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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Israelului

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți după-

amiază pe Aba Gefen, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Israelului în Repu
blica Socialistă România. (Continuare 
in pagina a IV-a).

FUNDAMENTAL BUNĂSTAREA POPORULUI
„Scopul întregii activități economico-sociale, țelul suprem al 

politicii partidului nostru, esența misiunii sale istorice de transfor
mare revoluționară a societății și de făurire a noii orînduiri este 
ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Vibrante dovezi 
ale stimei și prețuirii 
de care se bucură 
secretarul general 

al partidului, 
președintele 

Republicii 
Mesaje de felicitare 

adresate 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
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MESAJUL 
adresat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
colectivului Teatrului Național 
„I. L Caragiale“ din București •

Sentimentele de aleasă prețuire și 
dragoste pe care le-a manifestat în
treaga noastră națiune la aniversarea 
a 60 de ani de viață și 45 de ani de 
activitate revoluționară a secretaru
lui general al partidului sînt o ex
presie elocventă a încrederii 
nețărmurite în politica științifică 
promovată de Partidul Comunist Ro
mân — al cărui țel fundamental este 
grija deosebită față de omul muncii, 
pentru bunăstarea întregului popor, 
pentru afirmarea plenară a persona
lității umane. In viziunea partidului 
nostru, a secretarului său gene
ral, întreg procesul edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, in toate laturile sale componen
te, este subordonat necondiționat im
perativului ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii, creării condițiilor pentru o 
viață demnă și îmbelșugată tuturor 
fiilor tării.

Deosebit de pregnant s-a eviden
țiat această viziune în cuvintarea 
rostită de secretarul general al parti
dului la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" cu prilejul conferirii titlului de 
doctor în științe politice și a titlului 
de doctor în economie — cuvîntare 
în care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a expus și analizat teoretic direcțiile 
esențiale de acțiune pentru .făurirea 
unei societăți' a bunăstării generale.

S-a evidențiat' puternic și cu acest 
prilej făptuT că toate măsurile d<: 
perfecționare a activității producti
ve. cit și a întregii economii, de îm
bunătățire a planificării, organizării 
și conducerii vieții economico-socia
le au avut .și au drept unic scop 
creșterea nivelului de trai al poporu
lui.

SINGURUL IZVOR REAL AL 
BUNĂSTĂRII. Una dintre cele mai 
revelatoare expresii in acest sens

o constituie însuși modul în care 
concepe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
repartiția venitului național intre fon
dul de consum și fondul de dezvol
tare. Combătind cO fermitate optica 
îngustă, consumatoristă, cantonată 
exclusiv în prezent, fără preocu
pare pentru soarta generațiilor 
viitoare, secretarul general al parti
dului a înfățișat deschis națiunii, 
cu o mare forță de convingere, ade
vărul că numai o rată înaltă de acu
mulare poate asigura ridicarea sus
ținută, rapidă a nivelului de trai.

O dată mai mult, secretarul general 
al partidului a demonstrat in cuvîn- 
tarea amintită, cu o mare forță de 
convingere, care ar fi consecințele 
dacă s-ar pune accentul pe reparti
ția unui volum cit mai mare din 
venitul național la fondul de 
consum : pentru moment s-ar în
registra o ridicare a nivelului de 
trai, dar creșterea fondului de con
sum realizată în asemenea condiții 
ar fi temporară, operînd doar o pe
rioadă relativ scurtă de timp. O rată 
scăzută a acumulării nu poate duce 
decit la îngustarea bazei de creștere a 
venitului național și, odată cu aceas
ta. la creșterea din ce în ce mai sla
bă. mai lentă, a fondului de consum. 
Dimpotrivă, fondul sporit de dezvol
tare are o „bătaie". mult mai lungă, 
este nlotorul care întreține mișcarea 
continuă și rapidă a economiei, a ni
velului de trai pe calea progresului 
continuu.

Fiecare dintre noi cunoaște, „pe 
viu". că în perioada relativ 
scurtă care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al parti
dului, de' cînd destinele partidului și 
ale țării sînt conduse cu mină sigură 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
fățișarea țării și viața noastră a 
tuturor s-au schimbat substanțial.

Este rezultatul nemijlocit al faptului 
că rata acumulării a înregistrat ni
veluri mai înalte — 29 la sută, apoi 
33—34 la sută, respectiv circa 34 la 
sută în actualul cincinal, ceea ce a 
făcut posibil ca și ritmul mediu a- 
nual de creștere a fondului de con
sum să sporească mai rapid — cu 7 
la sută, apoi 7,5 la sută și se esti
mează 8 la sută în anii 1976—1980. 
Acest proces esențial l-a pus in e- 
vidență secretarul general al parti
dului în cuvintarea sa cînd a arătat 
atit de expresiv că, dacă din 1 000 
lei venit național obținut la un mo
ment dat am fi consumat 80 la sută, 
și am fi alocat pentru dezvoltare nu
mai 20 la sută, ne-ani fi găsit în si
tuația să nu putem asigura pro
gresul forțelor de producție, și 
ca atare să batem pasul pe 
loc în doipeniul creșterii nivelului de 
trai. Apare clar concluzia că rata inal- 
tă de acumulare înseamnă pași mari 
spre progres, după cum rata mică de 
acumulare înseamnă pași mici sau 
chiar stagnare.

UN COMPLEX ECONOMIC DI
NAMIC ȘI ECHILIBRAT. O consi
derabilă inrîurire asupra ridicării ni
velului de trai al poporului a exer
citat și modul în care secretarul ge
neral al partidului a orientat pro
cesul dezvoltării economice, iiț, sensul 
creării unui complex economic dina
mic și echilibrat, in cadrul căruia se 
îmbină armonios producția mijloace
lor de producție cu cea a bunurilor 
de consum. Se știe că o bună peri
oadă de timp dezvoltarea economiei 
noastre a fost tributară unei con
cepții vechi, avînd în vedere doar 
creșterea cantitativă a industriei 
grele, concepție simplistă, ce s-a

Ioan ERHAN

Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 

calde urări 
de pe toate 

meridianele lumii
Pagina a V-a

(Continuare în pag. a Il-a)

Sărbătorirea 
a 125 de ani 

de la 
inaugurarea 

Teatrului 
Național 

din București
• DECRET PREZIDENȚIAL pri
vind conferirea Ordinului „Meri
tul cultural" clasa I Teatrului 
Național „I. L. Caraglale" din

municipiul București

• Adunarea festivâ

în pagina a IV-a

Foto : E. DichiseanuNoua înfățișare a bulevardului 1 Mai din Capitală

Termometrul înregis
trează temperaturi sub 
zero grade. Sloiuri de 
gheață călătoresc, odată cu 
valurile, ca niște solzi 
enormi și bat în podul ce 
leagă malurile Dunării 
dinspre Gogoșu de Ostro
vul Mare. Socotind fru
musețea acestui decor un 
preludiu la noua viață a 
insulei, m-am întîlnit cu 
șantierul Porțile de Fier 
II.

