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ÎN SPIRITUL PROGRAMULUI PARTIDULUI DE CREȘTERE
MAI ACCENTUATĂ A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI' ÎNCEPÎND DE LA 1 FEBRUARIE

După cum se știe, in ședința din 23 
decembrie anul trecut. Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. ți- 
r.ind seama de bunele rezultate obți
nute de oamenii muncii în primii doi 
ani ai' cincinalului, de posibilitățile 
existente pentru creșterea in conti
nuare a producției, a productivității 
muncii și a venitului national, a 
adcptat — din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — liotărîrea re- 
eșalonării graficului de majorare a 
retribuției în prima etapă. în baza 
acestei hotărâri, concretizată în de
cret al Consiliului de Stat, majo
rarea retribuțiilor din prima etapă se 
va încheia cu mult mai devreme de- 
cit se prevăzuse inițial, oamenii 
muncii urmînd să beneficieze, pe 
această calc, de un spor de venituri 
de peste 2 miliarde Iei. începînd de 
la 1 februarie se majorează re
tribuțiile personalului muncitor din 
patru noi ramuri economice — față 
de numai o ramură cît se stabilise 
inițial. Vor beneficia de venituri spo
rite peste o jumătate de milion de 
oameni ai muncii — lucrătorii din 
transporturi (inclusiv transportul o- 
rășenesc), telecomunicații, industria 
pielăriei, blănăriei și încălțămintei, 
industria sticlei, porțelanului și fa
ianței.

Creșterile de retribuții slnt sub
stanțiale : 16,7 la sută în transporturi, 
15,8 la sută în telecomunicații, 17,3 
la sută în industria pielăriei, blănă
riei și încălțămintei, 17,2 la sută în 
industria sticlei, porțelanului și faian
ței. Aceste creșteri se acordă — pe 
baza Decretului Consiliului de Stat, 
de reeșalonare „pe ramuri' și activi
tăți a majorării retribuției din pri
ma etapa — cu o lună în avans față 
de prevederile inițiale — pentru in
dustria pielăriei, blănăriei și încălță
mintei și cu 4 luni în avans — pentru 
telecomunicații și industria sticlei, 
porțelanului și faianței.

Noile măsuri constituie încă o do
vadă grăitoare a politicii consecven
te a partidului nostru — al cărei ini
țiator este secretarul general ai 
partidului, președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — de ridicare 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor, 
de creștere generală a bunăstării oa
menilor muncii. De altfel, ceferiștii, 
toți lucrătorji din transporturi s-au 
bucurat întotdeauna de grija și res
pectul deosebit al societății noastre. 
Purtători ai unor bogate tradiții re
voluționare, ceferiștii dispun astăzi 
de mijloace moderne de transport și 
de dirijare a traficului. Locul acari
lor de odinioară, al fochiștilor și 
mecanicilor pe locomotive cu aburi 
a fost luat aproape in totalitate de 
electromecanicii de semnalizare-cen- 
tralizare-bloc. de „mecanicii în hala
te" de pe .locomotivele diesel și elec
trice. Anii socialismului au adus 
profunde înnoiri și în celelalte sec
toare de transport : auto, naval și ae- 

,an, precum și în domeniul teleco
municațiilor.

în strinsă legătură cu evoluția ce
rințelor de consum ale populației, cu

creșterea puterii sale de cumpărare, 
s-au dezvoltat industriile pielăriei, 
blănăriei și a încălțămintei, a obiec
telor din sticlă, porțelan și faianță. 
Noile fabrici moderne, de mare ran
dament. de articole de sticlă din 
București, Bistrița, Tg. Jiu. Dorohoi, 
Gherla, cele de porțelan de la Alba 
Iulia și Curtea de Argeș se numără 
printre cele mai recente investiții ale 
industriei ușoare, produsele lor îm
bogățind oferta de mărfuri din ma
gazine, făcînd traiul nostru mai fru
mos, mai îndestulat. Construind mult, 
am avut șl avem nevoie de tot mai 
multe materiale de construcții, între 
care geamuri fabricate acum și în uni
tăți noi și moderne, cum sînt cele de 
la Buzău și Scăeni, ale căror colec
tive de oameni ai muncii beneficia
ză, de asemenea, de majorarea re
tribuției incepind cu 1 februarie.

în transporturi și telecomunicații, 
majorările retribuțiilor tarifare de 
încadrare sînt cuprinse intre 275-480 
lei pentru mecanicii de locomotivă, 
221-333 lei pentru acari, manevranți 
de vagoane, frinari. lăcătuși de revi
zie vagoane, fochiști ș.a.; 310—400 lei 
pentiu electromecanicii S.C.B., 204— 
480 lei pentru personalul operativ 
încadrat pe clase de retribuire (im- 
piegați de mișcare, șefi de tură, ope
ratori de circulație ș.a.), între 213-412 
lei pentru șoferi, 217-264 pentru per
sonalul navigant (marinari, timonieri, 
cîrmaci ș.a.), intre 186-341 lei pentru 
personalul operativ din telecomuni
cații (factori poștali, telefoniști, ra- 
diotelegrafiști ș.a.). în industria pie
lăriei, blănăriei și încălțămintei re
tribuțiile .tarifare de încadrare a 
muncitorilor se' majorează cu sume 
cuprinse între 175-378 lei, creșterile 
mai mari — in medie de 18,7 la sută 
— fiind prevăzute pentru cei ce lu
crează în tăbăcărie. în industria sti
clei, porțelanului și faianței, sporu
rile de retribuții tarifare de încadra
re a muncitorilor sînt cuprinse între 
175-452 lei.

Desigur, la sumele de mai sus se 
adaugă creșterile corespunzătoare re
zultate din sporul de Vechime, a- 
daosul de acord și alte drepturi pre
văzute de lege. Retribuțiile persona
lului tehnic, economic și de specia
litate încadrat pe clase se majorează 
în toate cele patru ramuri cu 15,4— 
16,4 la sută, conform noilor clase de 
retribuire unice pe economie.

Cu toții știm că sursa sigură a ori
căror ciștiguri in societatea noastră 
socialistă este munca. Iată de ce. 
răspunzind măsurilor de creștere a 
venjturilor. oamenii muncii din 
transporturi și telecomunicații, din in
dustriile pielăriei, blănăriei și încăl
țămintei, a sticlei, porțelanului si 
faianței sînt hotărîți să răspundă 
grijii partidului și statului prin noi 
fapte de muncă, prin preocuparea lor 
și mai stăruitoare pentru îndepli
nirea și depășirea planului si a an
gajamentelor. a sarcinilor ce le re
vin din Programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a tării, 
adoptat de Conferința Națională a 
partidului.

Creșterea medie a retribuției tarifare nete

— în transporturi (inclusiv transportul orășenesc)

Pe ansamblul cincinalului
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Cifrele pe ansamblul cincinalului vor fi imbunătățlte corespunzător ma- 

lorârii suplimentare stabilite pe pconomie de Conferința Națională a parti
dului.

in pagina a ll-a: calcule privind sporirea ciștiguriior lunare, de la 
1 februarie a.c.
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Un atribut dat de popor
în cei 207 ani de is

torie a orașului meu natal, 
Reșița, fiecare organizație 
muncitorească, inclusiv cea 
de astăzi, a dat naștere 
unor specialiști remarca
bili, care prin munca, hăr
nicia și capacitatea lor 
și-au cucerit titlul de buni 
muncitori. Chiar dacă în 
trecut asemenea specialiști 
nu au fost retribuiți co
respunzător, ei au fost în
totdeauna prețuiți și sti
mați deoarece și-au consi
derat munca lor de zi cu 
zi nu numai ca un mod 
de a-și ciștiga existența, ci 
s-au străduit necontenit 
să-și perfecționeze cunoș
tințele pentru a contribui 
la dezvoltarea continuă a 
uzinei sau a orașului, pen
tru binele tuturor. Astăzi 
avem in țiatria noastră mi
lioane de asemenea oameni 
harnici care muncesc cu 
dăruire, hărnicie și entuzi
asm. Tot poporul îi cunoaște 
pe acești fruntași in pro
ducție de la orașe și sate, 
stimează pe cei mai buni 
învățători, oameni de știin
ță. și oameni de cul
tură. Ei ne sînt zilnic 
prezentați în emisiunile de 
radio și televiziune și sînt 
popularizați în ziare. Și 
aceasta pe drept.

Dar intre noi există nu
mai un singur om, un sin
gur tovarăș care și-a ciști- 
gat titlul de primul mun
citor al țării.

Fiecare • copil, fiecare 
muncitor, fiecare cetățean 
al acestei țări îl cunoaște 
și îl stimează, pentru că 
fiecare dintre ei știe că 
primul muncitor al țării, 
secretarul general al parti

dului, tovarășul 'Nicolae 
Ceaușescu, a cucerit acest 
înalt titlu, pe care-1 poate 

. da numai clasa munci
toare, prin munca sa, prin 
hărnicia proverbială, prin 
înaltul simț al datoriei și 
răspunderii față de între
gul popor

Aceste înalte calități ale 
revoluționarului și omului 
de. omenie au fost cinstite 
irij aceste zile cu profundă 
emoție de întregul nostru 
popor, care in omagiul adus 
secretarului general al

Anton 
BREÎTENHOFER

partidului și-a exprimat 
incă o dată cu tărie angaja
mentul de a fi mereu 
alături de cel mai iubit fiu 
al său in marea bătălie a 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Despre viața și opera, 
despre personalitatea tova- 
rășqlui Ceaușescu s-au 
scris și se scriu cărți. 
Eu aș vrea aici să vor
besc despre una din acele 
trăsături fundamentale : 
cine nu știe și nu dă o 
înaltă prețuire faptului că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
iși privește munca sa, în 
primul rind, ca om, ca re
voluționar și patriot. cu 
cea mai înaltă exigență îna
inte de a cere aceasta, in 
calitatea sa de secretar 
general al partidului și ca 
președinte al țării, de la 
toți. Astfel se explică 
neobosita sa voință de lu

cru, enorma capacitate de 
lucru, entuziasmul și com
petența cu care călăuzește 
destinul partidului și ai 
României socialiste. în 
acest fel putem înțelege 
înalta prețuire de care se 
bucură în rîndurile po
porului, cinstim deplin pu
terea sa morală exemplifi
catoare pe care i-o con
feră calitatea de prim mun
citor al țării sale.

Acestei calități funda
mentale i se adaugă dra
gostea și stima sa nețăr
murită față de poporul 
muncitor* Prezența con
tinuă in mijlocul oamenilor 
muncii, vizitele de lucru 
la sate, in școli, labora
toare. prezența sa între 
pionieri, tineri și studenți, 
participarea la întruniri, 
congrese, manifestări cul
turale și' chiar și la sărbă
torirea revelionului au de
venit demult proverbiale. Se 
poate spune că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a 
întilnit cu sute de mii, cu 
milioane de oameni cu care 
dialoghează, se sfătuiește, 
cărora le întinde și stringe 
deopotrivă mina, pe care-i 
entuziasmează și-i îmbăr
bătează. Și aceasta și in 
zilele bune șl în cele 
grele. în timpul marilor 
inundații și după catastro
falul cutremur, secretarul 
general al partidului a fost 
personal prezent, unde era 
nevoie de ajutor, îmbărbă
tare și măsuri operative. 
De aceea și foarte mulți 
oameni îl cunosc perso-
(Continuare în pag. a II-a)

a acordat un interviu
ostului britanic de televiziune

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineața, pe David 
Sells, trimis special al Societății bri
tanice de radioteleviziune „British

Broadcasting Corporation" (B.B.C.).
La primire a participat tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Gîndurile cele mai alese, 
simțămintele cele mai calde, 

conducătorului iubit 
al partidului și statului 

Mesaje adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
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Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru postul britanic de televiziune 
B.B.C.

Tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 

calde urări de pe toate 

meridianele lumii
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în lumina răspunderii și exigenței muncitorești,

pe primul plan al dezbaterilor

Sînt in curs de desfășurare adunările generale ale oamenilor mun
cii din întreprinderi — foruri muncitorești supreme de conducere colec
tivă a unităților industriale. în lumina sarcinilor si direcțiilor de ac
țiune înfățișate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat 
la Conferința Națională a partidului, adunările generale sînt chemate 
ca. odată cu analiza activității din anul trecut, să examineze și 'Să dez
bată aprofundat sarcinile ce revin colectivelor de oameni ai muncii din 
Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României în 
anul 1978 — an decisiv pentru înfăptuirea cu succes a istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al XI-lea al partidului, etapă fundamentală in 
realizarea Programului suplimentar adoptat de Conferința Națională 
a partidului — să inițieze masurile politice, organizatorice șl tehnico- 
maleriale pentru îndeplinirea și depășirea acestor sarcini, în condițiile 
obținerii unei înalte eiiciențe economice.

Trăsătura dominantă a adunării 
generale a reprezentanților oamenilor 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
„METROM" DIN BRAȘOV a consti
tuit-o faptul că, în abordarea proble
melor legate de activitatea desfășu
rată anul trecut, ca și a celor pe care 
le ridică îndeplinirea și depășirea 
planului- pe acest an. s-a pornit de 
la orientările cuprinse în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, accentul principal fiind 
pus pe laturile și aspectele de ordin 
calitativ ale activității economice.

Anul trecut, la indicatorii producție 
globală și producție-marfă, planul a 
fost depășit cu 56,6 milioane lei și, 
respectiv, cu'33 milioane lei, produc
tivitatea muncii a fost superioară cu 
peste 15 000 lei pe un om al muncii 
față de prevederi, iar cheltuielile de 
producție s-au situat sub cele pre
văzute.

Cu toate aceste rezultate, nici din 
darea de seamă prezentată de .ing. 
Ioan îacobescu, președintele biroului 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii, directorul întreprinderii, nici 
din dezbateri nu s-a desprins vreo 
tendință de automulțumire, de exa
gerare a succeselor. Și aceasta, pen
tru că, așa cum au apreciat mai mulți 
vorbitori, ele nu oglindesc pe deplin 
posibilitățile reale de care dispune u- 
nitatea.

— Fără îndoială, spunea In cadrul 
adunării tovarășul Adrian Rotaru, 
unul din reprezentanții oamenilor 
muncii în consiliul oamenilor mun
cii. depășirea sarcinii de creștere a 
productivității muncii cu peste 15 000 
lei pe un om al muncii oglindește e- 
fortul propriu depus de colectivul 
nostru în anul trecut. Dacă analizăm 
însă prin prisma exigenței muncito
rești activitatea în acest domeniu, așa 
cum ne învață secretarul general al 
partidului, ajungem la concluzia că 
puteam realiza o creștere și mai sub
stanțială a productivității muncii. 
Ne-au tras înapoi absențele nemoti
vate. învoirile, nefolosirea integrală 
a timpului de lucru, lipsa unei a- 
provizionări ritmice cu materiale și 
piese de schimb, slaba calitate a re
parațiilor la unele mașini și utilaje. 
Astfel de neajunsuri nu mai trebuie 
tolerate în 1978.

în aceeași notă de exigență și res
ponsabilitate comunistă a fost abor
dată și problema ridicării nivelului 
tehnico-calitativ a! produselor, ca 
una din sarcinile majore pe care

partidul le pune fn fața oamenilor 
muncii. Atît darea de seamă, cît și 
vorbitorii au adus critici îndreptățite 
colectivelor atelierului de proiectare 
tehnologică și secției 208 de motoare 
mici și compresoare auto, pentru ac
tivitatea necorespunzătoare desfășu
rată anul trecut în acest domeniu. 
S-a arătat că, mai ales in cazul asi
milării unul nou tip de motor, colec
tivul atelierului de proiectare a ma
nifestat lipsă de răspundere atît prin 
tărăgănarea asigurării documentației 
tehnice, cît și prin folosirea unor so-

ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCII

Iuții constructive șl tehnologice Insu
ficient fundamentate, ceea ce a dus 
la realizarea unui produs nereușit sub 
aspectul performanțelor tehnico-eco- 
nomice, fapt care a impus ca acesta 
să fie reproiectat.

Autocritic, ing. Cornel Voinescu, 
șeful secției 208,' s-a referit la unele 
neajunsuri din activitatea secției, cum 
ar fi valorificarea încă redusă a me
talului.

— Este adevărat, spunea vorbito
rul. că. pe ansamblul întreprinderii, 
rebutul s-a menținut, în general, la 
un'nivel scăzut, ceea ce atestă preo
cuparea colectivului unității pentru 
gospodărirea mai bună a metalului. 
Dar faptul că aproape două treimi 
din rebutul înregistrat in întreprin
dere se datorează secției aruncă, o 
lumină defavorabilă asupra muncii 
colectivului ce îl conduc.

în continuare, vorbitorul a asigu
rat adunarea generală că. trăgind în
vățăminte din activitatea desfășurată 
anul trecut, lucrătorii secției — cri
ticați fără menajamente în cadrul 
adunării — sînt hotărîți să-și îmbu
nătățească radical munca : el a soli
citat consiliul oamenilor muncii să 
sprijine eforturile colectivului secției, 
asigurind aparatele de măsură si ma
terialele necesare îndeplinirii, in 
condiții de înaltă calitate si efi
ciență • economică, a sarcinilor de 
plan.

Sarcinile ce revin întreprinderii 
„Metrom" sint deosebit de mobiliza
toare. De exemplu, la producția

globală și la productivitatea muncii 
se prevăd creșteri de 18,2 la sută și 
respectiv de 16 la sută.

Referitor la folosirea mai eficientă 
a mijloacelor de producție, aduna* 
rea generală a apreciat - că există 
toate posibilitățile ca. în 1978, colec
tivul întreprinderii să realizeze o 
producție industrială de cel puțin 
2 200 lei la o mie de lei fonduri fixe. 
Oprindu-se la unul din factorii de
terminant! pentru utilizarea eficientă 
a parcului de mașini și utilaje — și 
anume, ia activitatea de întreținere 
și reparații a-acestora, maistrul Vasile 
Tcoc, din cadrul serviciului meca- 
nic-șef, a. ținut să precizeze :

— Din Ianuarie, reparațiile se e- 
fectuează centralizat pe grupe de 
utilaje și mașini, ceea ce sporește! 
mult ■ eficienta muncii noastre. în 
sensul că. pe de o parte, reparațiile 
au început să se execute mai orga
nizat, pe baza unei concepții mai 
înaintate și deci la un nivel calitativ 
superior, iar. pe de altă parte, se 
vor respecta cu strictețe graficele În
tocmite in acest sens. înlăturindu-se 
perturbațiile produse in activitatea 
unor secții.

într-un spirit muncitoresc de exi-j 
gență și responsabilitate a fost abor
dată problema realizării sarcinilor de 
plan pe 1978 și de către ing. Nicolae 
Cîrje, șeful secției sculărie. care a 
spus :

— Anul acesta, secția noastră vă 
fi confruntată cu probleme deosebit 
de grele. Va trebui să ne aliniem 
nu numai creșterilor cantitative, dar 
și sporurilor mari calitative și de 
complexitate pe care le va înregistra 
in acest an producția întreprinderii. 
Pentru a face față acestor cerințe) 
soluția este una singură : să ne or
ganizăm cit , mai judicios activita
tea. Aceasta înseamnă reconside
rarea modului de folosire a ca
pacităților și suprafețelor de produc
ție. ridicarea nivelului tehnico-caii
tativ al S.D.V.-urilor, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, introdu
cerea unei discipline ferme la locu
rile de muncă.

în concordantă cu hotărîrea condu
cerii partidului, adunarea generală a 
aprobat noua componentă a consiliu-- 
lui oamenilor muncii, precum si an
gajamentele asumate de colectivul 
unității în întrecerea pe acest an, 
cerind consiliului să analizeze mai 
temeinic posibilitățile de care dispu
ne întreprinderea în scopul îmbună
tățirii acestor angajamente. Aduna
rea generală a oamenilor muncii de 
la „Metrom" a demonstrat hotărîrea 
acestui harnic și priceput colectiv 
muncitoresc al Brașovului de a-și 
mobiliza toate energiile, de a pune 
mai intens în valoare rezervele in
terne in scopul realizării exemplare 
a sarcinilor de plan și angajamente
lor pe 1978, de a ridica la cote su
perioare de eficiență întreaga acti
vitate a .întreprinderii.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Inscripție la un
Soare, flori, bucurie In 

suflete...
Sîmbătă, 29 ianuarie.
Iubitul fiu al națiunii 

noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizitează satul 
natal, Scorniceștii, aceas
tă străveche vatră de 
țară unde acum 60 de 
ani, intr-o modestă casă 
de țărani, poporului 1 se 
adăuga acel Om care, as
tăzi, îl conduce cu. înțe
lepciune și hotărire pe 
calea împlinirii celui mai 
generos și mai luminos 
destin al său.

Dacă încerci să cunoști 
Școrniceștii in luna dură 
și fragedă a lui Ianuarie, 
in luna de naștere a anu
lui ce vestește și lucrea
ză chipul de laudă al ce
lorlalte anotimpuri, vezi 
parcă mai bine existenta 
oțelită a comunei venind 
din secolul al XVI-lea. 
nedezlipită de pămîntul 
ei pietros, sărac, bun par
că numai pentru prea 
răbdătoarele seculare ră
dăcini ale nucilor.

Ardea gerul in pietrișul 
de cremene. Suna puietul 
stejărișului răzlețit pe cli- 
nurile dealurilor cu pă- 
mint arid, neproductiv A 
fost îmbunat de oameni 
pămîntul să iși schimbe 
alcătuirea straturilor. De 
putină vreme a fost îm
bunat acest pămint sărap. 
cercetat de știința con
temporană. I-a fost crea
tă, renăscută calitatea. 
Muncitorii acestui pămînt 
au investit mult în el ca 
să-l facă să dea roade 
bogate. Și pămîntul din 
Scornicești, lucrat, mun

cit, vegheat de la sămîn- 
ță la cules de harnicii pă- 
mînteni ai locului dă 
astăzi roade bogate.

