pe efortul de apropiere în
tre popoare, independent de re
gimul lor politic, in vederea creă
rii unei noi ordini economice mon
diale de pace și progres".

„DIARIO DE LISBOA" prezintă 
pe larg viața și activitatea șefului 
statului român, jprecum și principa
lele linii ale evoluției ascendente a 
relațiilor româno-portugheze.

„A LUTA", sub titlul _ „Nicolae 
Ceaușescu, erou al României", re
levă aspecte din viața secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, „intensa sa activitate re
voluționară și antifascistă".

RADIODIFUZIUNEA ȘI TELE
VIZIUNEA PORTUGHEZĂ au 
transmis un program consacrat 
evenimentului.

„Nicolae Ceaușescu este, înainte 
de toate, un realist de largă viziu
ne" — scrie cotidianul finlandez 
„SAVON SANOMAT". în comenta
riu se scrie : „Drumul României 
moderne se identifică cu drumul de 
luptă al actualului conducător al 
partidului de guvernămînt al aces
tei țări. Drumul lui. Ceaușescu a 
fost consecvent, el continuă să fie 
la fel și acum, ca președinte".

„Prin activitatea neobosită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
România și-a ciștigat respectul și 
admirația întregii lumi, ca factor 
activ pe arena internațională în 
eforturile pentru instaurarea prin
cipiilor deplinei egalități in drep
turi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale, a unui climat internațional de 
pace și securitate, de înțelegere și 
cooperare" — scrie ziarul „LIBE
RIAN AGE".

„Nu este o exagerare să se spună 
că astăzi România se- află in pri
mele rînduri ale luptei pentru dez
voltarea largă a relațiilor dintre 
țări și popoare, menționează săp
tăminalul grec „EXORMISI". „încă 
din iulie 1967 — arată publicația 
— președintele Nicolae Ceaușescu 
a declarat că, în zilele noastre, ță
rile mici și mijlocii se afirmă tot 
mai hotărît pe arena politică inter
națională. Ele refuză să mai joace 
rolul de slujitori ai intereselor pu
terilor imperialiste, se împotrivesc 
oricărei forme de dominație. și ur
mează o politică independentă".

Aniversarea împlinirii a 60 de ani 
de viață și a peste 45 de. ani de ac
tivitate revoluționară neîntreruptă 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost reflectată și de posturile de 
radio și' televiziune din R.P. Ango
la, Bulgaria, Cehoslovacia, Costa 
Rica. Columbia. R.D. Germană. Iu
goslavia. Luxemburg, Polonia. Uniu
nea Sovietică și din alte state.

Conferințe naționale 
în probleme economice

PEKIN 28 (Agerpres). — La Pekin 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
IlI-a Conferințe naționale cu privire 
la mecanizarea agriculturii, la care 
au fost analizate condițiile pentru 
realizarea sarcinilor de bază ale me
canizării agriculturii în întreaga țară 
pînă la sfirșitul anului 1980 și au 
fost stabilite măsurile pentru accele
rarea ritmului 
torii trei ani. 
China Nouă.

în cuvîntul 
conferinței. Li 
ședințe al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a subliniat necesitatea unui 
efort major pentru impulsionarea 
dezvoltării agriculturii, pentru ca a- 
ceasta să țină pasul cu avîntul gene
ral al întregii economii a tării, rela
tează agenția China Nouă.

O conferință națională pentru 
schimb de experiență în problemele 
legate de inovațiile tehnice în dome
niul industriei și comunicațiilor din 
R. P. Chineză a avut lpc în orașul 
Yentai, din provincia Șantung, în ul
tima parte a lunii ianuarie, infor
mează agenția China Nouă. Confe
rința a dezbătut aspecte ale moder
nizării raoide a industriei, și comuni
cațiilor șl a analizat un proiect de 
program privind accelerarea aplicării 
în practica industrială, în special în 
ramurile principale ale economiei 
țării, a celor mai noi cuceriri tehnice.

„Saliut-6" -
MOSCOVA 28 (A- 

gerpres). — Se înche
ie cea de-a Șaptea 
săptămină de zbor a 
cosmonauților Iuri Ro
manenko și Gheorghi 
Greciko. în cursul a- 
cestei perioade înde
lungate de activitate 
in spațiu, „indicatorii" 
fiziologici ai celor doi 
cosmonauți s-au stabi
lizat, 
vel ul 
in tea 
care 

î sănătății
ților relevă cu satis
facție menținerea con
stantă la un nivel 
inalt a capacității lor

aflîndu-se la ni- 
înregistrat îna- 
lansării. Medicii 
urmăresc starea 

cosmonau-

complexului orbital 
„Soiuz-27" -
de muncă. Ultimul 
control medical a con
firmat că 
chipajului 
bine.