O platformă de pe care 
s-au. înălțat imnuri, ca
targe pe care au fluturat 
drapele și flamuri. Ele a- 
mintesc de acel 3 decem
brie 1977, cînd șantierul a 
fost inaugurat în prezența 
tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Porțile de Fier II... Cum 
se înfățișează locul și oa
menii acum, în clipa de 
început ? Este întrebarea 
cu care reporterul a po
posit aici. Iar răspunsul 
s-a constituit din zeci și 
zeci de amănunte pe care 
viața de șantier le naște 
în fiece clipă. Mai întîi, 
facem cunoștință cu un 
drum bine asfaltat, arcuit 
pe marginea îmbătrînitelor 
liziere de păduri. El se 
derulează în fața celor 
grăbiți să ajungă acolo 
unde a început să pulseze 
inima șantierului care rea
lizează unul dintre obiec
tivele de anvergură din is
toria a tot ceea ce s-a 
construit vreodată de*  la

izvoarele Dunării și pînă la 
vărsarea ei în mare. .

Pină acum au fost ridi
cate primele dormitoare și 
grupe de garsoniere, pri
mele birouri și magazii, 
centrala, cantina care, de 
la început, așa cum' tre
buie, te face să te simți 
în ea ca într-un modern 
restaurant. Primele maga

pra viitoarei înfățișări a 
acestei așezări urbane, aici, 
pe locul unde încă nici un 
semn nu te lasă să desci
frezi ce va fi, și am aflat: 
se știe precis, de pildă, unde 
vor fi amplasate cutare 
magazin său atelier, poli
clinica sau creșa. Fiindcă 
pe șantier se nasc și copii. 
Se știe exact locul atelie

accelerări materiale și spi
rituale. Autocamioanele — 
cum observa un localnic — 
au spart liniștea din Os
trov.

Șoferii sînt experimen
tați. Majoritatea vin de pe 
alte șantiere, .atrași de 
ceea ce văd în închipuirea, 
lor că vor însemna Porțile 
de Fier II. Gheorghe Gu-

Dragi tovarăși, '
Sărbătorirea a 125 de ani de la inaugurarea Teatrului 

Național din București îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa dumneavoastră, slujitori ai primei scene dramatice, 
precum și tuturor celor ce muncesc pe tărîmul artei tea
trale, calde felicitări și urări de noi succese în activitatea 
nobilă pe care o desfășurați pentru dezvoltarea și înflo
rirea culturii noastre socialiste.

în cei 125 de ani de existență, Teatrul Național din 
București s-a afirmat ca o înaltă tribună de educație ci
vică și patriotică, contribuind eficient la deșteptarea și în
chegarea conștiinței naționale, la împlinirea marilor aspi
rații de unitate, libertate și independență ale poporului, 
la cultivarea celor mai de seamă idei umaniste și progre
siste ale societății românești. în anii socialismului, teatrul 
s-a angajat profund in viața socială a națiunii noastre, 
participind activ, alături de întregul front al culturii și 
artei românești, la înfăptuirea politicii partidului, al cărei 
țel fundamental este făurirea unui om nou, educat în spi
ritul patriotismului revoluționar, animat de idealurile so
cialismului și comunismului.

Aniversarea Teatrului Național are loc în condițiile în 
care întregul nostru popor desfășoară o intensă activitate, 
pe toate planurile vieții materiale, științifice și culturale, 
concentrindu-și energiile și forțele sale creatoare în di
recția înfăptuirii istoricelor hotăriri adoptate de Congre
sul al XI-lea, de Congresul educației politice și al cul
turii socialiste, precum și de recenta Conferință Națională 
a partidului, a transpunerii ferme in viață a Programului 
partidului de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism. La 
această amplă activitate sînt chemați să-și aducă din plin 
contribuția — alături de ceilalți oameni de artă și cultură, 
de întregul popor — și slujitorii teatrului româneso, căruia 
partidul și statul nostru socialist i-au creat condiții optime 
de dezvoltare. Astăzi, în țara noastră își desfășoară acti
vitatea un număr de 64 de teatre dramatice, muzicale, de 
operă, operetă și estradă — din care șapte în limba ma
ghiară, două în germană — precum și alte formațiuni ar
tistice teatrale, care 'joacă un rol tot mai important in 
viața cultural-artistică a societății. în cadrul acestui pu
ternic detașameht al artei noastre noi, Teatrul Național 
trebuie să aducă o contribuție de prim ordin. Continuind 
frumoasele sale tradiții, Teatrul Național este chemat ca, 
împreună cu întreaga noastră mișcare teatrală, cu toți

de Fier II. Unde ne va fi 
dat să ne găsim în viitor ? 
Are 36 de ani. Și-a început 
meseria la Gura Văii și a 
rămas acolo șapte’ ani.

Lingă noi, cîțiva instala
tori vor să așeze pe verti
cală un rezervor și îndem
nurile cu care își sincroni
zează eforturile sînt un fel 
de refren la cîntecele în

Printre constructorii noilor „Porii de fier“

zine au, deocamdată, 
pneuri de autocamioane și 
se pot muta dintr-un loc 
în altul. Dar în curind 
vom întîlni în Ostrovul 
Mare o puternică rețea co
mercială.

Efectivul întîiului eșalon 
de constructori care a luat 
cu asalt Dunărea la Por
țile de Fier II nu este 
încă prea numeros. Dar 
cite începuturi n-au fost 
astfel ? Orășelul construc
torilor, care a început să 
se infiripe în insulă, va 
trebui sa găzduiască mii 
de oameni, de meserii din
tre cele mai felurite :■ de 
la scafandri și vibrosone- 
tiști la arheologi și grădi
nari. Tocmai de aceea, in- 
cepînd de la primele ame
najări, după o strategie 
bine stabilită, atunci cind 
încep fronturile de lucru 
se ține seama de traseele 
canalizărilor, de rețelele de 
apă potabilă și de termofi- 
care.

Am stăruit îndelung asu

relor meșteșugărești. Fiind
că se mai defectează un 
televizor sau un fier de 
călcat la garsoniera omului, 
se mai strică o cizmă pe 
drumurile ostrovului. Se 
ține seama că primele hi- 
droagreg'ate vor începe să 
funcționeze în anul 1983, 
că apoi va fi atinsă in 
centrală capacitatea finală 
de 432 MW, că pină atunci 
noii insulari trebuie să șe 
simtă aci ca la ei acasă.