întorcea griul miezul de 
aur din zăpezi la Scorni
cești. în gerul iernii, 
mieii se nășteau și au
zeau parcă nașterea mal 
grea, de veac cu pace 
dreaptă. în sere, prin se
mințele de legume își 
scuturau florile. Și doi 
bătrîni, coborînd spre 
izvoare, priveau din ne
văzut și ascultau din

Violeta 
ZAMFIRESCU

deal pămîntul. Pe lingă 
șoseaua asfaltată se ve
deau in văzduh, conturate 
în aura lunii ianuarie, 
frumusețea din oameni și 
viitoarele lor așezări.

Nu cu multă vreme In 
urmă, trecînd prin Scorni
cești. priveam nucul din 
curtea casei ridicate pe 
stilpi de istorie. Imagine 
cu multă sensibilitate 
artistică surprinsă pe 
pînză de pictorul Viorel 
Mărgineanu. Aici se juca 
și visa copilul. Și de-a 
lungul Plapcei. rîulet se
mănat cu aibișoară de cre
mene, se închipuiau mari 
bătălii istorice. Și pe dea
lurile cu stejăriș. în frun
tea celorlalți copii, mai 
mari unii, el mai viteaz 
insă. în frunte să ii a- 
pere de lupi sau de ihtîl- 
nirea cu întunericul. Și 
fluier de pasăre șl doină.

tablou
trecind din frunza nucu
lui amară, odată cu pri
virile copilului Iscodind 
departe dincolo de frun
zele dealurilor, departe. 
Țara. E bucurie, este lege 
să iți fii martor al pro
priilor vise. E fericire 
dată numai marilor oa
meni împuterniciți de na
tură. însemnați de ea cu 
toate harurile, să fie mar
tori ai viitorului . visat. 
Numele nu se mai îm
parte decît cu propria 
viață, cum ai trăit-o. Nu
mele nu se mai împarte 
decît cu văzul pe care l-ai 
avut privind în timp, pă
șind înaintea timpului, 
trăgînd timpul după tine. 
Numele nu se mai îm
parte decît cu energia 
prin care știi să întorci 
pămîntul cu fața la soare, 
decît cu energia prin care 
înfăptuiești istorie. în 
care ai lăsat peceți de 
faptă, de gînduri. de cu
vinte rostite oamenilor. 
Numele nu se mai împar
te decît răspîndit în lu
mea pămîntului unde 
lupta de omenie comunis
tă și lupta pentru pace 
înving. Numele nu se mai 
împarte decît cu dragos
tea oamenilor, cu bogăția 
spirituală ce ai trezit-o 
în ei. cu întreaga frumu
sețe ce crește liberă în 
tara ta. Numele marelui 
conducător comunist, cres
cut de Partidul Comunist 
Român, luminează și va 
lumina noua viziune de 

"pace a lumii, luminează 
și va lumina viața revo
luționară a României so-

Pictură de Viorel MĂRGINEANU

cialiste, schimbarea pri
veliștii țării, înălțarea 
conștiinței omului, reve
larea sensibilității artis
tice a Întregului popor, 
întîiul veac de făurire a 
istoriei socialiste, a u- 
nei noi trepte, de civi
lizație științifică, tehnică, 
culturală, în țara noastră 
— întliul veac de demni
tate umană, de dreptate 
omenească va fi pecetluit 
de numele lui Nicolae

Ceaușescu. întregul popor 
la sărbătorit in aceste 
zile, i-a mărturisit încă 
o dată vibrant, cu adîncă. 
căldură sufletească — așa 
cum știe numai poporul 
nostru, oamenii acestui 
pămint să-și cinstească 
fiii cei mai de seamă — 
întreaga dragoste, atașa
mentul nețărmurit la idea
lurile care-1 animă și care 
a făcut din conducătorul 
partidului nostru animato

rul genial al vieții în
tregii noastre națiuni. în
tregul popor și-a adus pri
nosul de recunoștință și 
angajamentul ferm de a 
fi alături de primul fiu al 
țării, iubit conducător — 
născut la doinele Oltului, 
din cremenea șlefuită în
delung de apele Oltului. 
Iubit conducător, țăra'n, 
muncitor, intelectual, cel 
mai de frunte fiu al Parti
dului Comunist Român. J
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Cel puțin un vagon de porumb boabe la hectar
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Dovezi in
contestabile

Profesorul Vasile Palade, di
rectorul muzeului „Vasile Pâr- 
van" din Birljd, ne informează 
că instituția din localitate pose
dă dovezi care- atestă că locul 
de naștere al domnitorului Ale
xandru loan Cuza este Bîrladul,' 
iar nu alte localități, așa cum 
in mod eronat au fost mențio
nate pină acum in unele publi
cații. Amindouă dovezile sint 
fotocopii după actele originale 
aflate la Biblioteca Academiei. 
Prima fotocopie reproduce di
ploma de bacalaureat, obținută 
de Cuza la Paris, in care se 
precjzează că locul de naștere 
este Berlad-Moldavie. A doua 
fotocopie reproduce actul de 
deces, in care inițial s-a scris 
locul nașterii București, dar la 
intervenția Elenei Cuza (de fel 
din Solești, localitate din veci
nătatea Vasluiului) a fost con
semnat pe marginea actului res
pectiv orașul Birlad.
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„N-aude, 
n-a vede“

Frumosul parc Zăvoi din Rm. 
Vîlcea a fost transformat, de 
cîțiva ani, 
nică, ’ "___  ___  _____
lui județean. Odată cu aceas
tă schimbare de denumire și 
destinație s-au plantat aici nu
meroși puieți de copaci și ar
buști ornamentali. Pină aici, 
toate bune și la locul lor. Dar 
iată că, de la un timp încoace, 
grădina botanică a fost lăsată 
de izbeliște. După cum ne in
formează corespondentul nostru 
voluntar Gheorghe Ispășoiu, la
cul înghețat din mijlocul gră
dinii a fost transformat în teren 
de hochei. Și asta n-ar fi nimic, 

(dar cum sint prea mulți amatori 
de astfel de sport și nu au... 
crose, ce credeți că s-au gîndit ? 
Să dea iama prin bieții puieți 
de brazi și alte specii de copaci 
din grădina botanică, pe care ii 
schilodesc fără milă, pentru a-și 
meșteri respectivele ustensile' 
de joc. Oare muzeul, adică tu
torele, vrea să facă din grădina 
pe care o are în grijă și pază 
o moartă piesă de muzeu ?

in grădină bota- 
dată în grija muzeu-
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autentic
Printre călătorii aflați la ora 

aceea in gara Filiași se afla și 
un individ care nu prea avea 
astîmpăr, tot plimbîndu-se de 
colo pină colo și trăgind cu 
coada ochiului cînd la unul, 
cînd la altul dintre cei care aș
teptau trenul. Dar individul nu 
bănuia că, la rîndu-i, era ținta 
privirii unor cadre de miliție, 
aflate in misiune, cărora tocmai 
prezența lui acolo li se păruse 
suspectă. Așa se face că exact 
în clipa în care individul își 
vîrîse o mină în buzunarul unui 
călător neatent s-a și pomenit 
cu niște mîini zdravene-care 
l-au apucat de guler.

— Ce căutai cu mîna în 
zunarul omului ?

— ? !
— Cum te cheamă ?
— Ion Ceca> \
— De unde ești ?
— Din Cușmir, Mehedinți.
— Unde voiai să mergi cu 

trenul ?
— Nicăieri.
— Cu ce te ocupi ?
A înălțat din umeri. N-avea 

nici o ocupație. Dacă n-a fost 
singur în stare pină acum să-și 
facă un rost, o să se „ocupe" 
legea de el.

bu-

î Un începător1
I
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la volan
Fiind, cum se zice, sub 

fluența alcoolului, tatăl 
Neculai Ioniță din Cluj-Napoca 
a refuzat — și pe bună dreptate 
— să urce la volanul mașinii, 
pentru a duce niște rude pe la 
casele lor. Tatăl l-a ’ ‘ 
însă pe fiul său, 
proaspăt deținător al 
lui de conducere. Neculai s-a 
urcat la volan, dar drumul fiind 
greu, cu lunecușuri, mașina a 
derapat. Neavînd experiență. 
Neculai a pierdut controlul vo
lanului. Mașina s-a izbit de un 
gard, iar de acolo s-a oprit in
tr-un stilp, un trecător 
grav accidentat.

in
tui

îndemnat 
Neculai, 

per-misu-

fiind

I
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Spune-mi
cu cine
te împrîete 
nesti...»

...ca să-ți spun cine ești, 
zicală din buni-străbuni, de 
țelepciunea căreia avea să 
convingă și tinărul N. M. c. . 
Brașov. Despre acest tînăr. venit 
de prin Constanța, colegii lui de 
muncă nu aveau decit cuvinte 
de laudă ; băiat harnic, cumin
te, liniștit, silitor. Pină intr-una 
din zilele trecute cînd. cu totul 
intimplător, i-a cunoscut pe 
Gheorghe Mitrea și pe prietenul 
lui Gicu, doi indivizi din loca
litate cu un „palmares" infrac
țional pe care N.M. nu-l bănuia.

— Știi ce ? — i-au spus cei 
doi inlractori. Dacă ne asculți ai 
să ciștigi de la noi bani grei. 
Vinzi pe sub mină marfa pe care 
ți-o dăm noi.

Dar iată că 
în flagrant pe 
lori, înainte ca 
virșească pregătirea1 
Acesta s-a intors printre colegii 
săi de muncă, la locul lui, iar 
cei doi au fost „depuși"... tot la 
locul lor.

o 
in
se 

din

miliția i-a prins 
cei doi răufăcă- 
aceștia să „desă- 

lut N. M
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|lnul corespondenților 
„Scînteli"
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este producție (fepfe realizabilă
LUNAR, VOR (ÎSTKA 

ÎN PLUS

Cultivarea porumbului pe terenurile irigate, prin aplicarea cu 
strictețe a tehnologiilor prevăzute, constituie o cale importantă pentru 
realizarea de producții mari la hectar. Experiența unităților agricole 
fruntașe demonstrează că, în condiții de irigare, se pot obține pro
ducții de cel puțin un vagon de porumb boabe la hectar. Dar alături 
de unitățile agricole care, an de an, realizează pe aceste terenuri re
colte mari există altele ale căror producții se situează cu mult sub 
posibilitățile oferite prin extinderea irigațiilor. Care sint cauzele dife
rențelor de recoltă ? Ne-am propus în acest sens să examinăm — față 
în fată — experiența și rezultatele a două cooperative agricole vecine : 
„înainte" și Tunarii Vechi din comuna Poiana Mare, județul Dolj.

Cele două cooperative agricole au 
păminturi bune, fertile, de tip cer
noziom. Datorită irigațiilor, ele dis
pun de cantități îndestulătoare de 
apă, element hotărîtor pentru nive
lul producției. Chiar și numai aceste 
condiții similare justifică cerința ca 
aceste cooperative agricole să obțină 
la hectar recolte sporite și cit mai 
apropiate. în realitate, alta este si
tuația. Anul trecut, cooperativa agri
colă „înainte" a obținut. în medie 
la hectar, 9 600 kg porumb boabe, 
iar aceea din Tunarii Vechi — 5 500 
kg porumb boabe.

Faptul că la cooperativa agricolă 
„înainte" producția medie din ulti
mii patru ani este de aproape un 
vagon de porumb boabe la hectar 
dovedește că aici s-a respectat în
tocmai tehnologia acestei culturi. în 
ce constă ea ? „Cercetarea științi
fică a pus la punct, tehnologia po
rumbului irigat — ne spune ingine- 
rul-șef al cooperativei, tovarășa 
Elena Riza. Dar pentru specialistul 
din producție aceasta nu este sufi
cient. Ca să fie aplicată în mod 
corect, este nevoie să adaptăm ele
mentele generale ale tehnologiei la 
condițiile de producție specifice din 
unitate. Și cu aceasta am început. 
Timp de zece ani pe un lot experi
mental au fost determinate elemen
tele tehnologiei, in condițiile speci
fice unității noastre, pe care treptat 
le-am generalizat în producție. Re
zultatele s-au văzut : producția s-a 
ridicat în ultimii ani la o medie sta
tornică de aproape 10 000 kg de po
rumb boabe la hectar". Care sint 
aceste elemente ?

Amplasarea culturii. Dtmă încer
cările efectuate s-a aiuns Ia conclu
zia că porumbul este bine să se cul

tive astfel : 60 la sută din suprafață 
după sfeclă de zahăr și cereale 
păioase, 20 Ja sută după soia și nu

întreținere. în acest scop, in ultimii 
patru ani s-a trecut la erbicidarea 
pe rind a întregii suprafețe, iar me
canizatorii asigură prin semănat 
densitatea stabilită, răspunzînd de 
menținerea ei pe parcursul execu
tării prașilelor mecanice.

Regimul de irigație. Este meritul 
specialiștilor de aici de a fi stabilit, 

.în cîmpul experimental, momen
tele critice de aplicare a udărilor in 
funcție de fazele de dezvoltare a 
plantelor. Prima udare se aplică încă 
din luna iunie în faza de creștere a

Față în față două cooperative agricole vecine 
din județul Dolj, două moduri diferite de a 

înțelege și aplica tehnologia porumbului

mai 20 la sută după porumb. Reține 
atenția că porumb după porumb se 
cultivă pe o mică suprafață și 
aceasta numai în anul doi ; cu alte 
cuvinte, se • evită cultivarea aceleiași 
parcele mai mulți ani la rînd cu po
rumb.

Fertilizarea. Dozele optime de în
grășăminte chimice variază între 300 
și 350 kg de superfosfat la hectar, 
care se încorporează în sol odată cu 
arătura de bază, și 250 kg de azotat 
la hectar. Noutatea constă în apli
carea fazială a îngrășămintelor azo- 
toase. Jumătate din norma stabilită 
se dă înainte de semănat, iar restul
— în timpul vegetației.

Structura hibrizilor. Se cultivă nu
mai doi hibrizi, unul semitimpuriu
— HD-220. pe 30 la sută din supra
față și altul tardiv — HS-400, pe 
restul suprafeței. Prin aceasta se 
asigură coacerea eșalonată, ceea ce 
permite desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor de recoltare.

întreținerea culturii. întrucit în 
viitor forța de muncă a unității se 
va reduce simțitor, s-a urmărit me
canizarea integrală a lucrărilor de

tulpinii. în luna iulie se adminis
trează alte 2—3 udări în fazele de 
înflorit, fecundare și de formare a 
bobului, iar în luna august se aplică 
încă 1—2 udări in faza de coacere în 
lapte. Astfel, in anii cu regim nor
mal de precipitații se aplică 4—5 
udări, iar în anii secetoși — 5—6 
udări, ceea ce înseamnă că în pe
rioada de vegetație porumbul pri
mește între 3 200 și 4 800 mc de apă 
la hectar.

La cooperativă agricolă „înainte" 
producția de porumb obținută pină 
acum nu este considerată ca o li
mită. Pentru a depăși nivelul atins, 
specialiștii urmăresc să introducă in 

practică realizări dintre cele mai noi ale 
științei agricole. „Ne-am angajat ca 
în acest an să obținem peste 11 tone 
de porumb boabe la hectar — ne 
spune inginerul Constantin Chelam, 
șef de fermă. în acest scop, vom ve
rifica în cîmpul experimental, pentru 
a generaliza in producție, o metodă 
mult mai eficientă de fertilizare in 
condiții de irigare — și anume, ad
ministrarea îngrășămintelor azo- 
toase concomitent cu aplicarea udă
rilor. prin dizolvarea lor în apa de 
irigație. Pe această cale se pot ob
ține sporuri mari de recoltă". Des-

„Drumul Taberei", unul din cele mai mari cartiere ale Capitalei Foto : S. Cristian
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

Marile
După furtunosul meci al handba'- 

liștilor noștri cu foarte puternica for
mație a Ungariei — meci in care au fost 
conduși in prima repriză și la pauză, 
apoi au luat un avans de 6 goluri 
in numai 15 minute, pentru ca să se 
trezească egalați spre final si să în
scrie golul victoriei abia în ultimele 
trei secunde — întrebarea numărul 
unu este : ce s-a intimplat cu ei ? 
încercînd să răspundă, antrenorul 
Nicolae Nedef spunea ziariștilor la 
conferința de presă că lipsa de ma
turitate a jucătorilor noștri tineri, 
aflați la prima lor încleștare handba
listică supremă. ,ca și înalta tensiune 
nervoasă in care s-a desfășurat a- 
ceastă partidă decisivă au contribuit 
deopotrivă la ceea ce s-a intimplat 
și părea de necrezut. Așa este, aceste 
două explicații reflectă adevărul : 
deși echipa a fost pregătită tactic 
după o concepție care pe teren s-a 
dovedit eficace, iar jucătorii, luați in 
parte, au avut in multe momente 
evoluții bune (Penu, Stockl. Birtalan, 
Durău, Drăgăniță, Folker, Kicsid. 
mai puțin GrabovSchi și Voina), ran
damentul colectiv nu a fost cel-scon
tat decit în prima jumătate a repri
zei a doua, iar cîțiva jucători dintre 
cei nou promovați au risipit uneori 
mingile ca pe niște simpli bani mă
runți. Cit privește degringolada din 
final, ea a fost posibilă fiindcă la 
un moment dat cițiva „pioni" au li
niștit premeditat jocul, iar cînd au 
vrut să-i stopeze pe adversari n-au 
mai putut si au intrat în panică. Re- 
cunoscînd cu regret asemenea gre
șeli, ei înșiși erau marcați după meci, 
incit antrenorii Nedef. Oțelea și Tro- 
fin au trebuit să-i rețină mai mult 
ca de obicei în vestiare pentru a-i

emoții continuă...
scoate din starea nervoasă în care se 
găseau. Se spune insă că totul este 
bine cind se termină cu bine. Așa 
am crezut și noi. mai ales după ce 
am citit in foaia de arbitraj, scris 
negru pe alb și parafat. România — 
Ungaria : 22—21. Numai că, in cursul 
serii, aveam să aflăm că echipa Un
gariei a depus o intîmpinare, prin 
care contestă valabilitatea ultimului 
gol înscris de formația noastră, pe

CORESPONDENȚA 
DIN DANEMARCA

motiv că, în clipa cind Durău a șu
tat. timpul regulamentar de joc ar 
fi fost consumat. în cursul nopții, 
comisia de disciplină a Federației in
ternaționale de handbal s-a intilnit 
la Copenhaga și a discutat situația. 
Sosise dimineața de luni, ambele 
echipe trebuiau să plece in orașele 
unde ar fi trebuit să joace marți, dar 
nu se știa care în ce parte s-o ia. 
Pină la urmă a venit vestea : con
testația a fost respinsă. Au cintărit, 
probabil, la luarea deciziei atit fap
tul că însuși președintele comisiei 
care a judecat, suedezul Kurt Wad- 
marck, fusese delegatul F.I.H. la me
ciul respectiv, cit și depoziția arbi
trului șef. al întîlnirii. suedezul Erik 
Elias, care înainte de plecarea la Co
penhaga declarase intr-un interviu 
televizat că toți cronometrorii danezi 
fuseseră riguros de corecți și golul 
românilor se marcase in timpul re
gulamentar de joc.

Grupa B a Compionatului mondial

de handbal s-a dovedit, astfel, pină 
in ultima clipă a preliminariilor, in
tr-adevăr o „grupă dinamită"; cum 
fusese denumită încă înainte de com
petiție. Echipa României (cîștigătoa- 
rea grupei); datorită unui gol, s-a 
calificat in semifinală, avind insă la 
pasiv o infrîngere la R.D.G. — care 
s-a clasat pe locul secund înscriind 
francezilor golul fericit doar cu 30 
de secunde Înainte de final, iar Un
garia (invingătoarea echipei R.D.G.) 
nu a putut intra decit in turneul 
pentru locurile 9—12. Toată lumea de 
aici este convinsă că oricare din a- 
ceste trei puternice formații s-ar fi 
calificat fără emoții in oricare din 
celelalte serii preliminare.

Ne facem griji ? Ne facem, se în
țelege, pentru că Radu Voina încă 
nu prinde o „zi bună", care să-i dea 
apoi încredere în capacitatea sa de.' 
conducător de joc, pentru că dintre 
tineri numai brașoveanul Durău con
firmă marile speranțe puse in ei, 
pentru că nu știm dacă Folker va 
șuta la fel de dezinvolt ca in repriza 
secundă cu Ungaria, pentru că nu 
avem certitudinea că acești talentat! 
handbaliști ai noștri vor încerca să 
gindească pe teren mai mult decit 
adversarii lor. Sperăm totuși că Penu. 
Kicsid. Voina, Birtalan, Stbckl. Durău 
vor dirija jocul pe măsura adevăra
telor lor posibilități, astfel incit — 
la sfîrșitul săptăminii — să putem 
juca o finală pentru podium cu una 
dintre cele patru formații care se 
întrec astăzi in semifinala a doua : 
Polonia — Danemarca și U.R.S.S. — 
Suedia.

G. MITROI

Finalele pe țară ale ediției . 
de iarnă a „Daciadei"
La C.N.E.F.S., in cadrul unei 

conferințe de presă, s-a anun
țat că finalele pe țară ale edi
ției de iarnă a popularei competiții 
sportive „Daciada" se vor desfășura 
eșalonat, în diferite localități, înce- 
pind de la 2 februarie. Finalele vor 
avea loc la schi, săniuțe, bob. biatlon. 
hochei, patinaj artistic, patinai vi
teză, popice, tenis de masă si șah. 
Conform regulamentului „Daciadei-'. 
finalele vor fi organizate separat 
pentru sportul de masă și pentru cel 
de performanță. Astfel, sint prevă
zute 35 de competiții finale pentru 
sportivi de performantă (19 pentru 
juniori și 16 pentru seniori) și 20 
pentru sportul de masă.

încheierea ediției de iarnă a ..Da
ciadei" va avea loc la Cimpulung 
Moldovenesc, prin organizarea unui 
festiva! sportiv. în aceeași perioadă 
se vor organiza pe patinoarul artifi
cial „23 August" din Capitală festi
valul pe gheață pentru copii, iar la 
Păltiniș (Sibiu) o amplă manifestare 
de masă a tineretului la schi.