Zborul 
Iui orbital 
— ,,Soiuz-27' 
gress-l“ continuă. Sis
temele de bord ale 
stației și ale celor 
două nave funcționea
ză normal.

Pe de altă parte, 
informațiile științifice 
culese de echipajul 
stației orbitale sovieti
ce „Soiuz-26“, aduse 
pe Pămînt de cosmo- 
nauții Vladimir Djani- 
bekov și Oleg Maka-

membrii e- 
se simt

complexu- 
„Saliut-6" 

“ - „Pro-

„Progress-1
rov, au început să fie 
prelucrate la Mosco
va. Leningrad, Kiev, 
precum și la Toulou
se, Franța.

La Moscova, Kiev, 
precum și la Toulou
se, in Franța, a în
ceput prelucrarea ma
terialelor experienței 
biologice „Cytos", pre
gătită în comun de 
specialiștii sovietici și 
francezi și realizată la 
bordul 
liut-6“.
rienței 
dierea 
moșului asupra 
ziunii celulare.

mecanizării în urmă- 
informează agenția

rostit la Încheierea 
Sien-nien, vicepre-

R. P. D. COREEANĂ

încheierea lucrărilor

La

Congresului 
national

■5

al agriculturii
PHENIAN 28 (Agerpres). -

Phenian au luat sfirșit lucrările Con
gresului național al agriculturii, unde, 
timp de cinci zile, cei 15 000 de dele
gați. reprezentanți ai cooperativelor 
agricole și ai gospodăriilor de stat și 
stațiunilor de mașini, au trecut în 
revistă succesele înregistrate pînă in 
prezent și au dezbătut sarcinile de 
viitor ale agriculturii ~ "
reene.

în cuvîntarea rostită ... _ .
. Kim Ir Sen. secretar general al C.C 

al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene; după ce a 
subliniat realizarea in cursul anului 
trecut a producției de 8,5 milioane 
tone cereale, a arătat că este pe 
deplin posibilă sporirea in viitor a 
producției anuale de cereale la 10 
milioane tone. Sarcinile care stau în 
fata agriculturii coreene — a arătat 
vorbitorul — necesită o acțiune per
manentă de modernizare a activității 
agricole, de punere a ei pe baze ști
ințifice, de extindere a suprafețelor 
irigate, a mecanizării și chimizării, 
de sporire a exigențelor în formarea 
cadrelor de tehnicieni și specialiști 
agricoli.

R.P.D. Co-

la congres,

stației „Sa- 
Scopul expe- 
constă în 
influentei
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Familia cuvîntului
implant

Deslgur, problema este mult mai vastâ. Are ramificații largi — o 
arborescențâ imposibil de cuprins in dreptunghiul unui chenar, 
ramuri importante pot să râminâ pe dlnafara profilului geometric. Sau 
pe dinăuntru.

Despre implant: este un substantiv din familia verbului a im
planta. Implantele sînt de multe feluri. Sș pot implanta uzine, care 
să dinamizeze viața economică. Arhitecții și constructorii implantează 
clădiri — care întregesc peisajul citadin. Grădinarii implantează... 
plante — flori care să bucure ochiul

Există și implanturi dentare — ca să poți mușca mai tare. Ge- 
niștii Implantează mine — pentru a provoca flăcări și explozii, pen
tru a arunca in aer. Există și sensuri figurative: cine implantează 
vînt culege furtună.

...Nu este ușor de stins un focar de încordare și conflicte — mai 
ales cind deceniile au adunat mormane incandescente de jeratic 
peste care suflă, întețindu-le, diferite vinturi. Drumul spre liniște, spre 
oaza ramurilor de măslini poate fi greu, ca o traversare însetată a 
deșertului — printre spini și urcușuri de dune, urlet de șacali și pindă 
de fiare. Sau ca o potecă îngustă de munte, printre stinci arse de 
soare, gata să se prăvale în bubuituri de tunet.

Este un drum greu — care cere înțelepciune șl luciditate, sim
țul măsurii, simțul echilibrului și cumpătării.