Și în vreme ce dulgherii, 
zidarii, instalatorii ridică 
noi clădiri, cu formații de 
lucru bine organizate, in 
zona centrală se execută 
intens excavații. Realizarea 
acestui nou izvor al luminii 
de pe Dunăre va cere ex- 
cavarea unei cantități 
imense , de pămînt. Folo
sind utilaje de înaltă per
formanță, omul va cîștiga 
și de data aceasta bătălia. 
Așa cum a învins la Ar
geș, la Lotru, pe Someș, 
pretutindeni unde a ctito
rit în acești ani de mari

ran și Ion Agachi, de pil
dă, au venit de la Cema— 
Motru—Tismana ; Nicolae 
Văduva de la Drobeta- 
Turnu Severin. Mecanicii 
Vasile Enache, Mihai Chi- 
ruleșcu și Ion Trușcă au 
adus cu ei o valoroasă 
experiență de la Porțile 
de Fier I, iar maistrul me
canic Vasile Blănaru și-a 
petrecut o bună parte 
din viață pe șantierele hi
droenergetice din tară.

întreb de coordonatorul 
șantierului în zona unde se 
fac excavațiile. Și am pri
lejul să constat încă o dată 
că drumețiile de reporter 
aduc de multe ori satis
facții dintre cele mai mari. 
Omul de care întreb, șeful 
șantierului centrală, este 
inginerul Mihai Cojocaru. 
Ne-am strins ultima dată 
mîinile sus, la cumpăna a- 
pelor, pe șantierul Cerna— 
Motru—Tismana, unde a 
muncit cinci ani. Ni le 
strîngem din nou aici, în 
clipa de început, la Porțile

vățate pe marile noastre 
șantiere :

— Hei rup ! Hei rup !
Refrenul se pierde în 

ceața umedă a pădurii. în
treb interlocutorul cum o 
duce.

— Așa cum se cuvine : 
bine.

A rămas același optimist. 
Ne aducem aminte de 
Cerna — Motru — Tis
mana.

— Familia ?
— Soția, Ecaterina, lu

crează deocamdată tot la 
Cerna. E directoarea școlii 
de pe șantier. Daniel a 
împlinit doi ani. Deocam
dată, ne mai despart — pe 
drumul nou, prin Hercu- 
lane, peste munte — 173 
de kilometri. Asta pînă 
cînd o să ne stabilim aci, 
să ne continuăm viața în 
insulă.

Așadar, în insula aceasta, 
unde cercetări arheologice 
migăloase au stabilit prin 
ceramica descoperită că 
aici a existat viață ome-

creatorii de artă ai țării, să-și intensifice eforturile închi
nate scopului profund umanist de a contribui la înflorirea 
spiritualității noastre socialiste, la făurirea unor noi valori 
de inaltă ținută educativă, sporindu-și astfel lot mai mult 
prestigiul de care se bucură in țară și peste hotare. Co
lectivul teatrului, toți slujitorii scenei din țara noastră 
trebuie să se încadreze cu toate forțele, cu toată capaci
tatea în ampla activitate politico-educativă desfășurată de 
partid pentru ridicarea conștiinței maselor, pentru for
marea omului nou inaintat, cu inalte trăsături morale, 
constructor conștient al destinului socialist al României. 
Aceasta cere din partea Teatrului Național, a tuturor tea
trelor noastre eforturi susținute pentru realizarea unor 
spectacole militante, de adineă semnificație politică și de 
un nivel artistic superior, care să abordeze și să pună in 
dezbaterea unui public cit mai larg, format din oameni 
ai muncii, problemele de esență ale contemporaneității.

îndeplinind menirea dintotdeauna a unui teatru națio
nal, prima noastră scenă — ca, de altfel, toate teatrele 
țării — trebuie să se consacre cu precădere dramaturgiei 
românești, atit clasice, cit mai cu seamă contemporane, 
care oferă o imagine însuflețită asupra prezentului socia
list și a mărețelor perspective de dezvoltare a societății 
noastre. în același timp, Teatrul Național și mișcarea 
noastră teatrală, in general, trebuie să se preocupe de pre
zentarea celor mai valoroase creații ale dramaturgiei uni
versale, progresiste, care prin mesajul lor umanist, de în
credere in om și in forțele sale creatoare, să contribuie la 
educarea sănătoasă și îmbogățirea orizontului cultural al 
poporului.

Teatrul Național, celelalte teatre din țara noastră trebuie 
să participe activ la Festivalul „Cîntarea României", pu- 
nînd larg in valoare tot ceea ce au ele mai bun, oferind, 
prin spectacolele pe care le organizează în acest cadru, 
prin ținuta lor artistică și educativă, un înalt model pen
tru toate formațiunile de teatru din întreaga țară, spri
jinind și indrumind concret dezvoltarea mișcării artistice 
de masă.

Adresindu-vă îndemnul de a face totul pentru a vă în
deplini cu rezultate tot mai bune înaltele îndatoriri ce le 
avețj în dezvoltarea artei și culturii noastre socialiste, 
urez întregului colectiv al Teatrului Național din Bucu
rești, tuturor oamenilor de teatru din țara noastră suc
cese și satisfacții tot mai însemnate în muncă și creație, 
multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU 
--------------------------------------------- A APĂRUT IN BROȘURĂ --------------------------------------------  

Cuvintarea tovarășului Nicolae . Ceaușescu 
la adunarea festivă prilejuită de sărbătorirea 
împlinirii a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani 

de activitate revoluționară
— 25 ianuarie 1978 — editura politica

LA PAROȘENI

Bătălia pentru 20000 tone de cărbune 
peste plan se desfășoară pe un front larg
Ce rezultate dă inițiativa „Brigada înaltei productivități66

preluată
Cum se știe. ÎNTREPRINDEREA 

MINIERA PAROȘENI a chemat la 
întrecere socialistă pe acest an uni
tățile miniere din intreaga țară. 
ITotărîți să răspundă prin fapte indi
cațiilor și recomandărilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri-

nească încă din neolitic, 
aici, unde autobasculantele 
au spart liniștea, la 80 de 
kilometri in aval de prima 
mare cetate a luminii de 
pe Dunăre, a început să 
pulseze o viață trepidantă. 
Ea reprezintă o urmare fi
reasca a impetuoasei etape 
de dezvoltare pe care o 
înregistrează țara noastră. 
Peste straturile străvechi 
de civilizație umană se ri
dică semnele trainice ale 
civilizației socialiste. De la 
întîile mărturii 
date la iveală de 
arheologi multe s-au 
trecut in acest spațiu 
statornicie românească, 
crescut păduri, lanuri 
grîu și de porumb, 
înfiripat un sat. 
înrădăcinați aci s-au ocu
pat de cînd se știu cu 
gricultura. Turmele le 
dăposteau prin păduri < 
păzeau bine fiindcă 
ostrov hăituiau iarna l 
veniți de aiurea cînd 
gheța Dunărea. S-au 
pat cu pescuitul. Au 
mîntat argila și și-au 
cărămizi pentru case, 
drăgostiți de fluviu, 
trînd o veche tradiție, ne- 
numărați feciori de insu
lari s-au făcut marinari.