Pe pîrtiile de schi și sanie din Bucegi
Duminică, pe Platoul Bucegilor, pe 

pîrtiile de schi de la Bușteni sau 
Valea Azugăi s-au aflat mii de iubi
tori ai sporturilor. în aerul tare, a- 
ceștia au sebiat pe cont propriu sau 
pur și simplu s-au întrecut la să- 
niuș cu parteneri atunci cunoscuti. 
Alții au venit pentru plăcerea de 
drumeție și pentru a asista la între
ceri organizate în cadrul „Daciadei".

La Bușteni, pe pirtia Caraiman. 
s-au desfășurat probele de schi al-' 
pin și de fond, dotate cu „Cupa 
Unirii". La start, peste 250 de munci
tori. tehnicieni, ingineri, precum și 
elevi ai școlilor și liceelor profesio
nale din Sinaia. Comarnic. Azuga. 
Bușteni. Pe primele locuri ale aces
tei întreceri muncitorești s-au cla
sat. la probele alpine. Cornel Negu- 
tescu, muncitor Ia O.J.T. Sinaia, iar 
la fond, sticlarul Gheorghe Șovăială 
de la fabrica din Azuga.

Pe drumul vechi al Cotei 1 400 Si
naia. mulți tineri, foarte mulți copii 
și pionieri. împreună cu părinții lor, 
au venit să participe la spectacolul 
în aer liber al întrecerii „Săniuța de 
argint". Au aplaudat pe cei 100 de

sportivi aflați la start, cei mai buni 
din circa 3 000 concurenți participant 
la fazele de masă din tradiționala 
competiție. Au cîștigat : Simioneta 
Toc, de la Școala generală Sinaia, șl 
Dumitru Radu, de la Școala generală 
Boldești. Acești doi sportivi vor re
prezenta județul Prahova la faza pe 
țară a întrecerii „Săniuța de argint". 
(Constantin Căpraru).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 șl 3 februarie. In țară : Vremea va fi 
umedă și relativ caldă. Cerul va ti 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale la început, mai ales sub formă 
de ploaie, apoi atit sub formă de ploaie 
cit și sub formă de lapoviță șl ninsoa
re. Vîntul va sufla moderat, cu inten
sificări locale, îndeosebi în estul tării, 
pină la 45—53 km pe oră. predomlnind 
din sectorul sud-estic. In București : 
Vremea va fi umedă și relativ caldă. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi cu tendințe de transformare în la- 
poviță șl ninsoare. Vîntul va sufla mo
derat, cu Intensificări de scurtă durată.

prindem concluzia că la baza recol
telor mari stau împletirea organică a 
activității de producție cu munca de 
cercetare proprie și respectarea ri
guroasă a tehnologiei stabilite.

După cum arătam la început, coo
perativa agricolă Tunarii Vechi be
neficiază de aceleași condiții natu
rale ca și unitatea vecină . „înainte". 
Numai că aci irigarea culturilor nu 
se bucură de atenția cuvenită. Am 
desprins din discuția cu tovarășul 
Florea Glăvan. inginerul-șef al coo
perativei, că nu a existat o continui
tate în ce privește experimentarea 
în condițiile locale a elementelor 
tehnologiei culturii porumbului.

Din analizele efectuate de organele 
de specialitate am reținut factorii 
care au avut repercusiuni negative 
asupra nivelului recoltelor. La Tu
narii Vechi, densitățile au fost mai 
mici cu 15 000—30 000 de plante la 
hectar, iar semănatul s-a făcut cu 
10—15 zile mai .tîrziu decit la coope
rativa agricolă „înainte". în ce pri
vește structura hibrizilor cultivați, 
s-a trecut cu ușurință dintr-o. extre
mă în alta. Dacă în 1976 s-a cultivat 
un singur hibrid pe întreaga supra
față, în 1977 s-a ajuns la patru hi
brizi, practică dăunătoare și intr-un 
caz și în altul. Nu mai puțin dăună
tor a fost și faptul că 80 la sută din 
suprafața cultivată a fost amplasată 
tot după porumb, din care pe unele 
parcele porumbul a urmat mai 
mulți ani la rînd.

Deficiențe serioase s-au făcut sim
țite in această unitate și in ce pri
vește utilizarea îngrășămintelor chi
mice. Deși dozele folosite sînt egale 
sau- chiar mai mari decit la coope
rativa „înainte" — cum este cazul 
superfosfatului și al îngrășămintelor 
complexe, din care s-au dat în medie 
cite 400 kg Ia hectar — acestea nu 
au adus sporul de recoltă scontat. 
Este un rezultat deloc intimplător. 
din moment ce în această unitate 
îngrășămintele chimice nu au fost 
aplicate în funcție de cerințele solu
lui și ale plantelor. Și explicabil de 
ce : nu s-a făcut încă un studiu de 
cartare agrochimică a solului, instru
ment de lucru indispensabil specia
liștilor pentru a putea determina 
științific cerințele reale de substanțe 
nutritive' ale plantelor. Cit privește 
întreținerea culturii, amintim doar 
că la Tunarii Vechi numai o mică 
suprafață a fost erbicldată. iar lucră
rile manuale prevăzute pentru men
ținerea curată a lanurilor nu au fost 
realizate in totalitate. Fată de trei, 
prașile manuale, s-au efectuat numai 
două, si acestea nu pe toată supra-
fața.

Carențele 
porumbului 
cea mai mare măsură, nivelul recol
telor. Față de 4—5 udări planificate, 
s-au aplicat numai două, iar pe su
prafețe restrinse — trei, dar cu nor
me mici de apă. în condițiile sece
tei pronunțate' din vara anului tre
cut. porumbul a primit pe parcursul 
întregii perioade de vegetație nu
mai 1 200—1 500 mc de apă la hec
tar. Indisciplina în respectarea pro
gramelor săptămînale de Irigare, 
slaba organizare a muncii pentru 
aplicarea udărilor în două schimburi, 
zi și noapte, explică în bună măsură 
această situație.

Nu putem conchide fără a men
ționa că neajunsurile în aplicarea 
corectă a tehnologiei porumbului în 
condiții de irigare sînt legate nemij
locit de activitatea nesatisfăcătoare a 
specialiștilor din această cooperativă. 
, Experiența cooperativei agricole 
„înainte" demonstrează convingător, 
prin puterea faptelor, cum se pot 
obține recolte mari de porumb pe 
terenurile irigate și, prin aceasta, 
constituie un exemplu demn de ur
mat de către vecinii ei. cooperatorii 
din Tunarii Vechi — și nu numai 
de ei.

manifestate la irigarea 
au influențat însă. în

Aurel PAPADIUCtv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : „Stan și Bran“
10.50 în alb și negru. Documentar ar

tistic : „Baladă pentru Hector“ (II)
11,40 Telex
11.45 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Tragerea de amortizare ADAS
17.30 Laudă iubirii. Triptic poetic în 

lectura autorilor : Vasile Nicoles- 
cu, Florin Mugur, Otilia Nicolescu

17.45 Cîntarea României. „Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie". Selecțiuni 
din spectacolul prezentat în Fes
tivalul „Sarmis", județul Hune
doara

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură

19,00 întrebări și răspunsuri. Universi
tatea politică. Conceptele dezvol
tării economico-sociale contempo
rane. Conceptul de țară cu dez
voltare medie

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-socială a țării. 
Azi, județul Neamț

20.15 Melodii populare
20,25 Seară de teatru : „Noapte albă“ 

de Mircea Bradu. Premieră TV. 
Spectacol preluat de la Teatrul 
de stat din Oradea

21.45 Telejurnal
21,55 Campionatul mondial de handbal 

masculin : România — Iugoslavia. 
Transmisiune de la Odense (Da
nemarca)
PROGRAMUL 2

19.50 Film serial pehtru copil : Cava
lerul Nigel. Reluarea episodului 4

20.20 Viața economică
20.50 Studio T ’78
21.15 Telex
21.20 Muzică de cameră
21.50 Inscripții pe celuloidUn
(Urmare din pag. I)

nai ne tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, il stimează și îl 
prețuiesc, pentru că este 
pește tot de găsit, unde 
se hotărăște destinul oa
menilor muncii și al țării.

Cine se trage din popor 
este înrădăcinat in acesta 
și va famine in continuare 
înrădăcinat, cunoaște și 
prețuiește străvechea do
rință a poporului său pen
tru libertate și dreptate, 
pentru bunăstare și pace.

UN MECANIC DE LOCOMOTIVĂ
— grupa I, clasa I, treapta III, clasa 30 —

Cîstigul 
înainte 

de majorare
Cîstigul 

după majorare
Sporul 

de cîștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3 000 lei 3 480 lei 480 lei

(12 la sută) 360 lei 418 lei 58 lei
Total: 3 360 lei 3 898 lei 538 lei

UN MANEVRANT DE VAGOANE I
— grupa 6 de funcții, treapta III —

Cîstigul 
înainte 

de majorare
Cîstigul Sporul

după majorare de cîșlig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1 639 lei 1 918 lei 279 lei

(12 la sută) 197 lei 230 lei 33 Iei
Total : 1 836 lei 2 148 lei 312 lei

UN ELECTROMECANIC S.C.B.
— specialist, treapta III —

Cîstigul 
înainte 

de majorare
Cîstigul 

după majorare
Sporul 

de cîștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

2 293 lei 2 693 lei 400 lei

(12 la sută) 275 lei 323 lei 48 lei
Total: 2 568 lei 3 016 lei 448 lei

UN ȘOFER
— grupa V, nivel A, categoria i, treapta III —

Cîstigul 
înainte 

de majorare
Cîstigul Sporul

după majorare de cîștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1963 lei 2 285 lei 322 lei

(10 la sută) 196 lei 229 lei 33 lei
Total: 2159 lei 2 514 lei 355 lei

UN MARINAR I PE NAVĂ MARITIMĂ 
— grupa 3 de retribuție, treapta II —

Cîstigul 
înainte 

de majorare
Cîstigul 

după majorare
Sporul 

de cîștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1 492 lei 1 734 lei 242 lei

(10 la sută) 149 lei 173 lei 24 lei
Total: 1 641 lei 1 907 lei 266 iei

O mențiune: personalul navigant primește, in plus, o serie de drepturi 
bănești și materiale specifice activității ce o desfășoară.

UN TELEFONIST
— nivel I, gradația 5, clasa 17 —

Ciștigul 
înainte 

de majorare
Cîstigul 

după majorare
Sporul 

de cîștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1 745 lei 2 020 lei 275 lei

(10 la sută) 175 lei 202 lei 27 lei
Total: 1 920 lei 2 222 lei 302 lei

UN TĂBĂCAR 
Categoria 5, treapta III

Ciștigul 
înainte 

de majorare
Ciștigul 

după majorare
Sp 

de
orul 
siștig

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

1 806 lei 2 132 lei 326 lei

(10 la sută) 
Sporul de acord

181 lei 213 lei 32 lei

(7 la sută) 126 lei 149 lei 23 lei
Total: 2113 lei 2 494 lei 381 lei

UN STICLAR
categoria 7, treapta III —

Cîstigul Cîstigul Sporul
de majorare după majorare de cîștig

Retribuția tarifară 1 880 lei 2 285 lei 405 lei
Sporul de vechime

(10 la sută) 
Sporul de acord

188 lei 229 lei 41 lei

(7 la sută) 132 lei 160 lei 28 lei
Total : 2 200 lei 2 674 lei 474 lei

0 întrebare al cărei răspuns valorează
30000 tone de oțel...

Cînd va intra.în funcțiune oțelăria electrică 
nr. 2 de Ia Combinatul siderurgic Hunedoara ?

într-un
blicat în 
teia". în 
proape 
arăta că 
sat al 
șantierul 
lectrice nr. 2 din ca-

Combinatulul si- 
Hunedoara 

punerea in 
mai devre- 

impor- 
ceca

i articol pu- 
ziarul „Scin- 
urmă cu a- 
șase luni, se 
stadiul avan- 
lucrărilor pe 

oțelăriei e-
drul 
derurgic 
permitea 
funcțiune 
me a acestui
tant obiectiv 
ce ar fi însemnat ca 
economia națională să 
beneficieze suplimen
tar de circa 25 000— 
30 000 tone de oțel în a- 
cest an — cu condiția să 
se rezolve cu operati
vitate două mari pro
bleme : asigurarea li
vrării in avans a unor 
utilaje și definitivarea 
de către factorii de 
resort a soluției de ra
cordare tehnologică a 
oțelăriei la căile fe
rate uzinale.

Recent, am primit 
la redacție o scrisoare 
din partea comitetului 
de partid și .a consi
liului oamenilor mun
cii de la 
siderurgic Hunedoara, 
prin care

Combinatul
sîntem in-

formați că, datorită 
receptivității manifes
tate de întreprinderea 
de mașini 
București, 
utilai aflat 
la vremea 
— cuptorul
1. partea mecanică — 
va fi livrat incâ în 
acest trimestru, după 
care toate forțele vot 
fi concentrate la mon
tai.

Surprinde insă fap
tul că o 
utilaje și 
care condiționează pu
nerea in funcțiune nu 
numai că nu au fost 
livrate, dar nici măcar 
nu sint omologate de 
către furnizori, res
pectiv. Centrala in
dustrială de mașini și 
aparataje eiectrice Cra
iova și întreprinderea 
de mașini electrice 
București, iar altele 
„nu au fost contrac
tate" de întreprin
derea producătoare : 
„Balanța" din Sibiu.

Și mai serioasă este 
situația creată din 
cauza nerezolvării ce
lei de-a doua proble

grele din 
principalul 
in discuție 
respectivă 

electric nr.

serie de 
aparataje

me, 
veste 
ferate și 
unui 
pentru drumul natio
nal, soluția tehnică a 
fost elaborată de mul
tă vreme. Lipsește 
însă avizul ministere
lor interesate.

înțeleg oare unită
țile care nu livrează 
utilajele și aparatajele, 
precum și factorii de 
resort care trebuie să 
avizeze soluția legării 
tehnologice a oțelăriei 
de celelalte secții ale 
combinatului, ce im
plicații au asemenea 
tergiversări ? Este o 
întrebare la care soli
cităm răspunsuri cla
re. de natură să solu
ționeze practic și ne- 
întîrziat aceste proble
me. să înlăture piedi
cile din calea eforturi-

a 
în 
e- 
la

Adică. în ce pri- 
devierea liniei 

construirea 
pasaj superior

lor montorilor de 
pune mai grabnic 
funcțiune oțelăria 
lectrică nr. 2 de
Combinatul siderurgic 
Hunedoara.

Cornelîu CARLAN

atribut dat de popor
O astfel de transformare 
revoluționară de dimen
siune și insemnătate isto
rică a realizat poporul nos
tru în ultimele decenii ale 
existenței saie străvechi, 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a condu
cătorului revoluționar al 
clasei muncitoare, prin 
munca, prin puterea de sa
crificiu și prin geniul său 
creator. Programul parti
dului nostru, care a cores
puns și corespunde nece
sităților, capacității și po

sibilităților poporului și 
țării noastre, poartă în
semnele distinctive ale per
sonalității secretarului - ge
neral al partidului.

Trăsăturile activității 
sale, ale revoluționaru
lui și comunistului Nicolae 
Ceaușescu sint aceleași care 
dau mai multă tărie parti
dului nostru puternic, unit, 
iubit.

Un popor care militează 
pentru bunăstare și pace, 
socialism, în continuă as
censiune in dezvoltarea sa

revoluționară, a fost în
totdeauna recunoscător fii
lor săi cei mai buni, mun
citorilor. intelectualilor și 
oamenilor de cultură re
marcabili. a știut dintot- 
deauna să-i stimeze și să-i 
prețuiască. Cu ocazia îm
plinirii a 60 de ani de 
viață și a 45 de ani de 
activitate revoluționară, do
rim tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. primului mun
citor al țării noastre, o 
viață lungă și multă 
sănătate !
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„Județul Bacău, asemenea tuturor 
ținuturilor țării, a cunoscut in con
dițiile aplicării politicii clarvăză
toare a partidului — al cărei 
promotor consecvent, în spiritul ce
lei mai înalte responsabilități parti
nice, ați fost întotdeauna — un 
salt nemaiîntîlnit în aria dezvol
tării multilaterale, indicațiile pe 
care le-ați dat cu prilejul vizi
telor la noi, pentru care vă trans
mitem încă o dată recunoștința noas
tră fierbinte, învățămintele pe care 
le-am desprins din cuvintări și ex
puneri. din neobosita dumneavoastră 
activitate politică se înfăptuiesc cu 
succes, deschizînd noi și mai lumi
noase perspective dezvoltării acestor 
meleaguri, bunăstării oamenilor — 
se arată în mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom urma neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, la a cărei elaborare aportul 
dumneavoastră este hotărîtor. inze- 
cindu-ne energia brațelor și a min
ții pentru ca județul nostru să-și a- 
ducă o contribuție mereu sporită la 
înflorirea patriei noastre".

„Știm că pentru dumneavoastră fe
ricirea personală se identifică cu fe
ricirea tuturor oamenilor muncii, cu 
prosperitatea mereu crescîndă a na
țiunii noastre socialiste — se scrie 
în mesajul MINERILOR DIN LU- 
PENI.

Cu multă emoție retrăim momentul 
istoric al vizitei de lucru întreprinse 
de dumneavoastră, în toamna anului 
trecut, în Valea Jiului. La mina Lu- 
peni, în abatajul care a fost vizitat, 
ne-ați dat un prețios sprijin, învă- 
țindu-ne să ne organizăm mai bine 
activitatea, să introducem cu mai 
multă cutezanță în subteran mașini 
și utilaje modeme, să ne perfecțio
năm pregătirea profesională pentru a 
deveni mineri-tehnicieni, să sporim 
productivitatea muncii, să dăm țării 
tot mai mult cărbune. Această per
fecționare calitativă a întregii noas
tre activități va schimba din temelii 
nu numai munca desfășurată în aba
taje, ci întreaga noastră viață, ceea 
ce reprezintă o neprețuită cucerire 
revoluționară.

Ne exprimăm încă o dată recu
noștința nețărmurită pe care o nu
trim față de dumneavoastră, minerul 
de onoare al Văii Jiului, pentru 
măsurile luate în vederea- unei mai 
puternice dezvoltări economice și so
ciale a localităților Văii Jiului, a 
tuturor centrelor muncitorești, pen
tru tot ceea ce ați întreprins și în
treprindeți spre binele nostru, al tu
turor minerilor din patria noastră, 
al întregului nostru popor".

„Oamenii muncii de pe meleaguri
le noastre — se arată in mesajul CO
MITETULUI JUDEȚEAN COVASNA 
AL P.C.R. — români și maghiari, 
uniți în idealuri și sentimente, sub 
stindardul luminos al partidului, 
aduc omagiul strălucitei dumnea
voastră activități de înflăcărat patriot, 
revoluționar dirz și curajos, interna
ționalist consecvent, omului de ome
nie, celui mal iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, care nu cunoaște 
datorie mai sacră decit a sluji cu 
devotament, abnegație și cutezanță, 
idealurile socialismului și comunis
mului.

- în marile izbînzi obținute de po
porul nostru în înflorirea neconteni
tă a societății românești este incor
porată armonios și dezvoltarea im
petuoasă din ultimul deceniu a ju
dețului Covasna, ilustrare elocvență 
a aplicării în viață a politicii națio
nale a partidului și statului, de dez
voltare multilaterală a tuturor zone
lor și asigurarea deplinei egalități 
fiilor patriei socialiste, ani în care 
s-au realizat visele și aspirațiile de 
veacuri ale locuitorilor acestui colț 
de țară, de a avea un prezent tot 
mai prosper și un -viitor cu noi în
făptuiri în economie, agricultură. în- 
vățămint. cultură, în ridicarea nive
lului de trai, material și spiritual, al 
celor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate.

Vă rugăm să primiți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mulțumirile noastre sincere pentru 
grija părintească, permanentă ce o 
acordați dezvoltării multilaterale a 
acestor meleaguri, asigurarea că toți 
cei care trăim și muncim în acest 
județ vor urma exemplul dumnea
voastră de comunist revoluționar în 
înfăptuirea Programului partidului".

„Este un prilej de neasemuită bucu
rie pentru fiecare dintre noi de a da 
din nou glas recunoștinței nemărgi
nite față de pilduitoarea dumnea
voastră activitate pusă cu atita rivnă 
și pasiune în slujba edificării Româ
niei socialiste, a fericirii oamenilor 
muncii de pe întregul 'cuprins al pa
triei — se menționează in mesajul 
COMITETULUI JUDEȚEAN IALO
MIȚA AL P.C.R.

Cu inimile pline de dragoste, 
mindri de a fi contemporani și de 
a munci sub conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă, țlină de omenie, ialo- 
mițenii omagiază ziua de 26 ianuarie 
prin noi fapte de hărnicie înscrise 
organic în efortul întregului popor de 
edificare a societății comuniste".

Tn mesajul adresat de, STATUL 
MAJOR ĂL GĂRZILOR PATRIO
TICE se menționează : „La cea de-a 
60-a aniversare a zilei dumneavoas
tră de naștere, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. eveniment înăl
țător în istoria patriei noastre, strîns 
uniți in jurul comandantului nostru 
suprem, vă raportăm că gărzile 
patriotice vor face totul pentru a fi 
gata oricînd ca. împreună cu armata, 
să îndeplinească — în orice moment
— ordinul partidului, al dumneavoas
tră. de a apăra cu întreaga lor ființă 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui. independenta și suveranitatea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Avînd in inimă și conștiință 
exemplul dumneavoastră de dăruire 
totală spre binele poporului si al pa
triei, ne exprimăm .și cu acest prilej 
voința nestrămutată de a contribui 
cu toată puterea noastră de muncă 

la îndeplinirea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului, de a 
ridica continuu capacitatea de luptă 
și acțiune a gărzilor patriotice, de a 
întări șL- mai mult legătura cu for
țele armate și celelalte formațiuni de 
apărare".