Cum ar putea drumețul drumului cel greu să-l mai și paveze cu 
Implanturi de mine ? Sau, parafrazînd cunoscuta expresie — oare 
ce-l lipsește unui butoi de pulbere — să i se mai implanteze și cî- 
teva batoane de dinamită ?

in cazul .respectiv, implanturile se numesc așezări, fortificate, în 
teritorii străine. Pe scena politică se aud declarații: se retrocedează 
teritorii, dar implanturile rămîn. Pe scena dramaturgului ar suna — să 
se restituie, dar să nu se dea înapoi.

Motivarea : în Implanturi rezidă securitatea. Dar la securitate au 
drept egal toate statele. Ar rezulta un original cadril: eu implantez 
citadele la tine, tu — la mine, voi — la ei, ei — la noi, ș.a.m.d. Și 
o hartă politică a lumii foarte originală : cu frontiere ciuruite și per
forate, cu suveranități zdrențuite și forfecate. Iar tomurile de Drept 
Internațional s-ar valorifica ia centrele de colectat deșeuri de hirtie.

Mai demult se spunea că securitatea ar asigura-o un șanț cu 
apă.

Dar n-a asigurat-o Așa cum, de pildă — lecțiile Istoriei sînt 
foarte simple — n-au asigurat-o, acum patru decenii, într-un alt colț 
al lumii, nu niște sătucuri, ci gigantice centuri de fortificații — în 
ale căror cazemate pustii se adăpostesc acum turiștii de ploaie 
amintindu-și de inginerul Maginot sau de personajul legendar Sieg- 
friea. Cum n-a asigurat-o un canal larg cit o mare, nu cît o zvir- 
litură de săgeată. Cum nu asigură azi nici piscurile celor mai înalți 
munți, nici nemărginirile albastre ale oceanelor.

Lecțiile istoriei sînt foarte simple: nu există cazemată inexpug
nabilă — și nu există fortificație mai sigură decît spiritul înțelegerii, 
încrederii și bunei vecinătăți. Bazate pe justiție, pe înțelepciune și 
luciditate. Pe simțul măsurii și cumpătării.

...Implant: este un substantiv din familia verbului a implanta. Cînd 
se împlintă un cuțit, se poate ucide un om

Alte implanturi pot ucide inițiative, aspirații, perspective.
Șl oameni.
^Nemaivorbind de alte ramuri ale problemei arborescente, care nu 

intră în dreptunghiul unui chenar.
N. CORBU

agențiile de presă transmit:
Ld HdîîOÎ a fost dată publicită

ții hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam cu privire la 
organizarea districtelor și întărirea 
acestora in scopul înfăptuirii trans
formărilor socialiste fn agricultură și 
îmbunătățirii nivelului de trai al 
poporului.

întîMre E. Eonecker-C, 
Mamîrano. A§entia AD-N- tn- 
formează că Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., l-a 
primit pe Carlos Altamirano, secre
tar general al Partidului Socialist 
din Chile. Au fori examinate proble
me privind relațiile dintre cele două 
partide, precum și aspecte ale situa
ției internaționale.

Comunicat mexicano-cu- 
JjjjjIQZ. La sfirșitul vizitei oficiale 
în Mexic a ministrului cubanez de 
externe, Isidoro Malmierca, în ca
drul căreia a avut convorbiri cu o- 
mologul său din țara-gazdă, Santia
go Roel, a fost dat publicității un co
municat comun, care relevă între 
altele necesitatea întăririi rolului 
Națiunilor Unite și necesitatea în
făptuirii unei noi ordini economice 
internaționale.

Convorbiri între repre
zentanții R.D.G. și R.F.G. 
Hermann Axen, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Oskar Fischer, ministru al afacerilor
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externe al R.D.G., și Herbert Hăber, 
șef de secție in cadrul C.C. al 
P.S.U.G., au avut simbătă o convor
bire cu Hans-Jurgen Wischnewski, 
ministru de stat la Cancelaria Fede
rală a R.F.G. Din discuția desfășu
rată pe marginea relațiilor dintre 
cele două state germane a reieșit că 
R.D.G. este în continuare dispusă ca, 
pe baza tratatelor încheiate, să ducă 
mai departe procesul de normalizare 
a relațiilor, în interesul păcii și al 
destinderii, anunță agenția A.D.N.

Pregătiri pentru o even
tuală întîlnire turco-greacă. 
Primul ministru al Turciei, Billent 
Ecevit, a declarat ziariștilor că Mi
nisterul Afacerilor Externe de la An
kara a început să facă pregătiri în 
vederea unei eventuale întîlniri între 
primii miniștri turc și grec.
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