Acum, acești îndrăgostiți 
de fluviu se apropie de 
șantierul de lingă satul lor 
atrași irezistibil de noi me
serii și de acordurile înăl
țătoare 
Il-a de pe

Simfonia
Fier I.

Simfonia
țile de Fier II, în ...Hei-rup 
major.

ceramice 
harnicii 

pe- 
de 

Au 
de 

S-a 
Oamenii

a- 
a- 

și le 
prin 
lupii 

în- 
ocu- 
fră- 

făcut ) 
în- ' 

păs-

ale simfoniei a 
Dunăre.
I — Porțile de

a Il-a — Por-

Lucian ZATTI

de la minerii din
lejul vizitelor de lucru in Valea Jiu
lui, acest prestigios colectiv de mi
neri s-a angajat, intre altele, să spo
rească productivitatea muncii cu 2,5 
la sută peste prevederi, să depășească 
planul cu 20 000 tone de cărbune 
pentru cocs și, totodată, să reducă 
cu 2.25 lei/tonă costul de producție 
al cărbunelui, obținind beneficii su
plimentare in valoare de 1 650 mii 
lei.

...Ultimele zile ale lunii ianuarie, 
în abatajele minei Paroșeni. întrece
rea socialistă este in toi. Zi cu zi, 
cifrele — afișate în sala de apel — 
care indică producția de cărbune 
realizată suplimentar sau vitezele de 
înaintare și susținere în galerii cresc 
continuu. La intrarea în schimb, mi
nerii le citesc, le comentează.

.— întrecerea socialistă pe acest an 
a fost din timp pregătită — ne rela
tează tovarășul Ion Rățoescu, secre
tarul comitetului de partid. între
prinderea noastră este desemnată 
unitate-model pe ramură în privința 
creșterii productivității muncii. Bu
năoară, anul trecut, prin depășirea cu 
8,5 la sută a productivității fizice, 
s-au realizat, peste plan, 43 273 tone 
de cărbune. Nu putem spune că am 
atins încă limita posibilităților ma
xime in acest domeniu și că. in 
practică, am fi peste măsură de 
mulțumiți de rezultatele noastre. De 
aceea, trebuie să. recunoaștem că 
inițiativa minerului Eugen Voicu de 
la mina Petrila, intitulată „Brigada 
înaltei productivități", ne-a ambițio
nat Concret, am hotărit să preluăm 
degrabă inițiativa.

— Cum ați procedat ?
— în cadrul adunărilor generale 

ale oamenilor muncii pe brigăzi și 
din sectoare au fost discutate obiecti
vele inițiativei amintite, fiecare for
mație și-a analizat potențialul și și-a 
propus să realizeze suplimentar anu
mite sarcini concrete care, însumate 
pe ansamblul întreprinderii, au dus 
la angajamentul formulat în chema
rea la întrecere. Angajamentele sînt 
deci precizate pe brigăzi, pe schim
buri, pe locuri de muncă, pentru fie
care gen de lucrări fiind stabilit un 
punctaj.

Așadar, obiectivul principal al în
trecerii in acest an : sporirea pro
ductivității muncii. Pentru aceasta, 
colectivul întreprinderii acționează în 
trei direcții importante :

1. MECANIZAREA. Introducerea 
susținerii și tăierii mecanizate, pre
ocupare mai veche in această mină, 
reprezintă obiectul unei adevărate 
strategii pe mai multi ani. întrucit 
mecanizarea este mai ales o pro
blemă tehnică, s-ar putea pune în
trebarea : de ce a fost înscrisă ca

Petrila
obiectiv al întrecerii între mineri ? 
Ne răspunde ing. Gheorghe Marchiș, 
directorul intreprinderii :

— Toți minerii noștri s-au con
vins de avantajele mecanizării. Ast
fel. este limpede pentru toți că în 
abatajele cu susținere și tăiere meca
nizată, bunăoară, productivitatea pe 
post este mai mult decit dublă față de 
sistemul clasic. în același timp, în 
mină se acționează ferm pentru a se 
asigura transportul mecanizat al ma
terialelor pînă la abataje, ceea ce 
ușurează considerabil efortul fizic, 
permite concentrarea muncii la lu
crările miniere propriu-zise. Tot
odată, cărbunele este preluat chiar 
de la combină de un transportor cu 
racleți și apoi pe benzi transpor
toare, renunțîndu-se la sistemul 
greoi de transport cu vagoneți. Ei 
bine, toate aceste lucrări de meca
nizare le înfăptuiesc minerii înșiși ; 
ei sînt aceia care decid, în foarte 
multe cazuri la deschiderea unui nou 
front de lucru, asupra gradului de me
canizare ce trebuie asigurat. în 
acest an, urmează ca peste 98 la sută 
din totalul cărbunelui ce se va ex
trage să fie obținut în abataje cu sus
ținere metalică, din care 80,4 la sută 
— prin tăiere și încărcare mecani
zată, obiectiv realist. în înfăptuirea 
căruia ne bizuim. îndeosebi,' pe spi
ritul creator al minerilor.

2. ORGANIZAREA. Nu numai în
trecerea socialistă, dar și activitatea 
productivă din mină, în general, este 
bine organizată. La sfîrșitul anului 
trecut, comitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii au reanalizat 
componenta brigăzilor și au stabilit 
ca ele să fie conduse de oameni 
competent!, bine pregătiți, cu spirit 
organizatoric și de înaltă răspundere. 
Un alt „detaliu" organizatoric al în
trecerii este că. în această acțiune, 
au fost atrași atît minerii, cît și ca
drele tehnice. Astfel, fiecare inginer, 
subinginer, maistru, economist, indi
ferent de locul său de muncă, răs
punde de activitatea desfășurată in 
cite un front de lucru din subteran 
și are îndatorirea de a contribui efec
tiv la soluționarea problemelor de 
aprovizionare si organizatorice.

La confluenta dintre schimburi 
ne-am aflat la locul de muncă al bri
găzii conduse de Fazakas Francisc.

— Este obiceiul nostru de a preda 
schimbul din mers, ne explică șeful 
de brigadă Fazakas. Și mai avem un 
obicei : fiecare membru al brigăzii 
are sarcini precise. Consider că în

Corneliu CARLAN 
Sabin IONESCU ----------------------------------- ( 

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ion Murgu, din comuna Vrin- 
cioaia, este cel mai in virstă 
cetățean al Vrancei. In acte, ca 
an al nașterii, scrie negru pe 
alb 1874. Dar se spune că ar fi 
o greșeală, că de fapt ar avea nu 
104, ci 105 ani. Tot așa i-a spus el 
însuși corespondentului nostru 
pentru județul Vrancea, Dan 
Drăgulescu :

— M-au făcut mai tinerel cu 
un an, dar nu mă supăr. Unde 
a mers suta... Eu, taică, sint 
tare mulțumit că n-am fost bol
nav niciodată in viața mea. Ba, 
ca să nu mint, inainte de a 
împlini suta am lucrat intr-o 
zi cam prea mult la strinsul fi
nului și am avut așa, un fel de 
betegeală. Dar m-am făcut re
pede bine. Că de muncă 
moare nimeni. Ea m-a
unde am ajuns și vă doresc , și 
dumneavoastră viață lungă, să 
mă intreceți.

nu 
adus
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vedere, o adunare 
scrisoarea Lenuței 
Turda ne oferă și 
respectivelor cifre.