în mesajul COMITETULUI EXE
CUTIV AL UNIUNII CENTRALE A 
COOPERATIVELOR DE CONSUM 
se spune : „Viața și activitatea dum
neavoastră constituie pentru noi. co
muniștii și ceilalți oameni ai muncii 
din coopșrația de consum, un viu 
exemplu de dăruire- revoluționară și 
fierbinte patriotism.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, în 
elaborarea căreia dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aveți rolul determinant, 
ne angajăm solemn să depunem toate 
eforturile pentru a ne spori con
tribuția la înfăptuirea sarcinilor ce 
ne revin. Vă asigurăm că membrii 
cooperatori și oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, din or
ganizațiile cooperației de consum, 
vom face totul ca întreaga noastră 
activitate să se desfășoare în lumina 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale. în spiritul 
prețioaselor orientări și indicații pe 
care ni le-ați dat în Mesajul la Con
gresul al VI-lea al cooperației de 
consum".

COMITETUL DE STAT PENTRU 
PREȚURI subliniază în mesajul său: 
„La inițiativa și cu contribuția dum
neavoastră hotărîtoare, metodele de 
conducere și planificare a economiei 
au fost continuu perfecționate în 
conformitate cu cerințele etapei de 
dezvoltare a economiei. Sistemul de 
prețuri a fost îmbunătățit, crescînd 
rolul prețurilor în comensurarea re
zultatelor și eficienței producției, in
vestițiilor, comerțului exterior. în 
evaluarea cit mai reală a ritmurilor 
și proporțiilor în economie".

în mesajul COMISIEI CENTRALE 
DE REVIZIE A P.C.R. se spune : 
„Neobosita dumneavoastră activitate 
de comunist și patriot, desfășurată 
cu abnegație și dăruire în slujba pro
pășirii poporului, a făuririi societă
ții socialiste, constituie mîndria epo
cii pe care o trăim, luminoasă că
lăuz^ a istoriei noastre de azi și de 
mîine, un înalt exemplu pentru toți 
comuniștii, pentru toți oamenii mun
cii în lupta pentru înfăptuirea măre
țelor idealuri ale comunismului în 
patria noastră.

Laolaltă cu întregul partid și po
por, vă mulțumim din toată inima 
pentru clarviziunea cu care condu
ceți destinele țării, pentru activita
tea pe care o desfășurați în fruntea 
partidului — factorul hotărîtor ăl tu
turor marilor Înfăptuiri obținute de 
poporul nostru, chezășia mersului 
mereu ascendent al României spre 
progres și bunăstare, pe calea socia
lismului și comunismului".

„Pentru noi, ploieștenii, este un ti
tlu de glorie că în anii Întunecați ai 
asupririi burghezo-moșierești ați con
dus organizația revoluționară de tine
ret Prahova, înnobilind prin fante 
demne de cinstire lupta uteciștilor și 
comuniștilor împotriva strîmbătăților 
acelor vremi apuse pentru totdeauna 
— se arată în mesajul COMITETU
LUI MUNICIPAL PLOIEȘTI AL 
P.C.R.

îngăduiți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca dind glas sentimente
lor de aleasă prețuire și profund res
pect ale comuniștilor, ale tuturor plo- 
ieștenilor, să vă asigurăm că. însu
flețiți de îndemnurile și exemplul 
dumneavoastră mobilizator, vom mi
lita neabătut pentru transformarea 
cantității într-o nouă calitate, pentru 
îndeplinirea sarcinilor și angajamen
telor ce ne-ani asumat în lumina ho
tărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului". *

„Vizitele dumneavoastră de lucru 
pe platforma Măgurele — se subli
niază in mesajul CENTRULUI NA
ȚIONAL DE FIZICA — au consti
tuit prilejuri de analiză comunistă 
a rolului și locului fizicii românești 

(în afirmarea plenară a revoluției 
'tehnico-științifice în toate sectoarele 
economiei naționale și vieții sociale. 
Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oa
menii de aici acționează ' cu răs
pundere și dăruire pentru materiali
zarea indicațiilor pe care le-ați dat, 
privind creșterea rolului fizicii româ
nești în lărgirea bazei energetice a 
țării, în dezvoltarea electronicii, e- 
lectrotehnicii, chimiei, construcției 
de mașini, metalurgiei și a altor sec
toare importante ale economiei".

„Avem mandatul, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă raportăm 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, că întregul colectiv 
de muncă din bicentenara ÎNTRE
PRINDERE CONSTRUCTOARE DE 
MAȘINI A REȘIȚEI — se spune ir. 
mesajul acestei unități economice — 
/■orp a adus o contribuție însemnată 
la opera de industrializare socialistă a 
țării, la dezvoltarea tuturor ramuri
lor economiei naționale, este ferm 
hotărit să-și aducă in continuare o 
contribuție mereu crescîndă la înfăp
tuirea Programului partidului, a ho
tărîrilor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului".

„Dialogul viu pe care dumneavoas
tră îl aveți permanent cu clasa mun
citoare. cu oamenii muncii de pe o- 
goare și intelectualitatea, vizitele de 
lucru efectuate în județele țării, pre
țioasele indicații și îndemnuri ■ date 
cu 'aceste prilejuri au constituit și 
constituie pentru noi înflăcărate 
imbolduri în activitate. în vederea 
înfăptuirii Programului partidului de 
înflorire multilaterală a agriculturii 
socialiste, ramură de bază a econo
miei. care in ultimii ani a realizat 
cele mai mari producții din istoria 
țării" — se spune in mesajul ÎNTRE
PRINDERII AGRICOLE DE STAT 
RÎMNICU-SARAT, JUDEȚUL BU
ZĂU.

în mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL TÎRGOVIȘTE AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR MUNICI
PAL se spune : „Vă mulțumim, sti
mate tovarășe secretar general, pen
tru grija deosebită ce o purtați Tir- 
goviștei, ca de altfel întregii țări, 
unde se profilează o bogată conste
lație de obiective industriale și so- 
cial-culturale, transpunîndu-se in 
practică indicația dată de dumnea
voastră de a transforma vechea ce
tate de scaun într-o cetate a oțelului 
și industriei constructoare de ma
șini".

„Vă sîntem recunoscători pentru 
faptul că, sub conducerea și îndru
marea dumneavoastră nemijlocită, 
străbunele meleaguri românești ale 
Iașiului cunosc astăzi o înflorire fără 
precedent — se subliniază in mesa
jul COMITETULUI MUNICIPAL 
IAȘI AL P.C.R. Vă încredințăm, 
totodată, că nu ne vom precupeți e- 
forturile pentru a îndeplini cu cinste 
Programul partidului, prețioasele in
dicații ce ni le dați. de înălțare pe 
noi culmi de civilizație și progres a 
Iașiului, aducîndu-ne o contribuție tot 
mai însemnată la prosperitatea pa
triei noastre socialiste".

„Ca oameni ai muncii din agricul
tură — se spune în mesajul C.A.P. 
URZICENI, JUDEȚUL ȘATU MARE 
— dorim să remarcăm cu.deosebire 
rolul dumneavoastră decisiv în fun
damentarea luminoasă a rosturilor a- 
cestei ramuri a economiei naționale, 
datorită căreia ogoarele socialiste ale 
patriei și munca celor ce le cultivă 
au dobîndit un înalt grad de rodni
cie. Urmind îndemnurile dumnea
voastră, noi. cei din Urziceni, avem 
bucuria de a ne număra printre frun

0 Mîndria patriotică a întregului popor, adîncă recunoștință 
pentru realizările obținute în edificarea socialismului

0 Din i toată inima, aceeași urare: ani muiți și sănătate, spre 
binele patriei și națiunii

0 împletim felicitările cu hotărîrea nestrămutată de a face 
totul pentru înfăptuirea pianului și angajamentelor în acest an și pe 
întregul cincinal

tașii recoltelor bogate, înalt răsplă
tiți prin distincții care poartă 
semnătura cea mai autorizată a pre
țuirii partidului și țării. Știm că stă 
în puterea noastră să muncim mai 
bine, să producem mai mult, și săr
bătoarea de la 26 ianuarie 1978, atît 
de scumpă întregului nostru popor, 
ne prilejuiește legămîntul solemn de 
a face totul pentru ea în viitor să pu
tem aduce noi contribuții la înfăptui
rea Programului partidului, a che
mărilor dumneavoastră mobilizatoare, 
pentru prosperitatea și înflorirea co
munei, pentru ridicarea patriei dragi 
pe noi culmi de civilizație și bună
stare".

în mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL TG. JIU AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR MUNICI
PAL se spune: „Ne exprimăm, și cu 
acest prilej, mîndria fără seamăn de 
a trăi și munci sub luminoasa dum
neavoastră conducere, de a putea 
participa la grandioasa operă de fău
rire a noii orânduiri pe care ne-a 
clădim cu propriile fapte și con
științe. 7

Păstrăm vii în memorie clipele de 
profundă emoție și angajare pe care 
le-am trăit cu prilejul vizitelor 
dumneavoastră de lucru in munici
piul nostru, indicațiile inestimabile 
pe care le-ați dat asupra activității 
de viitor.

Ne angajăm să nu precupețim ni
mic pentru a le traduce neabătut în 
viață, pentru a vă urma strălucitul 
exemplu de muncă, pilda dumnea
voastră inegalabilă de dăruire si ab
negație revoluționară".

în mesajul CONSTRUCTORILOR 
DE HIDROCENTRALE se spune : 
„Mîndria de a fi contemporanii celui 
mai de seamă constructor între con
structori, ctitor de țară nouă, a stir- 
nit în inimile noastre dorința de a 
munci mai bine, pentru a ne spori 
contribuția la înflorirea economică a 
patriei noastre dragi. Acum, cînd gîn- 
durile tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră se îndreaptă către dum
neavoastră, iubit conducător, vă a- 
ducem prinosul de recunoștință pen
tru tot ce faceți spre binele și ferici
rea poporului și ne angajăm ca, pînă 
în anul 1990. să amenajăm întregul 
potențial hidroenergetic al patriei, 
ridicînd noi și importante cetăți ale 
luminii".

„Sîntem mîndri și fericiți să fim 
contemporanii dumneavoastră, să 
trăim astăzi într-o Românie socia
listă puternică, liberă și stlverană. 
într-o Românie al cărui prestigiu 
s-a impus pe toate meridianele lu
mii prin fapte și initiative care vor
besc despre geniul poporului roman, 
despre contribuția excepțională ce 
ați adus-o la rezolvarea problemelor 
majore ale vieții internaționale, des
pre succesele unanim recunoscute și 
apreciate pe frontul luptei pentru 
pace, prietenie și colaborare, pentru 
instituirea unei noi ordini economice 
și politice în lume" — se arată în 
mesajul COMITETULUI MUNICI
PAL GALATI AL P.C.R. ȘI CONSI
LIULUI POPULAR MUNICIPAL.

„Avîndu-vă mereu ca model și 
călăuză sigură, noi nu cunoaștem 
datorie mai mare, ca oameni și co
muniști, decit să ne slujim-patria, 
partidul, poporul — se spune in me
sajul COMITETULUI MUNICIPAL 
BAIA MARE AL P.C.R. ȘI CONSI
LIULUI POPULAR MUNICIPAL. 
Din cetatea minerilor și metalurgiști- 
lor. la această minunată, solemnă și 
istorică aniversare, vă transmitem 
străvechea urare minerească „Noroc 
bun !“, împreună cu cele mai calde u- 
rări de sănătate, multă putere de mun

că. fericire, viață lungă, spre bunăsta

rea si fericirea poporului român pen
tru triumful ideilor înălțătoare ale so
cialismului în întreaga lume, pentru 
gloria Republicii Socialiste România".

în mesajul colectivului de oameni 
ai muncii din INSTITUTUL NAȚIO
NAL PENTRU CREAȚIE ȘTIINȚIFI
CA ȘI TEHNICA se arată : „îndem
nurile și indicațiile permanente pe 
care ni le dați au generat in con
știința lucrătorilor noștri un spirit e- 
fervescent. întreținut de facla vie 
de a descoperi, a inova, a inventa 
și a crea, le-au întărit convingerea 
că nu ne putem prezenta cu fruntea 
sus în fața poporului decîț în măsura 
în care prin activitatea noastră de cer
cetare aducem o contribuție tot mai 
mare la progresul general al socie
tății.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
depune toate eforturile pentru a ri
dica activitatea noastră pe trepte tot 
mai înalte, că vom munci cu abne
gație. pasiune și devotament fierbin
te pentru ca realizările Institutului 
național pentru creație științifică și 
tehnică să răspundă exigentelor dum 
neavoastră. contribuind cu toate for
țele la înfăptuirea grandiosului pro
gram de dezvoltare a României în 
perioada ce urmează, la’ afirmarea 
plenară a geniului creator românesc 
pe toate meridianele globului".

„Muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
toți oamenii muncii din unitatea 
noastră, în frunte cu comunjștii. se 
angajează, cu ocazia aniversării 
dumneavoastră,, să nu precupețească 
nici un efort în activitatea de viitor, 
pentru realizarea programului de 
dezvoltare economico-socială stabilit 
de Conferința Națională a partidu

lui, din inițiativa șl pe baza indi
cațiilor dumneavoastră prețioase" — 
se spune în mesajul adresat de co
lectivul TRUSTULUI DE CON
STRUCȚII INDUSTRIALE BRA
ȘOV.

în mesajul colectivului de oameni 
ai muncii de la S.M.A. PECICA, JU
DEȚUL ARAD, se spune : „Mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă urăm cu toată căldura 
inimilor, viață îndelungată, multă să
nătate și fericire, deplină putere de 
muncă pentru a ne conduce pe mai 
departe, cu aceeași clarviziune și dă
ruire. pe drumul luminos al socia
lismului. Vă încredințăm că. avînd 
drept călăuză direcțiile de acțiune 
cuprinse in magistralul dumneavoas
tră Raport prezentat la Conferința 
Națională a partidului, vom milita 
neabătut, în frunte cu comuniștii pen
tru îndeplinirea marilor sarcini și o- 
biective puse în fata lucrătorilor o- 
goarelor, contribuind pe această cale 
la înfăptuirea ^minunatului Program 
adoptat de Congresul al XI-lea, che
zășia bunăstării și fericirii noastre, 
a tuturor".

„Retrăim încă cu multă emoție cli
pele vizitelor pe care le-ați făcut in 
institutul nostru și ne sînt mereu 
prezente în munca ce o depunem pre
țioasele indicații pe care ni le-ați dat. 
izvorite dintr-o observație pătrunză
toare de ansamblu și de amănunte 
semnificative, pentru orientarea ac
tivității noastre spre obiectivele de 
seamă în dezvoltarea producției și 
cercetării metalurgice — se mențio
nează in mesajul INSTITUTULUI DE 
CERCETĂRI METALURGICE.

Exemplul activității dumneavoastră 
de revoluționar consecvent, care duce 
patria noastră spre noi culmi, mobi
lizează colectivul institutului nostru, 
care se angajează la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor în acest cinci
nal și la pregătirea în condiții opti
me a atacării și rezolvării înainte 
de termen a acelor probleme de cer
cetare care trebuie să stea la baza 
dezvoltării metalurgiei românești in 
viitoruț cincinal și în perspectivă".
' „Noi. constructorii CANALULUI 
DUNĂRE-MAREA NEAGRA — se 
spune în mesajul acestui colectiv 
— vă raportăm că îndrumările dum
neavoastră se realizează cu succes 
prin abnegația, devotamentul și 
dăruirea tuturor membrilor colecti
vului nostru care lucrează la edifi
carea acestei căi navigabile, deosebit 
de necesară economiei naționale. 
Puternic mobilizați de insuflețitoare- 
le dumneavoastră chemări, ne anga
jăm ferm să realizăm in termen șl 
la un înalt nivel calitativ acest mă
reț obiectiv pe care ni l-ați încredin
țat".

în mesajul ÎNTREPRINDERII E- 
LECTROCENTRALE „PORȚILE DE 
FIER" se spune : „Momentele în- 
tîlnirilor dumneavoastră cu energeti- 
cienii și ceilalți oameni ai muncii de 
pe meleagurile mehedințene. cind ăți 
trasat cu clarviziune jaloanele de 
perspectivă ale dezvoltării minunatu
lui colt de țară și ați adresat îndem
nul de a munci in chip comunist pen
tru marile împliniri ale viitorului, s-au 
încrustat cu litere de aur în memo
ria noastră și in inimi, sporindu-ne 
capacitatea creatoare, energiile și 
hotărîrea de a face totul pentru a 
răspunde prin noi și noi fapte aces
tor prețioase chemări la muncă".

în mesajul ÎNTREPRINDERII 
METROUL BUCUREȘTI se spune : 
„Nu cu mult timp în urmă v-ați 
aflat în mijlocul nostru, puternic 
colectiv muncitoresc, care vă pre
țuiește din adincul inimii — al ace

lora cărora li s-a încredințat sarcina 
de mare răspundere de a realiza 
metroul bucureștean. obiectiv edili
tar menit să confere capitalei Româ
niei socialiste noi și impresionante 
valențe urbanistice.

Acest obiectiv se înscrie armonios, 
prin funcționalitatea sa. în an
samblul măsurilor inițiate de dum
neavoastră, ce au în vedere creșterea 
mai rapidă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Analizînd stadiul 
lucrărilor, posibilitatea de a valori
fica, mai bine, resursele materiale 
și umane, ne-ați arătat că primul 
tronson pe o distantă de 8 km poate 
fi inaugurat încă de la 1 Mai al aces
tui an. La îndemnul dumneavoastră 
de a realiza acest devans. ne-am 
angajat să răspundem muncitoreste. 
cu înaltă conștiință comunistă. în
făptuind Integral sarcinile în
credințate".

„Dînd o înaltă apreciere prodigioa
sei activități pe care 0 desfășura ti în 
conducerea partidului și statului — 
se subliniază în mesajul ÎNTRE
PRINDERII „VULCAN" DIN BUCU
REȘTI — noi, cei ce lucrăm -îti 
această întreprindere cu vechi tradi
ții revoluționare, unde ați venit de 
atîtea ori spre a vedea cum muncim 
și trăim, spre a ne îndemna să ne 
amplificăm energiile către obiective 
mereu mai îna'te. vă încredințăm de 
întreaga noastră prețuire pentru ex
cepționalele dumneavoastră calități 
de eminent si încercat conducător al 
poporului ridicat din popor, pentru 
calda omenie cu care . știti să vă 
apropiați de oameni, pentru încre
derea nemărginită în forța si virtu
țile creatoare ale națiunii noastre 
socialiste.

Vă asigurăm. iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a ne în
deplini întocmai sarcinile ce ne re
vin din programul energetic na
țional".

„Multe sînt motivele concrete din 
viata și activitatea noastră cu care 
asociem marile dumneavoastră ca
lități de comunist, de conducător, de 
om de omenie — se arată în mesajul 
colectivului de muncă de la ȘAN
TIERUL NAVAL CONSTANȚA — 
și nu putem uita o clipă că dum
neavoastră sînteți inițiatorul cu
tezătorului program prioritar de con
strucții navale în țara noastră. Gratie 
sprijinului neprecupețit. îndemnuri
lor și indicațiilor dumneavoastră, am 
străbătut drumul, deloc ușor, de ' la 
modestul atelier de reparații navale 
la șantierul modern care construiește 
nave de mare tonaj. în aceste mo
mente, vă aducem deplina noastră 
recunoștință pentru faptul că dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați participat efectiv la 
toate marile evenimente din viata 
colectivului nostru.

Ne reafirmăm și cu acest prilej 
angajamentul să muncim in așa fel 
ca toate hotărîrile partidului și in
dicațiile dumneavoastră să devină 
fapte demne de epoca pe care o 
trăim".

„Vâ asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
alături de întregul popor, cooperato
rii din Ianca, în frunte cu comuniș
tii, vor fi la înălțimea îndemnurilor 
adresate la Congresul țărănimii, 
transformed acest an într-un an al 
recoltelor de performanță, aducîn
du-ne în felul acesta contribuția la în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, la prosperitatea și în
florirea scumpei noastre patrii" — se 
menționează în mesajul C.A.P. 
IANCA, JUDEȚUL BRĂILA.

„Primiți, vă rugăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu-
— se spune in mesajul COMBINA
TULUI DE PRELUCRARE A LEM
NULUI SUCEAVA — odată cu 
urările noastre de multă fericire, ani 
rodnici și îndelungați de viață, pu
tere de muncă și bucurii, angajarea 
muncitorească prin care vă asigurăm 
că vom urma neabătut indicațiile în
țelepte prin care înflăcărați în toa
te momentele națiunea noastră, că 
vom munci și ne vom dărui țării 
după pilduitorul dumneavoastră 
exemplu".

„Vizita pe care ați făcut-o în lo
calitatea noastră? indicațiile și în
demnurile ce ni le-ați dat pentru 
dezvoltarea sectoarelor de produc
ție. creșterea potențialului productiv 
al pămintului și realizarea de pro
ducții sporite de cereale și plante 
tehnice — se subliniază în mesajul 
C.A.P. BIVOLARI, JUDEȚUL IAȘI
— constituie pentru noi un imbold
de a munci mai mult, mai bine, 
pentru a face din cooperativa noas
tră agricolă o floare tot mai fru
moasă in cununa agriculturii .socia
liste a patriei." >

Exprimînd sentimentele de .profun
dă stimă și deosebit respect pe care 
le nutresc fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. oamenii muncii din IN
STITUTUL DE CERCETĂRI SI MO
DERNIZĂRI ENERGETICE mențio
nează. printre altele, in mesajul lor : 
„Concepția revoluționară de dezvolta
re a energeticii românești pe1 baza 
resurselor proprii, grija manifestată 
pentru eficienta gospodărire a com
bustibililor și a energiei constituie 

pentru noi toti o dovadă a spiritu
lui novator și de prevedere care vă 
caracterizează întreaga activitate, pusă 
nemijlocit în slujba generației ac
tuale și a generațiilor viitoare.

Răspunzînd îndemnurilor și sarci
nilor 'dumneavoastră de a acționa 
ferm pentru funcționarea sigură și 
economică a sistemului energetic na
țional — element hotărîtor pentru 
dezvoltarea 'întregii economii națio
nale — colectivul de oameni ai mun
cii din Institutul de cercetări și mo
dernizări energetice folosește pri
lejul aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere pentru a se angaja să-și 
concentreze eforturile pe obiectivele 
prioritare puse în fața energeticii ro
mânești de Congresul al XI-lea ai 
P.C.R. și Conferința Națională a 
partidului, să contribuie la realizarea 
programelor destinate introducerii în 
balanța energetică a noi surse de e- 
nergie".

„Omagiul cel mai înalt pe care vi-1 
aducem la această înălțătoare săr
bătoare — se spune în mesajul ÎN
TREPRINDERII MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII CĂLĂRAȘI — 
este hotărîrea noastră fermă de a 
înfăptui în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin din documentele Con
gresului al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale, de a transpune in 
fapte idealurile pentru a căror rea
lizare vă consacrați întreaga viață."

„Sîntem însuflețiți de îndemnuri
le pline de omenie comunistă ale 
conducătorului atît de apropiat ini
milor' noastre, care, în marea sa 
dragoste și grijă față de întregul 
popor, nu-și precupețește timpul și 
eforturile pentru a face viața noas
tră și a familiilor noastre mai boga
tă în împliniri" — se subliniază în 
mesajul S.M.A. CIIIRNOGI, JUDE
ȚUL CONSTANȚA.

„Ingăduiți-ne, scumpe tovarășe se
cretar general, să vă recunoaștem 
drept ctitor al modernei uzine în 
care lucrăm, așa cum toate colecti
vele de muncă, întregul popor recu
nosc in partid, în dumneavoastră pe 
ctitorul României socialiste — se 
scrie în mesajul ÎNTREPRINDERII 
DE AUTOTURISME PITEȘTI.

Toate vizitele de lucru cu care 
ne-ați onorat, atît în cursul construc
ției uzinei. în momentul inaugural și 
în anii următori, au constituit pen
tru noi adevărate programe de mun
că și viată, model de gîndire științi
fică și analiză revoluționară, comu- 
.nistă, de înalt patriotism și răspun
dere pentru destinul fiecărui colectiv, 
pentru munca fiecăruia dintre noi. Zi 
de zi vă simțim prezența in mijlocul 
nostru și acționăm ferm pentru a ne 
ridica la nivelul exigențelor pe care 
le promovați consecvent pentru fe
ricirea națiunii noastre socialiste".

In mesajul PETROLIȘTILOR DIN 
MOINEȘTI se scrie : „Pe această 
cale, vă mulțumim din inimă pentru 
măsurile luate in vederea majorării 
retribuțiilor mai devreme cu jumă
tate de an pentru muncitorii petro
liști, precum și pentru toate măsu
rile luate privind îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și via
ță. Astăzi sîntem oameni liberi, avem 
un viitor luminos in față, avem o 
țară frumoasă,' un ideal, un nume 
prestigios în lume. Toatg acestea se 
datoresc muncii neobosite desfășu
rate zi cu zi de către dumneavoastră. 
Animați de exemplul dumneavoastră, 
ne angajăm să urmăm pilda ce ne-o 
dați, să muncim neobosit zi de zi, în 
orice condiții, pentru a da patriei mai 
mult țiței, pentru a răspunde grijii 
ce ne-o purtați".

„Dragostea fierbinte față de patrie, 
ridicarea la cel mai inalt nivel a tra
dițiilor progresiste ale gindirii social- 
politice romanești, grija permanentă 
pentru binele și fericirea celor multi, 
principialitatea și intransigenta re
voluționară. profundul spirit de ome
nie, toate aceste trăsături ale perso
nalității dumneavoastră constituie o 
pildă vie pentru milioanele de cetă
țeni ai țării, care vă stimează și vă 
urmează cu încredere, dragoste și 
nețărmurit devotament, se arată in 
mesajul ÎNTREPRINDERII DE CON
FECȚII ȘI TRICOTAJE BUCU
REȘTI.

Noi, comuniștii, toți muncitorii de 
la I.C.T.B., am simțit direct sprijinul 
dumneavoastră neprecupețit din vi
zitele pe care ni le-ați făcut, îndru- 
mindu-ne cu caldă atenție și grijă, 
interesindu-vă cu o profundă ome
nie de viața și munca noastră, mo- 
bilizîndu-ne la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce ne revin. Răspun- 
zind cu hotărire grijii ce o purtati 
întregului nostru popor, ne anga
jăm. iubite tovarășe secretar gene
ral, să facem totul,, neprecupețind 
nici un efort, pentru a da viață po
liticii partidului și statului, chezășie 
a fericirii și bunăstării națiunii noas
tre socialiste".

„Vă exprimăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în mesajul 
MINISTERULUI COMERȚULUI EX
TERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE — 
înalta noastră considerație și profun
de mulțumiri pentru aportul dum
neavoastră hotăritor la elaborarea și 
înfăptuirea cu clarviziune a politicii 
interne și externe a României socia
liste, pentru conducerea concretă, zi 
de zi, a întregii activități de relații 
economice internaționale, pentru 
inestimabila dumneavoastră con
tribuție — ca eminent om de stat și 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane — la dezvoltarea rela
țiilor comerciale și de cooperare eco
nomică internațională cu toate țările 
lumii, pe baza principiilor progre
siste ale relațiilor între state, la adin- 
cirea colaborării. înțelegerii și prie
teniei între toate popoarele, la în
tărirea păcii și securității interna
ționale.

Contribuția dumneavoastră esen
țială la marile transformări revolu
ționare din viata economică, socială 
și politică a țării noastre, la solu
ționarea marilor probleme care con
fruntă omenirea, corespunzător ce
rințelor majore ale edificării unei 
noi ordini internaționale a determi
nat ca România socialistă să se 
bucure de un prestigiu fără prece

dent în lume, motiv de legitimă mîn- 
drie patriotică pentru întregul nos
tru popor".

„Oamenii muncii din întreprin
derea noastră — se spune în mesajul 
ÎNTREPRINDERII „ELECTROPU- 
TERE"-CRAIOVA — vă sînt pe de
plin și adînc recunoscători pentru 
contribuția personală pe care o adu
ceți la elaborarea politicii partidului 
și statului, pentru prezenta dum
neavoastră în mijlocul poporului. Vi
zitele pe care le-ati întreprins la noi, 
la „Electroputere", vor rămine de neui
tat, constituind îndemnuri generoase, 
mobilizatoare în tot ceea ce gîndim 
și înfăptuim, în tot ceea ce zidim 
trainic pentru țară.

Vă asigurăm că, pentru a răspun
de grijii ce ne-o purtați. vom face 
totul în vederea sporirii contribuției 
noastre la eforturile pline de eroism 
ale întregului popor, pentru a trans
pune în viață obiectivele luminoase 
ale Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului".

„Noi toti.- cei care muncim și trăim 
pe aceste meleaguri — subliniază 
mesajul C.A.P. PECIIEA, JUDEȚUL 
GALAȚI — ne îndreptăm spre dum
neavoastră, încă o dată, gindul cu 
adîncă dragoste și recunoștință, ști
ind că viata noastră liberă și fericită 
de astăzi, belșugul și bunăstarea de 
care ne bucurăm din plin le dato
răm politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Român, in fruntea căruia 
vă aflati și ale cărui Idealuri le slu
jiți cu exemplar devotament revolu
ționar.

Ne mîndrim cu faptul că ati fost 
în mijlocul nostru, că ne-ati îndru
mat ; urmîndu-vă îndemnul, efortu
rile noastre se regăsesc în Pechea de 
astăzi, comună în plină urbanizare, 
în recoltele mal bogate pe care ne 
angajăm să le sporim, pentru a răs- 
punde cu măsura conștiinței înainta-- 
te sarcinilor trasate de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului".

„In inimile noastre stau încrustate 
trainic sentimentele de caldă prețui
re și adîncă recunoștință pentru tot 
ce-ați tăcut și faceți în scopul pro-- 
pășirii națiunii noastre, pentru grija 
și atenția pe care le-ați manifestat 
față de progresul neîntrerupt al a- 
griculturii românești, pentru indical- 
țiile deosebit de prețioase pe care 
le-ati dat de fiecare dată oamenilor 
muncii din agricultura timișeană, cu 
ocazia vizitelor făcute pe aceste me
leaguri — se subliniază în mesajul 
C.A.P. VARIAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ.

Pornind de la prevederile Progra-- 
mului partidului, an de an am ridicat 
simțitor producțiile la hectar, fapt 
pentru care unitatea noastră a fost 
distinsă cu înaltul titlu de Erou al 
Muncii Socialiste și Medalia de aitr 
„Secera și Ciocanul" și de trei ori cu 
Ordinul Muncii clasa I.

Ca un fierbinte omagiu pe care 
vi-I aducem, ne angajăm să depășirii 
și în acest an producțiile planificate 
la grîu, porumb, sfeclă de zahăr și 
legume, avind convingerea fermă că 
angajamentul va deveni fapt".

„Au rămas adînc întipărite în ini
ma și conștiința fiecăruia dintre noi 
clipele cînd, prezent în mijlocul nos
tru, ati cunoscut îndeaproape și ați 
manifestat un deosebit interes față 
de munca și preocupările ce le avem, 
cind. cu dragoste și înțelepciune, 
ne-ați îndemnat să muncim mai bine, 
pentru ca păminturile noastre să dea 
rod mai bogat — se spune în mesa
jul C.A.P. GÎRBOVI, JUDEȚUL IL
FOV.

Sîntem mîndri și fericiți că vă 
putem raporta la această mare săr
bătoare că. aplicind in viată hotări- 
rile Congresului al XI-lea al parti
dului și ale primului congres al ță
rănimii. convocat din inițiativa dum
neavoastră. îndeplinind indicațiile pe 
care ni le-ați dat. am depășit în anul 
1977 producțiile la toți indicatorii, li- 
vrînd statului, peste plan, importan
te cantități de produse agroalimen- 
tare".

„Tn toti acești ani de adinei prefa
ceri revoluționare — se spune în me
sajul ÎNTREPRINDERII AGRICOLE 
DE STAT SEUCA, JUDEȚUL MUREȘ 
— împreună cu întregul popor, noi 
v-am urmat cu dăruire și nețărmurită 
încredere îndemnurile și sfaturile pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizite
lor de lucru în județul Mureș, mun
cind cu devotament și avînt patrio
tic pentru ca hotărîrile partidului 
nostru să rodească asemenea semin
ței de mare valoare. Avem cinstea să 
vă raportăm, mult stimate si prețuite 
conducător al partidului și al țării, 
că în 1977 întreprinderea noastră de 
stat a făcut un pas . important in 
transformarea sa în unitate model.

Vă încredințăm, că într-o indestruc
tibilă unitate și frăție, oamenii mun
cii din întreprinderea noastră vor ac
ționa cu toată energia și abnegația 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, a ho
tărîrilor Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale, că vom urma 
cu devoțiune pilda dumneavoastră 
de patriot și revoluționar încercat, 
neprecupețindu-ne eforturile pentru 
progresul mai rapid al agriculturii 
românești, pentru a ne aduce o con
tribuție sporită la dezvoltarea și în
florirea scumpei noastre patrii".

„Țăranii cooperatori din Drăgă- 
nești-Vlașca nu vor uita niciodată 
vizitele dumneavoastră de lucru, in
dicațiile și îndemnurile pe care le-ați 
dat pentru a smulge pămintului roa
de tot mai bogate — se arată în me
sajul C.A.P. DRAGANEȘTI-VLAȘCA, 
JUDEȚUL TELEORMAN.

Ni s-a făcut înalta cinste ca pen
tru acest an să chemăm la întrecere 
întreaga țărănime cooperatistă, cu 
care prilej ne-am angajat să reali
zăm producții record. Vă asigurăm, 
iubite conducător, că ne vom respec
ta cuvin tul dat. răsplătind astfel 
grija partidului și statului nostru, a 
dumneavoastră personal, pentru dez
voltarea agriculturii socialiste, pentru 
prosperitatea și bunăstarea poporului 
român".
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JUBILEUL TEATRULUI NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI
* \ •* ■*

Jubileul celor 125 de ani de 
existentă a Teatrului National din 
București, una dintre cele mai în
semnate instituții de cultură ale 
țării, constituie un prilej de a ne 
opri un moment asupra împrejură
rilor care au determinat nașterea 
teatrului românesc cult. Un prilej 
de a ne aminti că înființarea aces
tuia a constituit una dintre princi
palele și viguroasele acțiuni pentru 
redeșteptarea conștiinței naționale. 
Teatrului în limba națională, ca și 
școlii, le-a fost hărăzită, de la în
ceput, o misiune de seamă în lupta 
antifeudală pentru răspîndirea idei
lor de eliberare socială și naționa
lă, menită să atragă mase tot mai 
largi. Printre cărturarii patrioți 
care au adus o însemnată contri
buție la așezarea temeliilor teatru
lui românesc au fost Dinicu Goles- 
cu, Iancu Văcărescu, Ion Heliade- 
Rădulescu, Gheorghe Asachi. iar în 
Transilvania Gh. Bariț și Timotei 
Cipariu. Lui Vasile Alecsandri îi 
revine marele merit de a fi dat 
o însemnată contribuție la dezvolta
rea dramaturgiei românești, iar lui 
C. Aristia, Costache Caragiale, Ma
tei Millo. Mihail Pascaly de a fi 
pus bazele școlii românești de in
terpretare scenică, formînd pe pri
mii noștri actori.

Teatrul în limba țării s-a adă
postit mai înt.îi la școala de la Sfin
tui Sava, unde, între 1818—1819 a 
fost întocmită, cum consemnează 
Ileliade, cea dinții trupă dramatică, 
în căutarea unui loc mai încăpător, 
reprezentațiile au trecut în sala lui 
„Andronache de pe Sărindar", unde 
Aristia a început predarea unui 
curs de artă dramatică, apoi la „sa
lonul lui Momulo", unde a avut loc, 
la 29 august 1832, istoricul specta
col al Filarmonicii, societate semi- 
secretă cu caracter progresist.

Lucrările unei noi clădiri desti
nate teatrului înaintaseră binișor 
spre 1848, dar — izbucnind revoluția 
— au fost întrerupte, reluate fiind 
în 1850, cind planul inițial a trebuit 
să sufere schimbări.

în noile condiții, nu mai putea 
fi vorba de un teatru cu locuri 
limitate destinat protipendadei. Așa 
cum își amintește Nottăra, marele 
actor, arhitectul Heft, care a fost 
ajutat de ardeleanul Emilian și de 
Al. Orăscu, a primit instrucțiuni 
„să facă cum o ști ca în sala tea
trului să încapă cel puțin o mie 
de persoane".

Teatrul acesta, inaugurat acum 125 
de ani, unul din monumentele de 
seamă ale Capitalei, cu o acustică 
de o perfecțiune unică, ar fi dăi
nuit și astăzi dacă nu ar fi fost 
victimă a sălbaticului bombarda
ment hi florist.

Poporul, venit în număr mare 
de prin toate „mahalalele" să vadă 
„minunea" (era cea mai frumoasă

Edificiul Moționalului de pe fostul Pod al Mogoșoaiei, astăzi Calea Victo
riei. locaș de care se leagă multe din momentele de glorie ale artei 

teatrale românești * •
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Afișe anunțind premiere?^ ro
mânești ale unor capodopere 

ale genului dramatic 

clădire de pe Podul Mogoșoaiei), 
l-a numit de la început, cu fireas
că mîndrie, Teatrul Național, deși 
într-o vreme cind țara nu-și cîști- 
gase independența de stat, el se 
numea, oficial, Teatrul cel Mare.

S-au perindat la conducerea aces
tui teatru, leagăn al trecutului ro
mânesc, luptînd cu inerentele greu
tăți ale începutului, cu bugetele 
comprimate, neînțelegerea stăpîni- 
rii, actori-ctitori ai teatrului româ
nesc — Costache Caragiale, • Matei 
Millo, Mihail Pascaly — compozi
torul loan Wachmann, poetul Gri- 
gore. Alexandrescu, în calitate de 
membru al comitetului teatral ; 
C. A. Rosetti, omul politic progre
sist, unul dintre primii noștri cri
tici dramatici (în perioada 1859— 
1880).

Numit, în februarie 1375 (minis
tru al Instrucțiunii fiind T. Maio- 
rescu), director al teatrelor. Ale
xandru Odobescu a dispus apariția 
pe frontispiciu a titulaturii -Thea- 
trul Național, „cu litere mari de 
bronz, în relief, aurite" (un act de 
curaj in epocă).

Ion Ghica, personalitate proemi
nentă. atit pe plan politic, cit și 
cultural, președinte al Academiei 
Române, a fost primul director al 
Teatrului Național ; el este princi
palul autor al primei „Legi", pe 
temeiul căreia a fost reorganizată 
întreaga viață a teatrulpi româ
nesc. Prieten de-o viață al lui Va
sile Alecsandri, Ion Ghica 1-ă în
demnat stăruitor pe poet să scrie 
pentru teatru. Și astfel, pe scena 
Teatrului Național (intre timp prin
sese viață școala românească de 
interpretare scenică ce a produs 
talente remarcabile) s-au putut re
prezenta Fintîna Blanduzici, Des
pot Vodă, Sinziana și Pepelea (pri
ma feerie românească), Ovidiu. 
Foarte curînd au pătruns in reper
toriu marile piese ale dramaturgiei 
universale (Shakespeare, dar și 
Ibsen).

Pe scena Teatrului Național s-a 
cîntat pentru prima oară opera în 
limba română, printre protagoniști 
fiind cîntăreți de reputație euro
peană.

în timpul scurtului său directorat, 
I. L. Caragiale a avut prilejul să 
se arate nu numai un teoretician 
cu idei originale, dar și un regizor 
îndrăzneț. Ajutat de colaboratorul 
său cel mai apropiat — marele re
gizor Paul Gusty. Caragiale a pus 
bazele unei strălucite echipe de 
actori de comedie, a cărei tradiție 
glorioasă s-a prelungit pînă în zi
lele noastre.

Cu o energie și o ardoare care 
âu Uimit, A. Davila (autorul nemu
ritorului Vlaicu Vodă) s-a străduit 
îndeosebi să atragă un număr cit 
mai mare de spectatori, după cum 
„școala Iui Davila" constituie o în
semnată răscruce în arta actorului 
român. încredințat că teatrul este 

înalt prestigiu spiritual
Păstrez desigur în memorie imaginea acelei splendide săli, acelei 

scene — "edificate cu 125 de ani în urmă. De ele se leagă multe strădanii — 
nu atit pentru o montare sau alta, ci pentru o artă desăvîrșită. De ele se 
leagă mari creații ale actorilor români, premierele, unor lucrări de cea 
mai mare importanță pentru istoria dramaturgiei românești și străine.

Știm, acea clădire nu mai este, a fost distrusă de război. Știm, acum 
cîțiva ani „teatrul cel mare" a primit o nouă casă cu multe spatii afec
tate jocului, repetițiilor, muzeului, expozițiilor — expresie a înaltei consi
derații pe care însuși secretarul general al partidului, Nicolae Ceaușescu, 
prezent la inaugurare, o are față de cultură.

Spre deosebire de soarta construcțiilor’ activitatea Teatrului Național 
n-a suferit, nu a cunoscut lovituri. Flacăra artei Naționalului a ars per
manent și odată cu ea s-au născut noi actori, noi și noi eroi, mii de spec
tatori s-au lăsat transfigurați de marile idealuri dintotdeauna, de idealu
rile contemporane. /

Prestigiul Naționalului s-a consolidat, s-a amplificat odată cu trece
rea anilor.

Și, evident, tocmai acest prestigiu spiritual „aere perennius" îl mar
căm noi azi, rememorjndu-ne inaugurarea clădirii din 1852.

Ca la orice sărbătoare, să urăm Naționalului noi și noi succese în 
înfăptuirea menirii sale de „catedră" și „tribună" în realizarea unui con
tact cît mai adevărat, direct, adine și emoționant cu oamenii.

, Aura BUZESCU
' Artistă a poporului

A patriei cinstire
A sluji o viață prima scenă a țării constituie pentru actor cea mai 

mare satisfacție cu putință. Aceasta, desigur, din foarte multe motive : 
noblețea și măreția idealurilor — cele mai importante aspirații ale na
țiunii — pe care se angajează să le cultive ; valoarea tradiției pe care 
este chemat să o preta și să o ducă mai departe ; stima și exigența cu 
care este înconjurat. După o viață închinată Teatrului Național aș vorbi 
insă mai ales de o bucurie anume. Actorul Naționalului are mai mult 
decît alții posibilitatea de a se intilni cu literatura autohtonă, cu eroii 
reprezentativi ai trecutului neamului românesc și ai actualității. Or, tocmai 
acest lucru mi-a dat — și o spun cu atît mai mult acum, la sfîrșitul ca
rierei mele artistice — un sentiment de misiune cu adevărat împlinită in 
teatru.

Roluri ca Ștefan cel Mare în „Apus de soare", Vlaicu Vodă în piesa 
cu același nume a lui Davila, Ioan Vodă din piesa lui Laurențiu Fulga. ori 
Petru Arjoca, eroul uneia din primele piese românești ale socialismului, 
„Cetatea de foc", sînt puncte de referință ale carierei mele — prin senti
mentul de excepțională comunicare cu sala, cu oamenii, cu tineretul — pe 
care mi-1 dădea fiecare spectacol.

Răspunzînd apelului neobosit făcut de secretarul genera! al partidului, 
tovarășul. Nicolae Ceaușescu, dramaturgii au scris noi pagini ale epopeii 
naționale, piese adevărate despre frămintările oamenilor de azi. Eroii 
acestor piese și căutările lor și-au găsit interpreți pe măsură în" noile 
generații de actori, a căror dăruire și activitate a făcut ca Naționalul să 
rămînă mereu tînăr.