Ii
!

La prima 
simplă. Dar 
Săulescu din 
semnificația 
Iată : 2 părinți au adus pe lume 
13 copii (7 fete și 6 băieți) care, 
la rîndul lor, au 56 de copii, iar 
o parte din aceștia au și ei... 
copii pină acum 30 la număr, 
în total i 101 părinți, copii, ne
poți și strănepoți. Alți cițiva 
strănepoți sint „pe drum" și vor 
spori in curind această nume
roasă familie, căreia îi adresăm 
de 101 ori urarea de viată lungă 
și bucurie.
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Bucuria... 
neuitării

Ne scrie Ioan Indrei, din
tul Crișan, județul Hunedoara : 
„Poate că rindurile mele au să 
vă surprindă, dar nici nu vă în
chipuiți cit de mare poate fi 
bucuria unui om care nu se 
simte singur pe lume și care 
n-a fost uitat de cei cu care a 
lucrat timp de 22 de ani în sub
teran. Un accident m-a țin
tuit la pat și am fost nevoit să 
mă pensionez. Nici acum, după 
cinci ani, nu m-am simțit 
niciodată singur, uitat sau 
părăsit. De la ortacii cu care 
ani lucrat și pină la direc
tor vin și mă vizitează, îmi po
vestesc de noutățile de la mină, 
mă îmbărbătează. De fiecare 
dată, doctorii au observat că mă 
simt mult mai bine’h
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Consacrare
Școala generală din Vultu- 

rești-Argeș a devenit cunoscută 
nu numai in tară, ci și in lumea 
largă. Picturile elevilor săi au 
fost distinse cu premii și me
dalii la Paris, Moscova, To
kio. New York, Istanbul etc. 
Alte picturi au fost reproduse 
pe plicuri și cărți poștale ilus
trate. La 60 a ajuns acum nu
mărul de pictori consacrați din 
Vulturești. Dar coresponden
tul nostru pentru județul Ar
geș, Gh. Cîrstea, ne informează 
că la Vulturești bat la ușa 
consacrării incă 300 de pictori, 
întrucit toți copiii, 
grădiniță pină la clasa a VIII-a, 
pictează. Și incă foarte frumos!
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IN ACEST AN - ȘAPTE TONE
DE PORUMB BOABE LA HECTAR!
Desfășurate în 

lor formulate Ia 
nală a partidului, 
varășului Nicolae 
dezvoltarea intensivă, cu înalt ran
dament a agriculturii, adunarea ge
nerală a cooperatorilor din Pecinea- 
ga, județul Constanța, a fost axată 
pe problemele esențiale ale creșterii 
producției vegetale și animale, Răs- 
punzînd chemării la întrecere a coo
perativei agricole din Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman, în cadrul 
adunării generale, cooperatorii din 
Pecineaga s-au angajat să obțină în 
medie la hectar, pe întreaga suprafa
ță cultivată. 4 500 kg grîu, 7 000 kg 
porumb. 47 000 kg sfeclă de zahăr. Pe 
baza depășirii producțiilor planifica
te vor fi livrate statului 3 500 tone 
cereale, din care 415 tone-peste plan, 
8145 tone sfeclă de zahăr, cu 175 
tone peste prevederi și 12 540 hl lapte 
de vacă și de oaie, adică cu 460 hl 
lapte mai mult decît s-a planificat.

în darea de seamă. pre
zentată de Ion Mușat, președintele 
cooperativei, in programul de mă
suri pe acest an și in cuvîntul par- 
ticipanților la dezbateri — Vicfor 
Pătrașcu, Maria Lepădatu și alții — 
au fost reliefate problemele privind 
creșterea recoltelor la toate cultu
rile și a producției în zootehnie, men
ținerea în continuare a echilibrului 
între cheltuieli și venituri, sporirea 
eficientei economice pe baza măsu
rilor întreprinse in urma analizei pre
țului de cost pe fiecare produs.

în centrul dezbaterilor au stat pro
blemele sporirii producției de porumb, 
care are ponderea principală în 
structura culturilor, ocupind 1 600 ha. 
Analiza exigentă, deschisă. în spirit 
critic, constructiv a activității desfă
șurată în această direcție, propune
rile făcute de cooperatori și specia
liști. măsurile stabilite se constituie 
într-un veritabil „program al porum
bului", Cooperatorii au evidențiat că 
stă în puterea lor să obțină 7 tone 
de porumb boabe la hectar, așa cum 
s-au angajat, dar pentru aceasta tre
buie să se aplice corect tehnologia a- 
cestei culturi, să se înlăture cu de- 

■ săvirșire cauzele care au determinat 
diferente mari de recoltă dintre fer-
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DE OAMENI Al MUNCII VOR PRIMI RETRIBUȚII MAJORATE

„Ib sporul de venituri
spiritul exigențe- 
Conferința Națio- 
al indicațiilor to- 
Ceaușescu privind

. me cu condiții asemănătoare. Coope
ratorii si specialiștii care au luat cu- 
vintul s-au referit atît la experien
ța fermei nr. 4 care a realizat anul 
trecut 5 619 kg porumb la ha, cit și 
la unele cauze care au făcut ca pe 
terenurile fermei nr. 1 să se obțină 
numai 4 100 kg la hectar.

„Drumul recoltelor sporite îl croim 
noi înșine11

' nare si. 
teri s-a 
urmează 
creșterii . 
hectar. Fertilizarea terenului se va

s-a subliniat în adu- 
tocmai de aceea. în dezba- 
insistat asupra măsurilor ce 
să fie aplicate în vederea 
producției de porumb la

însemnări de la 
adunarea generală

face pe suprafețe mult mai mari de- 
cit în alți ani. In acest scop s-a 
menționat că pe 100 ha, cu poten
tial productiv mult mai redus decît 
celelalte terenuri ale cooperativei, in 
urma fertilizării cu cantități mari de 
dejecții de la complexul de crește
re și îngrășare a porcilor, s-au recol
tat peste 8 000 kg porumb boabe la 
hectar, în cuvîntul lor, mai mulți vor
bitori au arătat că suprafața prevă- 

* zută
a fi 
rale 
tele 
mult cu cît cantitatea de îngrășămin
te chimice repartizată nu este asi
gurată în totalitate. Ei au criticat pe 
bună dreptate consiliul de conducere 
pentru slaba preocupare în această 
privință și au cerut să se stabilească 
măsuri pentru o mai largă utilizare 
a îngrășămintelor naturale. Ele exis
tă din belșug in cooperativă, dar, 
de mai multi ani. zac în straturi pe 
o suprafață de cîteva hectare în a- 
propierea complexului de creștere și 
îngrășare a porcilor. Dintr-un calcul 
făcut de inginerul-șef Petre Șes re
zultă că aici ar fi circa 60 000 mc de
jecții. cu care pot fi fertilizate sute 
de hectare. O cauză — nu singura — 
a acestei situații constă în lipsa mij
loacelor mecanice pentru încărcarea

în programul de măsuri pentru 
fertilizată cu îngrășăminte natu- 
este insuficientă față de cerin- 
culturllor irigate, cu atît mai

in remorci și camioane a acestor de
jecții semisolide. Oare este atît. de 
greu de procurat un încărcător adec
vat acestei operații ?