„o școală al cărei obiect este de a 
cunoaște sufletele altora, de a înăl
ța propriul nostru suflet", Pompiliu 
Eliade a acordat o deosebită aten
ție repertoriului pe care l-a Îmbo
gățit cu piese românești (printre 
care Apus de soare. Viforul de 
Delavrancea, înșir-le mărgărite 
de Victor Eftimiu), precum și cu 
noi lucrări ale marelui repertoriu 
universal.

în perioada „dintre cele două 
războaie", cînd Teatrul Național a 
fost condus de scriitori și oameni 
de cultură, printre care Victor Ef
timiu, Corneliu Moldovan, Ion Mi- 
nulescu, Liviu Rebreanu, Ion Ma
rin Sadoveanu, Paul Prodan, reper? 
toriul a cuprins piese de valoare, 
dintre care unele au intrat în fon
dul de aur al dramaturgiei româ
nești — lucrări aparținînd lui Mi
hail Sorbul, Victor Eftimiu, Tudor 
Mușatescu, Al. Kirițescu, N. Iorga, 
Camil Petrescu, Victor Ion Popa, 
A. de Herz, Zaharia Bîrsan, G. M. 
Zamfirescu, G. Ciprian, Adrian 
Maniu, Lucian Blaga, Gib Mihăes- 
cu. I-Ioria Furtună, V. Voicu- 
lescu. — puse in scenă de Paul 
Gusty, Soare Z. Soare, , Ion 
Șanighian, Vasile Enescu și în 
care s-au relevat străluciți inter
pret printre care Aristide Deme- 
triade. Ion Manolescu, Nicolae So- 
reanu, Ion Brezeanu, N. Băltățea- 
nu, V. Valentineanu, George Vraca, 
Grigore Mărculescu, A. Pop-Mar- 
țian, Ion Mânu, Mihai Popescu, 
Al. Critico, Nicu Dimitriu, G. Cal- 
boreanu, Ion Finteșteanu, N. Bran- 
comir, Marioara Voiculescu, Maria 
Ventura. Agepsina Macry-Eftimiu, 
Maria Filotti, Sonia Cluceru, Ma- 

. rioara Zimniceanu și mulți alții.
Această atit de repede trecere in 

revistă a unor momente din viața 
primului teatru al țării ne îngă
duie, totuși, să desprindem unele 
constatări care , au contribuit la 
ceea ce numim gloria și tradiția 
Teatrului Național.

Deși înființat relativ tîrziu, din 
pricina condițiilor social-politice, 
Teatrul Național s-a încadrat ui
mitor de repede circuitului teatru
lui european, pînă a se putea sta
bili o sincronizare cu înfăptuirile 
marilor teatre ale lumii. Nu a fost 
insă vorba de o simplă imitație, mai 
mult sau mai puțin reușită, ci de 
realizări care reflectau elemente ale 
spiritualității românești, ceea ce îi 
îndreptățea teatrului nostru un Ioc 
în cultura mondială.

Preluind, după eliberare, eroica 
tradiție a Teatrului Național, care 
nu trebuie confundată cu închista
rea, imobilismul, în fond rămînerea 
in urmă, puterea populară a inves
tit primul teatru al țării, în gene
ral teatrul românesc, cu nobilă 
misiune de a-și da contribuția în
semnată la crearea unei noi con
științe, expresie a aspirațiilor co
lectivității — teatrul, mai mult de- 
cit celelalte forme literare, acțio-

Sediul de azi al primei scene a țării

20 decembrie 1373 — Moment solemn: Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, taie panglica inaugurală a noului Teatru 

Național

nînd direct și imediat astipra idei
lor și sentimentelor, constituind, 
din totdeauna o puternică forță 
socială de influențare asupra vieții, 
în stare să-i determine dezvol
tarea.

Teatrul Național, care-și sărbă
torește 125 de ani de viață, condus 
de artistul poporului Radu Beligan, 
s-a dovedit demn de a-și îndeplini 
misiunea. .

Noua clădire dăruită Naționalu
lui în 1973 a fost, implicit, și. o-ex
presie a aprecierii de care se bucu
ră arta teatrului in socialism.

Îndemnînd pe slujitorii artei din 
România să contribuie și mai sus
ținut la realizarea idealurilor so
cietății noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea :

„Acționînd in acest sens, conti- 
nuînd astfel tradiția artei dintot- 
deauna a poporului nostru, artiștii, 
toți slujitorii artei își vor face da
toria față de popor, față de partid, 
față de năzuințele națiunii noastre 
socialiste de a fi tot inai puterni
că, de a păși în rind cu celelalte 

Le urez noi succese în „creșterea limbii românești, și-a patriei cinsti
re", in formarea omului nou al societății socialiste.

George CALBOREANU 
Erou al Muncii Socialiste, 
Artist al poporului

Oglindirea realităților socialiste
Teatrul rămîne un factor perpetuu de propulsare a celor mai nobile 

idealuri ale umanității. Nevoia de teatru este veșnică și organică. Atita 
timp cil vor mai exista doi oameni, teatrul nu va înceta. Deci teatrul este 
un însoțitor firesc și inevitabil al societății. Fiecare epocă își are teatrul 
pe care ii merită, cu culmile și căderile sale, dar cu toate acestea teatrul 
a rămas un însoțitor permanent al vieții. Și el va dăinui alături de cele
lalte arte ca oglindă fidelă a epocii. Versurile naive, dar profetice ale poe
tului George Sion scrise în 1845 mi-au rămas în memorie : Cind teatrul 
înflorește / Sub al publicului har / Cind cultura-și dezvelește / A ei brazdă 
de zahar / Noi actorii ce-n pruncie / Rolul duhului jucăm / Drept recu
noștință vie / Iată azi că le urăm / Să trăiască cei și care / Pentru țară 
bine vrea / Si acei ce au plăcere / Artele a-ncuraja.

A trebuit să treacă atiția ani pentru ca aceste năzuinți să-și găsească 
o confirmare strălucită în politica partidului nostru, prin puternica sti
mulare creatoare a tuturor artelor, inclusiv a teatrului, ai căror slujitori 
nu precupețesc nimic să ducă mai departe făclia marilor Idealuri.

Silvia POPOVÎC1

Chipul și idealurile omului nou
Fidel tradiției sale, Teatrul Național din București și-a asumat sar

cina de onoare de a așeza in centrul activității sale promovarea dramatur
giei naționale contemporane oglindind pe scenă chipul omului nou, con
structor al socialismului, făuritor al unei noi societăți, animat de un înalt 
patriotism și o nobilă răspundere față de viitor.

Iubitorii teatrului au putut vedea numai în ultimele stagiuni pe scenele 
Naționalului figurile unor luptători din ilegalitate ca : Olga („Simfonia 
patetică" de Aurel Baranga), Adam („Cine a fost Adam ?“ de Leonida 
feodorescu) sau eroi ai zilelor noastre : Pavel Cristian („Camera de ală
turi" de Paul Everac), Petre Dinoiu („Comoara din Deal" de Corneliu 
Marcu), Petrescu, („Cîștigătoru! trebuie ajutat" de I. Naghiu), Vasile Do- 
garu („Cazul Enăchescu" de Eugenia Busuloceanu). Spectatorii dornici de 
a vedea pe scenă fapte și oameni din viața lor au primit cu multă căldură 
piesele in care apar acești purtători ai idealurilor lor de viață.

Pentru noi, actuala aniversare e un imbold de a continua cu 
și mai multă consecvență și, sperăm, cu și mai mult succes, 
înfățișarea a tot ceea ce realitatea noastră are mai semnificativ, mai nou, 
umanitatea societății noastre, minunatul chip al celor care făuresc Româ
nia modernă, stăpînă pe destinele sale, condusă pe marile culmi ale civi
lizației socialiste de încercatul nostru partid comunist, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Horea POPESCU
regizor, director adjunct artistic 
al Teatrului Național

națiuni pe culmile civilizației ma
teriale și spirituale, față de năzuin
țele ci spre o lume mai bună, mai 
dreaptă, în care oamenii să conlu
creze strîns pentru aceleași idea
luri de bunăstare, prietenie și 
pace".

Acest îndemn este și astăzi viu 
în mintea și în sufletul, in centrul 
eforturilor de creație ale oamenilor 
noștri de teatru.

Prin repertoriul cultivat, in care 
domină dramaturgia originală, prin 
înaltul nivel artistic al spectacole
lor, bătrînul-tînăr Teatru Național 
a știut să-și apropie din ce în ce 
mai mult adeziunea maselor, să le 
influențeze.

Teatrul cel Mare a fost consecin
ță a revoluției de la 1848 ; Teatrul 
Național a fost vlăstarul cuceririi 
independenței. Noul Teatru Națio
nal e al revoluției socialiste pe 
care o înfăptuiește astăzi poporul 
sub conducerea partidului său.

Ioan MASSOFF

Excelenței Sale domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Am plăcerea să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări cu 

ocazia reînvestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Cipru. '

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare 
in interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele poporului, partidului' și Guvernului Republicii Cuba, vă 
mulțumim pentru mesajul frățesc cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări 
a victoriei revoluției noastre.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Cuba

Plenara Consiliului Național al Femeilor
Convocarea Conferinței naționale a femeilor 

pentru 21—22 aprilie
în Capitală a avut Ioc, luni, 30 ia

nuarie, plenara Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socialistă 
România.

Pe baza hotărîrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R, și 
în conformitate cu normele de orga
nizare și funcționare a Consiliului 
Național, a comitetelor șl comisiilor 
femeilor, plenara a stabilit convo
carea Conferinței naționale a femei
lor pentru zilele de 21—22 aprilie 
1978, cu următoarea ordine de zi :

— Raport asupra activității desfă
șurate de Consiliul Național, de co
mitetele și comisiile femeilor și sar
cinile ce le revin în mobilizarea ma
selor de femei la realizarea hotări- 
rilor adoptate de Congresul al XI-lea 
și Conferința'Națională ale parti
dului :

— Raportul Comisiei de cenzori ;
— Adoptarea normelor de organi

zare și funcționare a Consiliului Na
țional, a comitetelor și comisiilor fe
meilor ;

— Alegerea Consiliului Național al 
Femeilor și a Comisiei de cenzori.

De asemenea, plenara a hotărît or
ganizarea și desfășurarea adunărilor 
și conferințelor de dări de seamă și 
alegeri ale comisiilor femeilor din 
întreprinderi și instituții, din coope
rativele agricole de producție și meș
teșugărești, din cartiere și din satele 
necooperativizate, ale comitetelor co
munale, orășenești, municipale și ju

Solemnitatea luminării de ordine și medalii 
unor sportivi și antrenori români pentru rezultatele deosebite 
obținute la locurile mondiale universitare din 1977

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc, luni dimineața,, so
lemnitatea înmînării de ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, conferite, prin decret pre
zidențial, unor sportivi și antrenori 
din domeniul educației fizice și spor
tului, pentru rezultatele deosebite 
obținute la Jocurile mondiale univer
sitare de la Sofia — 1977, precum și 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea activității sportive și la creș
terea prestigiului sportului româ
nesc pe plan internațional.

La solemnitate au participat tova
rășii Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, general-locote- 
nent Marin Dragnea, președintele 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, Ion Sasu, pre
ședinte al U.A.S.C.R.

Au , fost conferite component!lor 
loturilor sportive universitare de 
lupte greco-romane, scrimă, polo pe 
apă, feminin și masculin de gimnas
tică, de tenis de cîmp, atletism, sa
bie, de lupte libere, natație, precum 
și antrenorilor și medicilor acestora 
33 de ordine „Meritul sportiv" cla
sa I, 18 ordine „Meritul sportiv" cla
sa a Il-a, 17 ordine „Meritul spor
tiv" clasa a IlI-a, 2 medalii „Meritul 
sportiv" clasa I.

înmînînd înaltele distincții, tova
rășul Emil Bobu. în numele condu
cerii de partid și de stat, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a felicitat

Cronica
Luni au început la București lu

crările sesiunii a VIII-a a Comisiei 
mixte româno-finlandeze de coope
rare economică ,și dc comerț. Cu 
acest prilej se examinează stadiul 
îndeplinirii prevederilor protocolului 
sesiunii precedente a comisiei și se 
stabilesc noi măsuri menite să con
tribuie la dezvoltarea relațiilor co-teatre

o Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Mâgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu —
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —•
19,30.
® Teatrul „Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30, (sala
Studio) : Conversație despre dl. 
von Goethe — 19.
• Teatrul Ciulești : Războiul 
vacii — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 : Bucuroși do oaspeți —
19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu*4 : Adam 
și Eva — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*4 : Alice
în țara minunilor — 10, Hocus-
Pocus și-o găleată — 17.
o Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : Elefănțelul curios — 16;
(la Ecran-club, șos. Groză
vești) : Anotimpurile mînzului — 
17.
e Circul București : Iosefinl și 
arena magică — 19,30.cinema
0 Trepte pe cer : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
0 Rocco și frații săi : PATRIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI - 
9,15; 12,30; 16; 19,15.
> Cîntarea României : CENTRAL 
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20. 

dețene ale femeilor, în perioada. 1 
februarie-31 martie 1978.

Exprimînd cele mai calde mulțu
miri conducerii de partid și de 
stat, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită 
manifestată față de mișcarea de femei 
din țara noastră, plenara Consiliului 
Național al Femeilor relevă că adu
nările de dări de seamă și alegeri, 
Conferința națională se vor desfă
șura în spiritul prețioaselor indicații 
și orientări date de secretarul gene
ral al partidului, al hotărârilor Con
gresului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, contribuind 
la mobilizarea mai intensă a maselor 
de femei la înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, comitetele și co
misiile femeilor vor desfășura, în 
întâmpinarea conferinței naționale, o 
amplă activitate politică și organiza
torică în vederea antrenării tot mai 
active a milioanelor de femei —< 
muncitoare, țărănci, intelectuale, [fără 
deosebire de naționalitate — la mun
ca creatoare, entuziastă, a întregului 
popor, pentru a-și îndeplini la un ni
vel calitativ superior sarcinile ce le 
revin în actuala etapă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

(Agerpres)

călduros pe cei decorați pentru re
zultatele deosebite, obținute în con
fruntările sportive studențești inter
naționale. Subliniind că acestea sînt 
rodul preocupării partidului și statu
lui .nostru pentru asigurarea unor 
condiții din cele mai bune dez
voltării sportului în țara noastră, al 
educării sportivilor în spiritul unui 
fierbinte patriotism, vicepreședintele 
Consiliului de Stat a urat celor pre- 
zenți noi succese in perfecționarea 
măiestriei sportive, în activitatea 
universitară.

Din partea celor decorați au luat 
cuvintul atleta Natalia Mărășescu și 
antrenorul lotului universitar de 
lupte greco-romane, Ion Cornianu, 
care au exprimat mulțumiri căldu
roase conducerii de partid și de stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru marea cinste ce li s-a făcut, re- 
levind că distincțiile conferite re
prezintă o expresie a grijii deosebite 
față de dezvoltarea mișcării spor
tive din țara noastră, a aprecierii 
acordate tuturor sportivilor fruntași. 
Vorbitorii au reafirmat hotărîrea 
celor ce alcătuiesc loturile sportive 
universitare de 'a munci cu dăruire, 
abnegație și dîrzenie, de a nu precu
peți nici un efort pentru a ridica pe 
catargul cel mai înalt culorile trico
lorului românesc în confruntările in
ternaționale, adueîndu-și în acest fel 
contribuția la creșterea prestigiului 
României socialiste în lume.

zilei
merciale și de cooperare dintre cele 
două țări.

★
Luni. George Macovescu, ministrul 

afacerilor externe, a primit pe Aba 
Gefen. nou] ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Israelului în Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare. (Agerpres)

O Hamlet : EFORIE — 9; 12; 
15; 19.
0 împușcături sub clar de lună : 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, FLOREASCA — 15,30; 18; 20. 
e Ziua gloriei : CAPITOL —/9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, ' AU
RORA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Acțiunea „Autobuzul*4 : EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Pasărea albastră : FLAMURA
— 9.
> Șatra : FESTIVAL — 9; 11,15:
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Dantelăreasa : BUZEȘTI — 
15,45; 18; 20,15, MIORIȚA - 0; 11; 
13,15; 15,30; 17.45; 20, TOMIS — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Mark polițistul : BUZEȘTI —* 
9; 11,15; 13.30.
0 Castelul de nisip : CINEMA 
STUDIO — 9.45; 12; 14,15; 16,30;
19.30, FAVORIT — 9,15; 11,45;
15,15; 17,45; 20,15.
• Zorro : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,45: 14.15; 17; 19,45.
0 Drumul spre Vest : PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURII — 
17.
q Garibaldi — 9.45; 11,45, Dimine
țile unui băiat cuminte — 14. Au
rora — 16,15; 18,30, Nimic nou pe 
frontul de Vest — 20,30 : CINE
MATECA.
e Rîul care urcă muntele : DRU
MUL SĂRII - 16; 18; 20.
0 Comoara din lacul de argint : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
q Evadați din viitor : ARTA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20, LIRA — 
15 30; 18; 20.15.
0 Invincibilul Luke — 9,30; 11,30;
13.30, Aventurile maimuței Nuky
- 16; 18; 20 : DOINA.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi 

oferă plăcutul prilej de a transmite Excelentei Voastre sincerele 
mele felicitări și urări de fericire.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite urările noastre pentru 
dezvoltarea relațiilor româno-guineeze, pentru întărirea continuă și 
diversificarea cooperării reciproce fructuoase.

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

celenței Voastre, am deosebita onoare să vă transmit calde fe
licitări, iar în numele poporului și guvernului mexican să adresez 
urări de continuă prosperitate nobilului popor român și de feri
cire Excelenței Voastre.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai 
atente și distinse considerații.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

l ,
uA
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a anțversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am plăcerea să vă transmit calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de multă sănătate și fericire personală, de 
viață lungă și succese in conducerea destinelor României pe calea 
progresului și prosperității.

ZIAUR RAHMAN
Președintele 

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitările 
mele călduroase, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

Sint convins că relațiile de prietenie și cooperare româno- 
malgașe vor continua să se adîncească și să se extindă în inte
resul ambelor noastre țări și popoare.

Cu înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele
Republicii Democratice Madagascar

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 cele mai bune urări de feri
cire personală și prosperitate poporului României.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Excelenței Sale
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 este o mare plăcere și onoare pentru mine să transmit 
Excelenței Voastre, în numele guvernului, al poporului Republicii 
Democratice Somalia și al meu personal, cele mai călduroase și 
sincere felicitări.

Doresc, de asemenea, să transmit Excelenței Dumneavoastră 
sincerele noastre urări de sănătate, precum și urări de progres, 
prosperitate și fericire țării și poporului dumneavoastră.

Vă rog să acceptați, Excelență, reînnoirea asigurărilor mele de 
cea mai înaltă stimă și considerație.

General - maior MOHAMED SIAD BARRE
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez 

și președinte al Republicii Democratice Somalia

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 transmit calde felicitări. în numele guvernului 
și poporului Republicii Surinam.

Dr. JOHAN FERRIER
Președintele Republicii Surinam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă adresez, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 

zilei dumneavoastră de naștere, cele mai călduroase felicitări.

LEO TÎNDEMANS
Prim-ministru al Belgiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, doresc să vă adresez cele mai călduroase felicitări in nu
mele meu, precum și al personalului Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare.

Apreciem in mod deosebit cooperarea acestui organism al.O.N.U. 
cu guvernul și poporul României. Vă exprim cele mai bune urări 
de multă sănătate și fericire.

Cu cea mai înaltă considerație,
BRADFORD MORSE

Director general 
al Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog 

să primiți, din partea Agenției internaționale pentru energia ato
mică și a mea personal, cele mai călduroase felicitări, precum și 
cele mai bune urări pentru viitor.

SIGVARD EKLUND
Director general 

al Agenției internaționale 
pentru energia atomică

P xcplpntpi Snle
Domnului dr. h. c. NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, rog pe Excelența 

Voastră să primească, în numele guvernului federal austriac și al 
meu personal, felicitări sincere. Vă urez încă mulți ani de sănă
tate și fericire personală, precum și mult succes, pe mai' departe, 
în activitatea dumneavoastră, spre binele Republicii Socialiste 
România.

BRUNO KREISKY
Cancelar federal al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, avem 

plăcerea de a adresa Excelenței Voastre felicitările noastre, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate personală și de prosperitate pen
tru poporul prieten, român. ,

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Excelenței Sale
Domnului NICOL A'E CEAUȘESCU

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

naștere, vă transmit sincere felicitări.
Este dorința mea și a Guvernului Republicii Sierra Leone ca 

între națiunile noastre să se dezvolte cooperarea în interesul po
poarelor noastre și al cauzei păcii.

Cu înaltă considerație,
SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale 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, am bucuria și plăcuta îndatorire de a adresa Excelenței 
•Voastre sincerele și călduroasele felicitări ale poporului burundez, 
unit în jurul Partidului Uniunea pentru Progres Național, ale guver
nului său. precum și ale mele personal.

Urăm tot mai multe victorii poporului prieten al României și 
adresăm Excelenței Voastre și familiei dumneavoastră cele mai bune 
urări de sănătate și feticire.

Cu cea mai înaltă considerație,
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem 
Revoluționar,

Președintele Republicii Burundi

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, vă transmit felicitările mele personale și urări de succese 
cît mai mari poporului român, convins fiind că relațiile dintre ță
rile noastre se vor dezvolta si întări toț mai.mult.
... V LOPO DO NASCIMENTO

Prim-ministru
al Guvernului Republicii Populare Angola

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele guvernului și poporului Australiei, permiteți-mi să vă 

mulțumesc pentru felicitările călduroase adresate cu ocazia Zilei 
Australiei.

Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere 
coincide cu Ziua Australiei. Cu acest gînd aș dori să vă transmit, 
dumneavoastră personal, călduroase urări de viață lungă și prospe
ritate.