Sporirea randamentului la cultura 
porumbului necesită totodată, așa cum 
s-a arătat în cadrul dezbaterilor, ge
neralizarea hibrizilor cu înalt randa
ment la hectar. în condiții asemănă
toare. la hibrizii din grupele 225 și 
335 s-au obținut numai 4 000 kg boa
be la hectar, pe 720 ha. față de 5 200 
kg cît s-au cules de pe tarlalele in- 
sămînțate cu hibrizii simpli 400 și 405. 
Dacă întreaga suprafață destinată po
rumbului ar fi fost cultivată cu hi
brizi corespunzători — s-a subliniat 
în adunare — se puteau obține supli
mentar 864 tone de boabe. De. men
ționat că hibridul simplu 400, cul
tivat pe 94 ha. a dat. in medie. 6 700 
kg boabe la hectar — cu 1 700 kg mai 
mult decît s-a cules ia alt hibrid 
dintr-un alt lan. situat la numai trei 
metri distantă, cît reprezintă lățimea 
unui drum de tară. Constatările pe 
mai multi ani. propunerile făcute de 
cooperatori și de șefii de fermă. în
tre care Alexandru Fedeleș. Tudor A- 
săvoaie ș.a„ au determinat hotărîrea 
de a se generaliza. încă din acest an. 
hibrizii cu potential productiv supe
rior. Totodată, au fost stabilite mă
suri cuprinzătoare menite să asigure 
perfectionarea organizării producției 
și a muncii în cadrul formațiilor de 
lucru, instaurarea unei discipline fer
me. astfel încît toate lucrările să fie 
executate la timp și de bună cali
tate.

La adunarea generală a coopera
torilor din Pecineaga au participat și 
reprezentanți ai organelor agricole 
județene și președinții- celorlalte coo
perative agricole din cadrul consiliu
lui intercooperatist „23 August", ceea 
ce a prilejuit o cunoaștere directă a 
problemelor cooperativei și un util 
schimb de experiență pentru toți 
participanții. Esențial este ca. acum, 
la Pecineaga să se acționeze perse
verent. cu participarea tuturor coo
peratorilor. pentru aplicarea punct cu 
punct a hotărîrilor adoptate, astfel ca 
planul și 
acest-an 
nite.

angajamentele asumate pe 
să fie exemplar îndepli-

C. BORDEIANU

munca de mai buna calitate
Răspupzînd noilor măsuri de majorare a retribuțiilor — mărturie 

grăitoare a politicii consecvente a partidului nostru de creștere a ni
velului de trai al întregului popor — colectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri din întreprinderile în care se aplică. începind de azi, 
majorările de retribuții. în prima etapă, se angajează să adauge noi 
fapte de muncă la bilanțul realizărilor de pină acum, conștiente fiind 
că unica sursă a bunăstării o 
a producției și productivității

constituie munca lor. sporirea continuă 
muncii.

familii 
tră. 
cu 
te

este a noas- 
responsabilitătii 

priveș- 
efor- 

rezulta-

Regionala de căi ferate Galați ac
ționează pe teritoriul a opt județe, 
realizînd prestații specifice pentru 
mari unități și centre economice : 
Combinatul siderurgic de la Galați, 
Combinatul de celuloză, hîrtie și fi
bre artificiale Brăila, porturile din 
Galați și Brăila, platformele 
triale ale Bacăului, Vrancei 
zăului etc. Bilanțul cu care 
muncii de aici se prezintă la 
1 februarie, cînd beneficiază 
jorarea retribuțiilor, este deosebit de 
bogat în realizări. în prima lună a 
acestui an, planul la tone _ mărfuri 
expediate a fost îndeplinit cu două 
zile și jumătate mai devreme, iar cu 
combustibilul economisit se pot expe
dia în plus, în fiecare zi, patru tre
nuri de tonaj sporit pe distanța 
Galați — București.

— Noua majorare a retribuției ce
feriștilor — ne-a declarat mecanicul 
de locomotivă Cristian Dobre, tată 
a trei copii — este încă o dovadă a 
prețuirii de care se bucură în țara 
noastră detașamentul muncitoresc al 
ceferiștilor. Retribuția mea crește de 
la 1 februarie cu 480 lei, la care se 
adaugă și mărirea' sporului de ve
chime și creșterea alocațiilor pentru 
copii — acordată 
trecut. Mulțumesc 
varășului Nicolae 
tru grija ce ne-o 
ceferiștilor, tuturor oamenilor mun
cii. și mă angajez să răspund 
noi fapte de muncă măsurilor 
au drept scop un trai tot mai 
pentru fiecare dintre noi.

— în cazul meu — adaugă 
Vlad. lăcătuș de reparații la locomo
tive în cadrul depoului din Galati —

indus- 
și Bu- 

oamenii 
data de 
de ma-

încă de anul 
partidului, to- 

Ceaușescu, pen- 
poartă nouă.

prin 
care 
bun

Ilie

I
în industria sticlei, porțelanului și faianțeiîn industria pielăriei, blănăriei și încălțămintei
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Se caută 
un păgubaș

lună de zile, la postulDe o __
de miliție din comuna Nicolae 
Bălcescu. județul Vilcea. se află 
un geamantan care-și așteaptă 
stăpinul. După cum ne infor
mează subofițerul D. Dinescu. 
geamantanul cu pricina (de cu
loare roșie, cu carouri) a fost 
găsit pe șos.eaua principală a 
comunei, in după-amiaza ulti
mei zile a anului trecut. Se 
pare că el a căzut din autobuzul 
de călători de pe ruta Bucu
rești — Rm. Vîlcea. „întrucit 
pină acum, din investigațiile în
treprinse, nu am dat de urma pă
gubașului (care se pare că este 
din altă parte a tării), vă ru
găm să ne înlesniți să-l găsim 
cu ajutorul rubricii «Faptul di
vers». Nu de alta, dar geaman
tanul conține obiecte care nu-s 
de lepădat". Care ești, noro- 
cosule ?