ZELMAN COWEN
Guvernator general al Australiei

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, îmi este plăcut. Excelență, să vă adresez urările mele cele 
mai bune și să vă doresc multă sănătate și fericire, iar Republicii 
Socialiste România progres continuu și prosperitate sub înalta dum
neavoastră conducere. i*'' <

Sînt convins. Excelență, că'Tegăturile de cooperare dintre cele 
două țări și popoare ale noastre se vor extinde și dezvolta tot mai 
mult în interesul lor reciproc și a] întregii lumi.

ABDEL RAHMAN KHLEIFAWI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare onoare pentru mine ca în numele poporului luptă

tor din Zimbabwe să vă adresez din adincul inimii felicitările 
noastre cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

Poporul din Zimbabwe își va aminti întotdeauna că dumnea
voastră, în calitate de conducător al Partidului Comunist Român, 
ați dovedit o mare solidaritate față de lupta noastră.

Vă dorim sănătate, viață lungă și plină de succese.
- ' JOSHUA NKOMO

Președintele Uniunii Poporului African — 
Zimbabwe (Z.A.P.U.), 

Copreședintele Frontului Patriotic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, ' 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să 

primiți felicitările noastre frățești, împreună cu urarea ca, mulți 
ani de acum înainte, să conduceți poporul român pe drumul con
struirii socialismului.

ROMANO SANCHO
Secretar general

al Partidului Socialist din Costa Rica
Secretar cu relațiile internaționale

JOSE FRANCISCO AGUILAR BULGARELLI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură și al meu personal, transmit Excelenței Voastre 
călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
de naștere, precum și cele mai bune urări de ani mulți și acti
vitate fructuoasă, pentru continuarea excelentelor relații existente 
intre țara dumneavoastră și această organizație.

EDOUARD SAOUMA
Director general al F.A.O.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al celei de-a 60-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, soția mea mi se alătură în a vă transmite cele 
mai bune urări de sănătate și ani mulți fericiți. De asemenea, ne 
exprimăm convingerea că poporul român va realiza progrese tot 
mai mari, pe drumul prosperității, sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă.

BIRENDRA BIR BÎKRAM SHAH DEVA
. Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, dorim să vă adresăm vii felicitări, împreună cu cele mai 
sincere urări de fericire personală și multe bucurii.

Urăm, totodată, națiunii române prietene să obțină în conti
nuare succese în atingerea obiectivelor de prosperitate, progres 
și pace.

GIORDANO BRUNO REFFI, TITO MASI
Căpitani Regenți

GIAN CARLO GHIRONZI
Secretar de stat pentru afacerile externe 

al Republicii San Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte șl dragă mare prieten,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Exce

lenței Voastre, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde feli
citări și cordiale urări de sănătate, fericire și viață îndelungată. 
Sînt fericit să constat că de mai mulți ani, sub înțeleaptă și dina
mica dumneavoastră conducere, Republica Socialistă România a 
obținut succese, pe care am avut privilegiul să le cunosc personal 
in cursul celor două vizite efectuate în marea și frumoasa dumnea
voastră țară.

Totodată, dau o înaltă apreciere eforturilor pe care Excelența 
Voastră le depune fără preget în slujba destinderii internaționale, 
înțelegerii și păcii între națiuni. Folosesc această fericită împreju
rare pentru a vă reînnoi satisfacția mea față de prietenia deosebită 
dintre popoarele noastre și de cooperarea fructuoasă ce se dezvoltă 
între ele.

Vă urez viață îndelungată.
Cu înaltă și amicală considerație,

Maiestatea Sa BOKASSA I
împăratul Africii Centrale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
tn numele guvernului danez, vă adresez sincerele mele felici

tări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mal bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru poporul Re
publicii Socialiste România.

ANKER JOERGENSEN
, ' ' Prim-ministru al Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am marea plăcere ca, în numele guvernului și poporului Ma- 

layeziei, să vă transmit cele mai călduroase felicitări cu prilejul 
zilei de naștere a Excelenței Voastre, precum și cele mai bune 
urări de multă sănătate și fericire.

DATUK HUSSEIN BIN ONN
Prim-ministru al Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Iubite tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Grecia (interior) și al meu personal, vă transmit felicitări și urări 
de sănătate, pentru continuarea activității dumneavoastră de con
struire a socialismului în țara dumneavoastră și pentru dezvoltarea 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
\ Această aniversare ne oferă prilejul de a evidenția relațiile cor
diale și prietenești care există între cele două partide și de a subli
nia aprecierea noastră deosebită față de contribuția și lupta 
dumneavoastră pentru instaurarea principiilor respectului deplin al 
autonomiei, neamestecului și relațiilor de egalitate între partidele 
comuniste șî muncitorești.

Vă urăm din nou multă sănătate, pentru continua dezvoltare a 
prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre.

Cu salutări tovărășești,
H. DRAKOPOULOS

Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia 

(interior)

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 dumneavoastră de 

naștere, Comitetul Central al A.K.E.L. vă adresează cele mai calde 
felicitări și cele mai bune urări.

Partidului nostru îi este cunoscută îndelungata dumneavoastră 
luptă îndirjită pusă în slujba poporului român și a înaltelor idealuri 
ale socialismului.

Prin lupta dumneavoastră, încă din adolescență, în rîndurile și 
apoi în conducerea tineretului comunist și partidului comunist, in 
condiții de persecuții, întemnițare și de exilări, iar după aceea în 
calitate de conducător de partid și de stat, ați adus mari servicii 
poporului dumneavoastră și cauzei clasei muncitoare.

Cu acest prilej fericit, Comitetul Central al A.K.E.L. vă urează 
multă sănătate, mulți ani rodnici și mari succese in continuare în 
edificarea socialismului, pentru fericirea poporului român și pentru 
pace și socialism în lume.

Cu sentimente frățești, al dumneavoastră,
EZEKIAS PAPAIOANNOU

Secretar general al A.K.E.L.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, vă dorim, cu 

prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
fericire și succese.

FELIPE GONZALEZ
Prim-secretar

al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am plăcerea să vă transmit felicitări tovărășești și cele mai 
bune urări de sănătate, viață lungă și succese depline în activitatea 
dumneavoastră, spre binele poporului român prieten,, al cauzei so
cialismului și păcii în lume, precum și dezvoltării relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre țările, popoarele și partidele noastre.

AZIZ MOHAMED
"Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Irakian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Direcțiunii Partidului Comunist German și al meu 

personal, vă transmit felicitările noastre cordiale cu ocazia celei de-a 
60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

încă din fragedă tinerețe, viața dumneavoastră a fost caracteri
zată prin lupta pentru interesele poporului muncitor, pentru pace, 
libertate și socialism.

în perioada grea a ocupației fasciste, a persecuțiilor și terorii 
crunte prin care a trecut țara dumneavoastră-ați rămas credincios 
acestor țeluri nobile și ați participat în conducerea luptei de rezis
tență antifascistă.

După eliberarea României de sub ocupația fascistă vă aflați în 
slujba construcției socialiste a patriei dumneavoastră. In activitatea 
dumneavoastră de înaltă răspundere, ca secretar general al Partidu
lui Comunist Român și președinte al Republicii Socialiste România, 
vă urăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănătate, putere de 
muncă și succes.

Cu salutări socialiste,
HERBERT MIES

Președinte
al Partidului Comunist German

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Brazi

lian și al meu personal, vă transmit felicitările noastre călduroase 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere.

Comuniștii brazilieni cunosc și admiră activitatea dumneavoas
tră revoluționară, rolul dumneavoastră important în fruntea po
porului român în lupta sa pentru progres și construirea socialis
mului dezvoltat, contribuția dumneavoastră de seamă la lupta pen
tru pacea mondială, pentru prietenie între toate popoarele și pen
tru unitatea mișcării comuniste internaționale.

Primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, urările noastre de sănătate 
și ani mulți de viață.

LUIZ CARLOS PRESTES
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Brazilian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Este o onoare și un prilej de adevărată bucurie să vă transmit, 

în numele Comitetului Central al Partidului- Comunist din Honduras 
și al meu personal, un salut cordial cu ocazia celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere.

Noi, comuniștii din Honduras, am dat întotdeauna cea mai înaltă 
apreciere excepționalelor dumneavoastră calități de om de stat și 
conducător politic. Viața dumneavoastră constituie un exemplu de 
dăruire revoluționară și de consacrare cauzei independenței națio
nale, democrației, păcii și socialismului, virtuți care vă conferă un 
loc pe deplin meritat în istoria mișcării muncitorești și revoluțio
nare din lumea întreagă.

Transmițindu-vă, in acest moment, deosebit, salutul nostru, do
resc să reafirm hotărîrea partidului nostru de a dezvolta și întări 
legăturile de prietenie cu Partidul Comunist Român, pe baza prin
cipiilor cunoscute și reafirmate în cadrul convorbirilor noastre bi
laterale.

Primiți urările noastre de fericire și bunăstare, personală.
DIONISIO RAMOS

Secretar general
al Partidului Comunist din Honduras

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Iți transmitem cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 

60-a aniversări a zilei tale de naștere.
îți urăm ție, Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste 

România progrese deosebite în activitatea voastră atotcuprinzătoare 
a construcției socialiste, în lupta noastră comună pentru pace și 
democrație, împotriva imperialismului.

Sîntem convinși că relațiile frățești dintre partidele noastre vor 
cunoaște și în viitor mari succese.

Iți dorim personal prosperitate și mulți ani de activitate 
fructuoasă.

Partidul Comunist din Danemarca, 
Comitetul Central

JOERGEN JENSEN
Președinte

I. B. NORLUND
Secretar

al Comitetului Central

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Cu prilejul plăcutului eveniment pe care-1 reprezintă a 60-a 

aniversare a dumneavoastră, permiteți-mi să vă salut călduros în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina 
și al meu personal, urîndu-vă fericire in 'viață, noi succese în acti
vitatea dumneavoastră atît de importantă și mulți ani in folosul 
nobilei cauze a păcii, progresului, socialismului și comunismului.

Comuniștii din Argentina și, alături de noi, alte forțe democratice 
și progresiste ale poporului nostru dau o înaltă apreciere rolului 
dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist și al statului român, 
pe care îl leagă indisolubil de succesele obținute de țara dumnea
voastră în construirea socialismului.

Subliniind încă o dată sincerele noastre felicitări, exprimăm do
rința de a dezvolta relațiile noastre cordiale, frățești, pe baza prin
cipiilor comune de luptă.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Argentina,

' GERONIMO ALVAREZ
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, Comitetul Central al Partidului Avangarda Populară din 
Costa Rica vă transmite felicitări și urări de sănătate și succese 
deosebite.

MANUEL MORA VALVERDE
Secretar general al C.C. 

al Partidului Avangarda Populară 
din Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

naștere, vă transmitem călduroase felicitări frățești și vă urăm 
multă sănătate și mulți ani de muncă fructuoasă pentru cauza so
cialismului și păcii.

Vă dorim dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român și poporului român noi succese în edificarea so
cialismului in România.

Partidul Comunist din Israel 
Comitetul Central
MEIR VILN-ER
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comiietul Central al Partidului Poporului vă adresează calde 
felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

Viața dumneavoastră este legată de strălucita dezvoltare a 
României socialiste și de pacea lumii. Vă dorim succese tot mai 
mari, precum și ani mulți cu sănălate.

RUBEN SOUZA
Secretar general

al Partidului Poporului din Panama
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MANIFESTĂRI OMAGIALE
CONSACRATE PERSONALITĂȚII 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

LUCRĂRILE COMITETULUI PREGĂTITOR

AL SESIUNII SPECIALE A O.N.U.

Obiectivul central: elaborarea unor documente
care să deschidă calea dezarmării efective

Plenara t C. al PartiduluiMuncii din Coreea
„Stimă și admirație față de un luptător neobosit 

pentru bunăstarea poporului său, pentru o lume nouă,

Mărețul eveniment sărbătorit de 
întregul popor român — aniver
sarea a 60 de ani de viață și peste 
45 de ani de activitate revoluțio
nară neîntreruptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu continuă să fie 
marcat prin manifestări omagiale, 
organizate în numeroase țări, semn 
al prețuirii de care se bucură, pe 
cele mai diverse meridiane, pre
ședintele României, lupta sa neobo
sită pusă în slujba marilor idealuri 
ale umanității, de pace, prietenie 
și colaborare între popoare, de fău
rire a unei lumi mai bune și mai 
drepte.

La CIUDAD DE MEXICO, la se
diul Partidului Comunist din Mexic 
a avut loc o manifestare omagială 
în cadrul căreia a luat cuvîntul 
Arnoldo Martinez Verdugo, secre
tar general al C.C. al partidului. 
Vorbitorul a arătat că „sărbăto
rirea aniversării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in plenul Comisiei Exe
cutive a C.C. al P.C.M. reprezintă 
o expresie a bunelor relații exis
tente între P.C.R. și P.C.M. și, in

mai bună și
același timp, o mărturie elocventă 
a stimei și admirației pe care co
muniștii mexicani o manifestă față 
de viața și activitatea unui luptă
tor exemplar pentru bunăstarea 
poporului său. a unui militant neo
bosit pentru cauza unității partide
lor comuniste și muncitorești ’din 
întreaga lume".

în cuvîntul său. Martinez Verdu
go s-a referit, pe larg, la evoluția 
ascendentă a relațiilor frățești din
tre P.C.R. și P.C.M., subliniind in 
context importanta contactelor din
tre conducerile celor două partide.

în încheiere-, a rugat pe ambasa
dorul român în Mexic, prezent la 
această manifestare, să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea conducerii P.C.M. și a sa 
personal, „calde felicitări, precum 
și sentimentele de admirație ale 
comuniștilor mexicani pentru acti
vitatea secretarului general al 
P.C.k. pusă în slujba construirii 
socialismului în România și a în
tăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale**.

mai dreaptă44
- Din partea ambasadei române 
s-a donat bibliotecii Partidului Co
munist Mexican o colecție a volu
melor secretarului general al Parti
dului Comunist Român, editate în 
limba spaniolă, precum și un set 
de documente ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și ale Conferinței 
Naționale a P.C.R.

La LIMA, la sediul Asociației 
naționale a ziariștilor din Peru a 
avut loc, sub auspiciile Asociației 
peruano-române de prietenie și 
relații culturale, o reuniune oma
gială, în cadrul căreia președintele 
Asociației naționale a scriitorilor 
și artiștilor din Peru, prof. di*. Al
berto Tauro del Pino, președintele 
Asociației peruano-române de prie
tenie și relații culturale, prof. Julio 
Castro Franco, și ambasadorul ro-, 
mân la Lima au vorbit despre via
ța și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind personalita
tea sa de excepție, rolul său inesti
mabil în înflorirea multilaterală a 
României, precum și prețioasele 

•sale contribuții la soluționarea unor

probleme acute ale actualității in
ternaționale.

La reuniune au participat tovară
șul Jorge del Prado, secretar gene
ral al Partidului Comunist Peruan, 
alți membri din conducerea parti
dului.

în cadrul manifestărilor organi
zate în Nigeria, la clubul „Iyoki" 
din. LAGOS a fost prezentat filmul 
documentar „Hands of Friendship" 
(„Mîinile prieteniei"), care înfăți
șează momente semnificative din 
timpul vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au între
prins-o în Nigeria in cursul anului 
trecut.

în semn de omagiu adus pre
ședintelui României cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări a zilei sale de 
naștere, sub auspiciile Grupului 
internațional cultural, la RANGOON 
(Birmania) a fost organizată o sea
ră culturală. Cu acest prilej, au 
fost prezentate o serie de filme do
cumentare românești.

„Apărător consecvent al păcii mondiale, militant ferm 
pentru colaborarea între toate popoarele44

TELEVIZIUNEA DIN NOVI SAD 
s-a referit, pe larg, la marele eve
niment sărbătorit de poporul ro
mân. în cadrul emisiunii au fost 
relevate cele mai de seamă eveni
mente din viața și activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, s-a menționat prestigiul 
dobindit de tara noastră pe arena 
internațională prin principiile pe 
care le promovează în politica sa 
externă.

Un capitol aparte al emisiunii 
l-a constituit dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Iugoslavia — 
țări vecine, socialiste și prietene — 
arătîndu-se că o contribuție esen
țială în acest domeniu au avut-o 
întilnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu șl Iosip 
Broz Tito.

„La vîrsta maturității depline, 
conducătorul statului român își 
poate privi opera realizată în servi
ciul țării sale cu satisfacția că a- 
ceasta a fost pozitivă, din toate 
punctele de vedere" — scrie coti
dianul grec „TO VIMA**, în comen
tariul publicat sub titlul „O ani
versare, o operă". Cotidianul men
ționează c.ă „pentru a construi te
meliile solide ale independenței 
României Nicolae Ceaușescu a sta
bilit ca obiectiv prioritar dezvolta
rea multilaterală a țării, astfel ca 
aceasta să nu rămînă doar la nive
lul agriculturii, ci să devină și o 
țară industrială. Și a reușit. Iar 
pentru a transforma România în 
factor activ al /păcii, a lărgit ori
zonturile politicii saîe externe în 
toate direcțiile, pe baza principiilor 
coexistentei și ale păcii".

în continuare se arată că. „pe 
plan balcanic, președintele Nicolae 
Ceaușescu este protagonistul politi
cii de cooperare multilaterală",

„Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. sprijinind consecvent 
pacea mondială și colaborarea din
tre toate popoarele, militează. în 
același timp, pentru participarea 
largă și energică a țărilor mici și 
mijlocii la adoptarea concretă a de
ciziilor și a normelor generale de 
conduită. pentru democratizarea 
vieții internaționale, în toate di
mensiunile ei" — scrie săptămîna- 
lul grec „POLITIKA THEMATA**. 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
continuă publicația — s-a pronunțat 
in repetate rinduri asupra necesită
ții schimbării vechilor structuri, 
inacceptabile, ale comunității in
ternaționale, cu relații noi. demo
cratice, între state".

în continuare, săptămînalul se 
referă pe larg la contribuția deose
bită a șefului statului român la 
impulsionarea raporturilor de coo
perare dintre România și Grecia, 
„pe baza principiilor ce trebuie să 
fundamenteze relațiile dintre state, 
pe care le apără în mod consec
vent și care l-au consacrat ca o 
personalitate politică în Balcani și 
in întreaga lume".

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE ELENE au transmis c- 
misiuni consacrate personalității

șefului statului român, subliniin- 
du-se în mod deosebit prestigiul 
său pe plan internațional.

într-un articol intitulat „Româ
nia aniversează ziua de naștere a 
președintelui Nicolae Ceaușescu", 
cotidianul iordanian „AL-RAI“ evi
dențiază activitatea desfășurată, 
atît pe plan intern, cit și interna
țional. de președintele Nicolae 
Ceaușescu. expunînd, totodată, po
ziția șefului statului român în ce 
privește soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat, a 
problemei poporului palestinian.

Informații în legătură cu perso
nalitatea pregnantă a președintelui 
Nicolae Ceausescu publică si ziare
le „AL DESTOUR" și „THE JOR
DAN TIMES**.

TELEVIZIUNEA IORDANIANĂ 
a prezentat o emisiune specială

in special personalitatea politică a 
șefului statului român, aportul său 
permanent la cauza păcii si colabo
rării internaționale, menționînd. de 
asemenea, distincțiile ce i-au fost 
conferite in semn de recunoaștere 
a neobositei sale activități pe pla
nul construcției interne și al rela
țiilor internaționale ale României 
socialiste.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE CENTRAFRICANE au 
transmis ample date biografice 
ilustrînd personalitatea șefului sta
tului român, contribuția sa.hotă- 
rîtoare la edificarea României, 
de astăzi, precum și la rezol
varea celor mai acute proble
me ce preocupă omenirea, la 
edificarea unei noi ordini econo
mice, la apărarea păcii și securi
tății tuturor popoarelor. Au fost

Presa și posturile de radio și televiziune 
din țări de pe diferite continente continuă 
să elogieze personalitatea proeminentă 

a președintelui României

dedicată personalității șefului sta
tului român, iar radiodifuziunea a 
transmis, omagial, programe de 
muzică populară românească.

POSTURILE DE RADIO ECUA- 
DORIENE au marcat cea de-a 
60-a aniversare a zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
transmițînd programe speciale 
dedicate președintelui României. în 
semn de omagiu adus șefului 
statului român, fiecare emisiune 
s-a încheiat în acordurile Imnului 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

TELEVIZIUNEA PERUANA a 
evocat. într-o emisiune specială, 
personalitatea și activitatea pro
digioasă a șefului statului nostru, 
pusă în slujba tării sale, a creșterii 
bunăstării poporului român. Au 
fost prezentate imagini din vizitele 
de lucru întreprinse în țară de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Totodată, ziarul „EL COMERCIO" 
a publicat un articol ce conține as
pecte de seamă din viata și activi
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
scoțîndu-se in evidență personalita
tea sa deosebită de conducător și 
om politic.

TELEVIZIUNEA SUDANEZA a 
transmis o emisiune specială. în 
mod deosebit a fost reliefat apor
tul hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a tării noas
tre. în cadrul emisiunii fiind pre
zentate reportaje privind întilnirile 
pe care tovarășul PJicolae 
Ceaușescu le-a avut cu diferiți șefi 
de stat.

într-un amplu material, coti
dianul zairez „ELIMA" subliniază

subliniate, totodată, bunele relații 
existente între cele două țări și 
popoare prietene, exprimîndu-se 
dorința ca aceste relații să se dez
volte în continuare.

O amplă prezentare a per
sonalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu a publicat și ziarul 
mauritanian „ACH-CHAAB", care 
apare la Nouakchott, materialul 
fiind însoțit de o fotografie a șe
fului statului român.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE DIN GABON au evi
dențiat îndeosebi concepția șefului 
statului român despre rolul țărilor 
în curs de dezvoltare, sublinlindu-se 
„preocuparea României pentru gă
sirea celor mai adecvate forme de
cooperare cu aceste țări, în 
vederea intensificării eforturilor 
naționale și internaționale pen
tru lichidarea decalajelor eco
nomice dintre state". Comentariile 
au relevat, totodată, „activitatea 
depusă de România, de președintele 
ei, pentru promovarea in relațiile 
internaționale a unei noi politici, 
menite să asigure progresul rapid 
al tuturor statelor, și în primul 
rînd al celor rămase în urmă".