„Instruc 
torul"
neinstruit

deInstructorul unei grupe 
vinători sportivi din Satu Mare 
a atras atenția celor din jur să 
respecte cu strictețe regulile 
obligatorii privind încărcarea și 
descărcarea armelor, in scopul 
prevenirii oricărui accident ne
dorit. Totul a decurs normal în 
timpul partidei de vinătoare, iar 
la terminarea acesteia, cu toții 
și-au descărcat armele și le-au 
așezat in stoc. Un singur vinător 
nu s-a conformat regulilor sta
bilite, și acela a fost insuși G.S., 
instructorul, care și-a ținut 
arma intr-un „toc" de piele. 
La un moment dat, vrind să ve
rifice dacă arma e descărcată, a 
apăsat' trăgaciul prin toc și un 
cartuș... uitat pe țeavă l-a rănii 
pe un vinător, care a decedat la 
spital. Din primele cercetări re
zultă că făptașul, respectiv in
structorul, a mai comis in „ca
riera" lui de vinător alte două 
imprudente.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Cifrele pe ansamblul cincinalului vor fi îmbunătățite corespunzător ma|orârli suplimentare stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului

bugetul de familie va spori de la 
1 februarie cu peste 800 iei pe lună 
— reprezentind majorarea retribuției 
mele și a soției, care lucrează tot la 
calea ferată.

— Asemenea întregii țări, oamenii 
muncii din unitatea noastră — ne 
spune Dumitru Cozlov, secretarul 
comitetului de partid pe complexul 
C.F.R. Galați — au trăit cu emoție 
și nespusă bucurie marea sărbătoare : 
împlinirea de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a 60 de ani de viată 
și 45 ani dăruiți luptei revolu
ționare. Și cu acest fericit prilej, și 
acum, cu ocazia aplicării creșterii re
tribuțiilor, ne angajăm in fata secre
tarului general al partidului să mun
cim mai bine, să ne facem 
cum știm noi, muncitorește, răspun- 
zind astfel prin fapte de 
grijii pe care partidtil o are fată de 
ceferiști. Regionala noastră este ho- 
tărîtă ca pină la sfirșitul anului, prin 
aplicarea unor noi măsuri tehnico- 
organizatorice, să realizeze economii 
în valoare de peste 30 milioane lei, 
izbutind astfel să acopere mai mult 
de jumătate din fondul de retribuție 
suplimentar de 57,3 milioane lei alo
cat lor în acest an. Este răspunsul 
nostru la noua majorare a retribu
țiilor și cu toții sintem hotărîti să-1 
înfăptuim. (Dan Plăeșu).

*

în preajma Conferinței Naționale 
a partidului, colectivul de muncă 
de la întreprinderea de geamuri 
din Buzău înscria în bilanțul suc
ceselor sale îndeplinirea angaja
mentului anual asumat în întrecerea 
socialistă și se angaja ea pină la 
sfirșitul anului 1977 să realizeze su
plimentar un important volum de 
producție fizică, angajament pe care 
l-a îndeplinit cu succes. Documente
le adoptate de forumul comuniștilor, 
intre care programul suplimentar de 
dezvoltare a economiei naționale în 
următorii ani ai cincinalului și Pro
gramul de creștere a nivelului 
trai, care formează un tot unitar, 
mobilizat puternic și colectivul 
treprinderii buzoiene. „Hotăriți 
înfăptuim întocmai sarcinile care 
revin 
spune 
deși
cut cu 10 la sută fată de nivelul 
anului precedent, am realizat o de
pășire a acestuia cu peste 1,5 la .sută, 
numai pe seama creșterii productivi
tății muncii. Fiecare om al muncii 
din întreprinderea noastră a primit 
cu nemărginită satisfacție șl profun
dă recunoștință 
retribuției.
aveam pină 
treia, treapta 
nară de 1 460 
cu 264 lei mai mult. Soțul meu, Du
mitru Ene, lăcătuș mecanic tot în a- 

va beneficia, 
spor al ret.ri- 
lei. însumind, 

vor adăuga de 
în fiecare lună 535 lei. 
de venit ne putem a- 
mobila pe care ne-am 
procedează și alte

datoria
muncă

de 
au 
în
să 
ne 
nedin aceste programe — 

muncitoarea Maria Ene
In prima lună a acestui 

planul de producție a cres-

măsura , creșterii 
în ce mă privește, 

acum, la categoria a 
a doua, o retribuție lu- 
lei. Pe viitor voi primi

ceastă intreprlndere, 
prin majorare, de un 
buțiet lunare de 271 
în familia noastră se 
acum înainte 
Cu acest spor 
coperi rata la 
luat-o, cum

tinere cum 
Dovadă a 

care colectivul secției 
necesitatea intensificării 

turilor pentru a obține, 
te tot mai bune în producție o ■ 
constituie angajamentul de a realiza 
lunar, în acest an, 150 parbrize auto 
peste' plan, prin creșterea producti
vității muncii, de a reduce cu 1 la 
sută consumul de materii prime și 
materiale și de a îmbunătăți neîn
cetat calitatea și eficiența întregii 

,noastre activități". (Mihai Bâzu).
★

Ca urmare a majorării retribuții
lor. oamenii muncii de la Combina
tul de pielărie și încălțăminte „Clu
jeana" — prestigioasă unitate a in
dustriei ușoare — vor încasa in plus 
de la 1 februarie a.c. și pină la fi
nele anului, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, peste 23 
milioane lei. Inițial, majorarea re
tribuțiilor în industria pielăriei urma 
să se aplice de la 1 martie. Data a 
fost însă devansată cu o lună, ceea 
ce pentru bugetul familiilor de la 
„Clujeana" înseamnă un ciștig supli
mentar de circa 2 milioane lei.

Cifrele sint, desigur, grăitoare, dar 
ele nu spun totul cu privire la ciști- 
gul real al oamenilor muncii de aici, 
întrucit. la aceste sume se adaugă 
sporurile rezultate din depășirea nor
melor, din economiile de materii 
prime și materiale. Dar despre toate 
acestea, despre preocupările majore 
ale acestor zile să-i lăsăm să ne vor
bească pe cei care, în calitatea lor 
de producători, proprietari și bene
ficiari, se străduiesc să dea noi di
mensiuni calității muncii lor. Primul 
interlocutor : Maria Luca, ștanțator 
în piele :

— Pină la 1 februarie aveam o 
»retribuție lunară de 1588 lei, plus 

159 lei sporul de vechime. De la 1 
februarie retribuția crește la 1867 
lei, plus sporul de vechime de 187 
lei, deci in total 2 054 lei. In afară 
de aceasta, eu încasez lunar cîteva 
sute de lei drept premii pentru eco
nomii de materiale : în fiecare lună 
economisesc in medie cite 3 000—5 000 
decimetri pătrați de piele, din care 
se pot confecționa circa 200 perechi 
de pantofi bărbătești. Nu numai eu, 
ci majoritatea dintre . ștanțatori {re
alizează economii față de normele 