POSTUL DE TELEVIZIUNE 
BRAZZAVILLE a transmis un film 

momente de seamă 
președintelui Nicolae 
exprimînd, totodată,

evocă 
viața 

Ceaușescu, 
cuvinte calde la adresa țării noastre.

Expoziții prezentînd opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ac
tivitatea sa neobosită în slujba po
porului, a celor mai nobile idealuri 
ale umanității au fost prezentate 
în orașele Betou și N’Kenke, 
iar la Brazzaville — capitala

Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE UNITE — La New 

York se desfășoară lucrările celei 
de-a patra sesiuni a Comitetului 
pregătitor al sesiunii speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

Luînd cuvîntul. șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion Datcu. a 
reafirmat poziția României fată de 
problemele dezarmării, importanta pe 
care țara noastră o acordă acestei 
sesiuni, necesitatea ca ea să deschidă 
calea în vederea adoptării unor mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Au fost reafirmate pozițiile refe
ritoare la dezarmare prezentate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
înalta tribună a Conferinței Națio
nale a P.C.R.. poziții care își 
găsesc reflectare in documentele

înaintate de România în vederea 
pregătirilor pentru sesiunea specială.

A fost subliniată necesitatea ca la 
definitivarea hotărîrilor sesiunii spe
ciale să participe activ toate statele 
interesate, necesitatea organizării de 
la bun început a lucrărilor comitetu
lui de o manieră democratică si 
constructivă, care să permită o abor
dare paralelă sau succesivă a proiec
telor de documente preconizate a fi 
elaborate în conformitate cu rezolu
țiile ultimei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Președintele comitetului special, 
ambasadorul argentinian Carlos Or
tiz de Rozas, a făcut. în discursul 
ipaugural. referiri la semnificația și 
importanta documentelor prezentate 
de România, in contextul pregătiri
lor pentru sesiunea specială de dez
armare.

PHENIAN 29 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o plenară a Cb- 
mitetului Central al Partidului .Mun
ci; din Coreea, în cadrul căreia Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
P.M. din Coreea, a rostit o cuvintare 
— informează agenția A.C.T.C.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o scrisoare a C.C. al P.M. din Co
reea. care cheamă pe toți membrii de 
partid la îndeplinire^ prevederilor 
celui de-al doilea plan septenal, ce 
are o semnificație istorică în lupta 
poporului coreean pentru construirea 
socialismului și comunismului in 
R.P.D. Coreeana.

„Proiectele prezentate de România reprezintă 
o temelie solidă pentru pregătirea sesiunii speciale"

R. P. Congo — a avut Ioc, sub 
egida Asociației congoleze pentru 
pace și prietenie între popoare, o 
seară de filme românești.

„Președintele Ceaușescu este a- 
deptul principiului potrivit căruia 
deosebirile de concepții politice nu 
trebuie să influențeze desfășurarea 
normală a relațiilor dintre țările cu 
regimuri sociale diferite : ca ur
mare a aplicării acestui principiu. 
România întreține relații bune cu 
aproape toate statele lumii", scrie 
ziarul israelian „YEDIOTH AHA- 
RONOTI-P*. Subliniind rolul deose
bit pe care îl are în solutionarea 
unor probleme majorg ale umani
tății șeful statului român, publica
ția menționează că „președintele 
Ceaușescu a reușit să dovedească 
întregii lumi că statele mici și mij
locii pot aduce o contribuție deose
bită la reglementarea conflictelor și 
instaurarea unui nou tip de relații 
internaționale, bazate pe justiție"

Un alt ziar israelian, „MAARIV" 
menționează că „președintele 
Nicolae Ceaușescu îndeplinește un 
rol major pe arena mondială, con
tribuind activ la reglementarea 
conflictelor internaționale". în timp 
ce cotidianul „DAVAR" se referă, 
pe larg. Ia importantele realizări 
obținute de țara noastră pe plan 
economic, social, cultural. în con
text se subliniază că „și cei care 
se împotrivesc ideologiei marxiste 
nu pot să nu fie impresionați de 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la opera de făurire a 
unei noi societăți în România, la 
transformările care au loc in 
această tară".

Și alte publicații israeliene con
sacră spații largi evenimentului, 
„în ultimii 12 ani, scrie astfel pu
blicația „SECOLUL XX", întreaga 
pclitică a României a fost marcată 
de talentul politic și curajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Româ
nia se plasează printre cele mai 
active state din lume in lupta pen
tru coexistența pașnică între țările 
cu regimuri 
rite, pentru 
lume".

Presa din 
corde spații 
deosebit 
mân.

social-politice dife- 
promovarea păcii în

Ankara continuă să a- 
largi evenimentului 

sărbătorit de poporul ro-

Astfel, ziarul „ZAFER** dedică o 
pagină personalității eminente a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pu- 
blicînd articole însoțite de fotogra
fii privind viața si activitatea pre
ședintelui României.

La rindul său. ziarul „BARIS** 
face o amplă prezentare a activită
ții tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
iar ziarul „TASVIR** publică ală
turi de fotografia secretarului ge
neral al P.C.R. un articol intitulat 
„România și' colaborarea în Bal
cani". în care se pune un accent 
special pe rolul activ al președinte
lui României în vederea transfor
mării acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și colaborării. ■

(Agerpres) _____________________ J

la Sofia a avut loc luni o în
trevedere intre Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, și Luiz Carlos 
Prestes, secretar general ăl C.C. al 
P. C. Brazilian. în cursul convorbirii, 
părțile și-au exprimat satisfacția 
față de evoluția favorabilă a rela
țiilor dintre cele două partide și au 
analizat posibilitățile dezvoltării vii
toare a acestei colaborări.

Plenaru C.C. al P.C. din 
Danemarca, desfășurată la Co
penhaga, a examinat probleme ale 
situației interne, precum și sarcinile 
partidului în legătură cu viitoarele 
alegeri comunale. A fost adoptată de
clarația „Cu privire la lupta împo
triva 
trage 
jului 
reale

în cadrul acțiunilor legate de 
sărbătorirea a 2 050 de ani 
la formarea primului stat 
centralizat și independent, 

. Institutul de romanistică 
Universității din Amsterdam 
inițiat un curs, cu durata de un 
semestru, privind istoria civili
zației române. Prelegerile, ți
nute de lectorul Todor Olteanu, 
acordă un spațiu important pe
rioadei formării poporului și 
limbii române și se bucură de 
interes din partea studenților 
olandezi.

de 
dac 

la 
al 

s-a

Incidente în Irlanda de 
Nord. La Belfast, în Irlanda de 
Nord, doi soldați britanici au fost 
niți duminică cu focuri de armă. în
timp ce patrulau intr-un cartier din 
vestul orașului. în aceeași zi. intr-un

râ

alt .cartier al Belfastului. specialiști 
militari au izbutit să dezamorseze 
două bombe plasate de elemente 
extremiste.

Negocierile în problema 
viitorului Rhodesieis_au des" 
chis luni, în insula Malta. Participă 
Joshua Nkomo și Robert Mugabe, din 
partea Frontului Patriotic Zimbabwe, 
David Owen, ministrul afacerilor ex- 

Andrew 
la Na-

terne al Marii Britanii, și
Young, ambasadorul S.U.A. 
țiunile Unite.

efectelor crizei", în care se a- 
atenția asupra creșterii șoma- 
în țară și scăderii veniturilor 
ale oamenilor muncii.

Lansarea unui satelit în 
R. P. Chineză. DuPă cum anun- 
ță agenția China Nouă, la 26 ianua-■ 
rie 1978, in R. P. Chineză a fost lan
sat cu succes un nou satelit artifi
cial al Pămîntului. După îndeplinirea 
experiențelor științifice programate, 
satelitul a fost readus' pe Pămînt — 
precizează agenția citată.

VICTIME OMENEȘTI ÎN URMA VISCOLELOR 
DIN S.U.A. Șl ANGLIA

ță proclamate de pre
ședintele Jimmy Carter 
în statele Ohio, Michi
gan și Indiana, nume
roase localități erau 
încă la finele săptămi- 
nii ce s-a încheiat în
zăpezite și practic izo
late de restul tării.

Aproximativ 300 
militari americani 
fost parașutați,
nică, în mai multe zone 
izolate din statul Ohio, 
pentru a lua parte la 
operațiunile de salvare 
a persoanelor din loca

Prognozele meteorologi
ce, anunțind noi ninsori 
in zona Marilor Lacuri, 
creează, perspective ne
liniștitoare i pentru 
giunea 
Statelor 
potrivit 
nuntat duminică, visco
lul și gerul au provocat 
moartea a 115 persoa
ne. în pofida eforturi
lor unităților armatei și 
ale gărzii naționale și a 
măsurilor adoptate in 
cadrul stării de urgen-

re-
nord-estică a 

Unite, unde, 
bilanțului a-

de 
au 

dumi-

de vis-litățile afectate 
cole.

în mai multe 
din Europa occidentală, 
sezonul rece și-a arătat 
în ultimele zile multe 
din aspectele sale neplă
cute. Astfel. Scofia a cu
noscut cele mai puterni
ce viscole din ultimii 30 
de ani. Citeva persoane 
și-au pierdut viata. în 
zona muntoasă a Elve
ției, cinci schiori, sur
prinși de o avalanșă, 
și-au pierdut viata,

regiunl

în continuarea lucrărilor Comite
tului pregătitor au fost distribuite 
documente de lucru privind conținu
tul documentelor finale ale sesiunii 
speciale. Proiectele prezentate de 
România, împreună cu proiectele 
statelor nealiniate și ale altor țări, 
se bucură de o deosebită apreciere, 
fiind considerate drept o bază solidă 
pentru elaborarea documentelor fi
nale.

Secretariatul O.N.U. și Centrul 
O.N.U. pentru dezarmare au pregătit 
și distribuit o schiță comparativă a, 
principalelor prevederi conținute in 
proiectele de lucru ale Declarației 
sesiunii speciale. Proiectul românesc 
de declarație își găsește o largă re
flectare în această schiță, prevede
rile sale fiind evidențiate în mod

concret in intreaga tematică, diferen
țială pe probleme specifice.

Astfel, este amplu scos in eviden
ță conceptul românesc, fundamental 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
conform căruia cursa înarmărilor și 
cheltuielile militare frînează pro
gresul economic și social, dezvolta
rea cooperării între state și consti
tuie un obstacol in calea eforturilor 
pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru rezolvarea celorlalte probleme de 
care depinde viitorul omenirii.

O atenții? deosebită se acordă po
ziției de principiu a țării noastre con
form căreia realizarea măsurilor de 
dezarmare. în primul rînd de dezar
mare nucleară, constituie o condiție 
fundamentală pentru asigurarea unei 
păci și securități trainice in lume.

Comitet de prietenie 

Yokohama - Constanța
TOKIO 30 (Agerpres). — La 

28 ianuarie 1973 a luat ființă 
Comitetul japonez pentru prie
tenie dintre orașele înfrățite 
Yokohama și Constanța. Comi
tetul cuprinde 70 de reprezen
tanți ai municipalității Yokoha
ma, cel mai mare port al Ja
poniei.

în cuvîntul său. Mutsuo Ari- 
yama. președintele ales al Co
mitetului de prietenie Yokoha- 
ma-Constanța, a omagiat rolu] 
tovarășului Nicolae Ceaușescu' 
in dezvoltarea bunelor relații 
dintre România și Japonia, a- 
dresînd șefului statului român, 
în numele comitetului, cele mai 
bune urări cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a zilei de 
naștere.

Masanori Ohba. primar inte
rimar al orașului Yokohama, a 
subliniat aportul pe care îl are 
prietenia dintre cele două orașe 
la dezvoltarea relațiilor româno- 
japoneze.

Agenția de presă T.A.P.

PARTIDUL COMUNIST ITALIAN ■. .

„Depășirea crizei economice impune 
constituirea unui guvern de coaliție"

Declarațiile făcute de Enrico Berlinguer
la plenara C.C. al P.C.I.

ROMA 30 (Agerpres). — La Roma 
s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. 
al P. C. Italian consacrate exami
nării situației politice din țară și 
sarcinilor partidului în condițiile ac
tualei crize guvernamentale. Plenara 
a aprobat raportul prezentat de se
cretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer. Plenara s-a pronunțat 
pentru „o modificare a cadrului po
litic" italian, pentru constituirea unui 
guvern de urgență, capabil să în
frunte criza economică prin care 
trece țara. în cadrul lucrărilor, re-

SITUAȚIA POLITICĂ
DIN PORTUGALIA

• Noul guvern a depus jură- 
mintul ® Obiectivele partidu
lui „Uniunea Stîngii pentru 
Democrație Socialistă” ® Ale
gerea noului președinte al 

Partidului Social-Democrat

leva agenția A.N.S.A., vorbitorii s-au 
declarat de acord cu propunerea se
cretarului general al P.C.I. privind 
posibilitatea constituirii unui guvern 
de coaliție intre comuniști, socialiști, 
soclalist-democratici și republicani, 
renunțîndu-se astfel la formula de 
guvernare reprezentată de cabinetul 
monocolor minoritar democrat-creș- 
tin susținut prin abținerea de la vot 
a celorlalte cinci partide politice ale 
„arcului constituțional".

In încheierea plenarei, a luat cu
vîntul Enrico Berlinguer, care a sub
liniat că toate propunerile avansate 
de P.C.I. in vederea soluționării cri
zei tind să evite perspectiva dizol
vării parlamentului și a recurgerii 
la alegeri generale anticipate, consi- 
derînd o asemenea perspectivă ca 
dăunătoare și riscantă," atit pentru 
situația economică, cit. și pentru or
dinea publică. Toate dificultățile 
actuale — a spus în încheiere secre
tarul general al P.C.I. — „ar putea 
fi remediate de un guvern de ur
gență, la care P.C.I. să participe cu 
responsabilități mai directe".

despre

Tuîburările 
din Tunisia

TUNIS 30 (Agerpres). — Agenția 
de presă tunisiană T.A.P. relatează 
că, în urma unei greve generale de 
24 de ore, declanșată de Uniunea 
Generală Tunisiană a Muncii, ; la 
sfîrșitul săptămînii trecute, s-au pro
dus grave tulburări și acte de vio
lență „care nu s-au. întemeiat pe 
vendicări profesionale precise și 
vizau realizarea unor obiective 
gitlme".

Agenția citată precizează că
urma incidentelor s-au înregistrat 
circa 40 de morți și peste 300 de 
răniți. Au fost operate, totodată, 
400 arestări la Tunis, Soussa și în alte 
localități. Printre cei arestați se află 
secretarul general al uniunii. Habib 
Achour, precum și doi deputați re- 
prezentînd centrala sindicală.

re- 
nu 
le-

în

Pe întreg teritoriul țării a fost 
proclamată starea de urgență.

în cadrul unei conferințe de presă, 
primul ministru tunisian, Hedi 
Nouira, a declarat că „dialogul cu 
centrala sindicală nu a fost întrerupt 
definitiv", subliniind că tratativele 
reprezintă singura cale de rezolvare 
a conflictului.

LISABONA 30 (Agerpres). — Noul 
guvern portughez, condus de Mario 
Soares, a depus luni jurăm intui în 
fața președintelui Ramalho Eanes.

★
La Lisabona s-au încheiat lucrările 

convenției constitutive a „Uniunii 
Stingii pentru Democrație Socialistă", 
formațiune politică grupînd, in cea 
mai mare parte, foști membri ai 
Partidului Socialist Portughez. Lide
rul noii grupări este Lopes Cardoso, 
fost ministru al agriculturii în primul 
guvern condus de Mario Soares.

în programul politic adoptat se a- 
rată, între altele, că U.S.D.S. se pro
nunță pentru „socializarea mijloace
lor de producție".

★
Al cincilea congres al Partidului 

Social-Democrat din Portugalia, des
fășurat la Porto, l-a ales ca pre
ședinte al Comitetului Politic Națio
nal al partidului pe Antonio Sousa 
Franco. După cum se știe, fostul 
președinte al partidului. Sa Carneiro. 
a demisionat din această funcție in 
luna noiembrie.

ORIENTUL MIJLOCIU
O „Egiptul nu va accepta așa-zisele așezări implantate 
clară ministrul de externe •

CAIRO. — Egiptul insistă asupra 
poziției sale si nu va accepta așa- 
zisele „așezări implantate" pe nici o 
palmă din pămîntu] său — a decla
rat ministrul de externe al Egiptu
lui. Mohamed Ibrahim Kamel, intr-o 
declarație făcută agenției M.E.N. 
„Chestiunea așezărilor israeliene im
plantate ține de aplicarea principiu
lui nedobîndirii de teritorii prin 
forță, din care decurge necesitatea 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și, de aseme
nea, desființarea așezărilor" — a 
subliniat Kamel.

BELGRAD. — Președintele Iu
goslaviei. Iosip Broz Tito, l-a primit 
luni pe Boutros Ghali. ministru de

”, de- 
Intensă activitate diplomatică 

stat pentru afacerile externe al Egip
tului, aflat într-o vizită oficială de 
două zile la Belgrad. Ministrul egip
tean a înmînat șefului statului iu
goslav un mesaj din partea pre
ședintelui Anwar El Sadat — trans
mite agenția Taniug.

TEHERAN. — Șahinșahul Iranârpi, 
Mohammad Reza Pahlavi AryameIVr. 
a primit luni pe vicepreședintele 
Egiptului. Husni Mubarak, sosit la 
Teheran în cadrul unui turneu efec
tuat într-o serie de state din această 
zonă. Cu prilejul întrevederii, oaspe
tele egiptean a înmînat șefului sta
tului iranian un mesaj din partea 
președintelui Anwar El Sadat, refe
ritor la situația din Orientul Mijlo
ciu.

„Containerele orbitale"-o etapă importantă 
in tehnica zborurilor cosmice

Precedată de recenta dublă jonc
țiune a navelor „Soiuz-26“ și „So- 
iuz-27“, cuplarea automată a astro
navei automate! de transport „Pro- 
gress-l“. cea dintîi navă-container 
plasată pe orbită, a marcat încă un 
pas in evoluția tehnicii spațiale so
vietice. Specialiștii accentuează că 
prin aceasta s-a. parcurs o etapă 
calitativ nouă. „Progress-l" repre
zintă o verigă deosebit de impor
tantă, în completarea unui sistem 
universal de mijloace spațiale, con- 
stînd din : stații orbitale, nave pi
lotate și. respectiv, nave automate 
de transport al încărcăturilor utile.

Evident, rolurile într-o asemenea 
„triadă" cosmică sînt precis dis
tribuite : stația științifică orbitală 
a devenit, în fapt, punctul central 
al misiunii, laborator de lucru și 
domiciliu al membrilor echipajelor. 
Navele de tip „Soiuz" aduc la bord 
echipaje de schimb, care preiau 
„ștafeta" din mers, iar la întoarce
re transportă formațiile de lucru 
înlocuite, împreună cu materialul 
fotografic și filmat, materialul bio
logic. alte rezultate ale cercetărilor 
și experimentelor efectuate acolo. 
Cit privește astronavele automate 
— al căror număr într-o misiune 
spațială de durată nu va fi mai mic 
decît al. celor pilotate — ele apro
vizionează echipajele de pe stație 
cu materiale, trimise de la sol. fără 
a mai reveni insă la bază, intrucit

din considerente de ordin economic, 
aceste uriașe „containere metalice 
dirijate" nu mai sint dotate cu teh
nica costisitoare cerută de trecerea 
prin, straturile dense ale atmosfe
rei și de aterizare.

Este adevărat. în urmă cu doi ani 
s-a reușit cuplarea automată a unei 
nave de tip „Soiuz" cu o stație 
orbitală („Saliut-4"), dar ea nu avea

Corespondență 
din Moscova

nici un fel de încărcătură la bord și 
nu comporta răspunderea, ca în ca
zul joncțiunii cu un complex știin
țific pilotat. Precizările făcute de 
unul dintre constructorii expresului 
automat, profesorul Konstantin Fe- 
octistov, evidențiază că „Progress-1“ 
este realmente o navă nouă, păs- 
trind de la „Soiuz" doar cadrul 
exterior și sistemele de cuplare. 
Același specialist arată că munca 
de creare a noilor mijloace auto
mate de transport, ca și moder
nizarea navelor pilotate, s-a des
fășurat paralel cu perfecționarea pe 
plan funcțional a stațiilor orbitale 
— toate acestea materializînd ideea 
construirii pe orbită a unor com
plexe științifice, capabile să ofere

condiții optime de lucru pentru e- 
chipaje și să permită schimbarea 
lor. ca și aprovizionarea cu cele 
necesare unei activități de lungă 
durată. Reușita apropierii și cuplă
rii automate a navei „Progress-1“ a 
încheiat, practic, etapa cea mai im
portantă a lucrărilor — a declarat 
Feoktistov, amintind că activitatea 
cosmonauților care au lucrat pe 
primele stații orbitale din familia 
„Saliut" a fost limitată în timp, 
tocmai pentru că nu era soluționată 
problema ducerii la bordul labora
toarelor a unor rezerve suficiente 
de materiale de consum. Iar aceste 
consumuri nu sini de neglijat. 
După, calcule „gospodărești", in ca
zul complexului „Saliut-6“, ele re
prezintă 20-30 kilograme in fiecare 
zi. într-un an. deci, ele pot depă
și zece tone, ceea ce înseamnă a 
treia parte din greutatea întregului 
complex științific. Acum. Ia bordul 
laboratorului este o adevărată a- 
bundență. Compartimentul de lu
cru. cabina cosmonauților au înfă
țișarea unui antrepozit. Pe rafturi 
a fost aranjată întreaga încărcătură 
adusă de „Progress-1“.

...Potrivit programului. în curînd 
„Progress-1“ se va desprinde și se 
va pulveriza în păturile dense ale 
atmosferei, dar primul său drum va 
rămîne înscris ca un eveniment 
remarcabil în cronica spațială.

Mihai CORUȚ
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