‘de consum și deci beneficiază de 
premii. Ne vom strădui să acționăm 
și mai ferm pentru gospodărirea ra
țională a materiilor prime și a ma
terialelor, pentru că numai astfel 
putem contribui la acoperirea efor
turilor pe care partidul și statul le 
fac pentru ridicarea continuă a ni
velului nostru de viâtă. al întregului 

... popor. ■ ■ .
La capătul unei benzi de fabricație 

discutăm cu maistrul Iod Arpâd : 
„Lucrez In combinat de peste 25 de 
ani, din care 18 în calitate de 
maistru. Pină acum aveam o retri
buție lunară de 2 179 lei. plus 218 lei 
sporul de vechime. De la 1 februarie 
voi încasa în plus 375 lei lunar. Soțih 
lucrează și ea in combinat, este con- 
fecționeră 
un spor 
Știm că

.retribuției 
tot mai I 
vom face totul să ne sporim contri
buția la înfăptuirea sarcinilor de 
plan și a- angajamentelor in produc
ție, realizînd produse de bună cali
tate. cit mai diversificate sortimen
tal. la nivelul cerințelor cumpărăto
rilor noștri". (Al. Murcșan).

. de încălțăminte. Va primi 
lunar de circa 300 lei. 
sursa de majorare a 

i este munca noastră de 
btmă calitate și de aceea

(Urmare din pag. I)
răstrint negativ asupra evoluției în
tregului mecanism economic. Astfel, 
in vreme 
înalte de 
energeticii.
de mașini, ramurile producătoare de 
bunuri de consum — industria ușoa
ră. industria alimentară etc. — evo
luau CU' mulț in urma necesită
ților creșterii nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Este marele merit 
al secretarului general al .partidului 
de a ti sesizat la timp această ano
malie, inițiind măsuri ample de 
restabilire a proportionalitătii între 
cele două sectoafe. Astfel, de la un 
cincinal la altul s-au alocat fonduri 
de investiții tot mai mari pentru 
lărgirea producției bunurilor de con
sum. ceea ce a permis realizarea 
unui ritm de creștere simțitor apro
piat de cel al producției mijloacelor 
de producție. Expresia cea mai eloc
ventă a acestei preocupări stăruitoa
re o constituie elaborarea, din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ă 
Programului dezvoltării producției și 
desfacerii către populație a bunuri
lor de consum în perioada actualului 
cincinal, prin care se prevăd ritmuri 
de creștere net superioare niveluri
lor stabilite prin Directivele Congre
sului al XI-lea al partidului.

BUNASTARE, CIVILIZAȚIE PEN
TRU TOȚI FIII ȚARII. Umanismul a- 
dinc al operei teoretice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se evidențiază 
puternic și prin contribuțiile sale 
hotărîtoare la fundamentarea politi
cii de repartizare rațională a forțe
lor de producție pe întreg cuprinsul 
tării, la sistematizarea teritorială a 
localităților.

în concepția 
al partidului, 
cuvîntarea de 
Gheorghiu", 
fiii națiunii trebuie să se manifeste, 
înainte de toate, in sfera vieții econo
mice. Nu este deloc dificil să ne în
chipuim cum ar fi arătat astăzi imagi
nea tării și viața multora dintre noi 
dacă nu s-ar fi trecut, in urmă cu 
un deceniu, din inițiativa secreta
rului general al partidului, la noua 
organizare 
alături de 
triale ar 
vegetînd în
redusă productivitate a muncii, cu o 
slabă folosire a potențialului material 
si uman, și 
nivel de

1 există oraș 
care să nu 
prefacerilor 
unei intense activități economice cu 
reverberații puternice asupra nivelu
lui de trai al locuitorilor săi.

REPARTIȚIA - ÎN SPIRITUL ETI
CII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE. 
Profund originale sint contribuțiile se
cretarului general al partidului și in

ce Înregistram ritmuri 
creștere a metalurgiei, 
industriei construcțiilor

secretarului general 
afirmată răspicat în 
La Academia „Ștefan 

egalitatea dintre toți

administrativă a tării ; 
puternice nuclee indus- 
fi dăinuit vaste zone 
activități economice cu o

de aici și cu un scăzut 
trai. Or. in prezent, nu 
sau comună din țară in 
se simtă din plin suflul 
înnoitoare, efervescenta

ce privește repartiția fondului de con
sum in societatea socialistă multila
teral dezvoltată. Esența lor constă in 
faptul că promovează normele eticii 
și echității socialiste în cointeresarea 
materială. în sensul realizării unui 
raport echitabil între veniturile oa
menilor muncii, al diminuării unor 
discrepante. De la circa 23 la 1, cit 
a fost in 1950, raportul dintre retri
buțiile nete cele mai mari și cele 
mai mici a ajuns la aproximativ 7 
la 1 în 1970 și la circa 5,53 la 1 in 
1975. Calea principală trasată de 
secretarul general al partidului pen
tru crearea unui raport cît mai 
echitabil intre veniturile oamenilor 
muncii este creșterea intr-un ritm 
mai rapid a retribuțiilor mici. 
Se știe că în anii construcției socia
liste.. și cu deosebire in ultimul de-

în repartiție și-a găsit o 
semnificativă și in măsura 
de secretarul general al 
de a se asigura creșterea i 
late a veniturilor directe ale oame
nilor muncii, adică a acelor părți 
repartizate din fondul social de con
sum în funcție de cantitatea și cali
tatea muncii prestate. O asemenea mă
sură s-a justificat în actuala eta
pă de dezvoltare a economiei națio
nale și pe considerentul că înșiși 
oamenii muncii își cunosc cel mai 
bine nevoile, orientînd ca atare ve
niturile lor sporite tocmai spre acele 
direcții care răspund in cel mai 
înalt grad satisfacerii necesităților și 
preferințelor proprii. Desigur, gus
turile și cerințele oamenilor muncii 
s-au diversificat simțitor in ultimii 
ani, iar dezvoltarea accelerată a pro-

expresie 
inițiată 

partidului 
cu priori-

calificare, pentru valo-

BUNĂSTAREA POPORULUI
ceniu, s-a înregistrat o creștere a- 
preciabilă a gradului de tehnicitate 
și complexitate a muncii, ridicarea 
nivelului de pregătite tehnico-pro- 
fesională, științifică și culturală a ce
lor ce muncesc. Tocmai aceste rea
lități le-a avut in vedere secre
tarul general al partidului cînd a 
preconizat ca în raport cu di
minuarea deosebirilor esențiale in
tre diferitele munci, cu sporirea-con
tribuției tuturor oamenilor muncii la 
progresul societății și desigur cu 
posibilitățile sporite ale economiei 
aflate în plin avint, să se asigure și 
o sporire mai accentuată a venituri
lor mici, diminuarea decalajelor 
dintre venituri.

Intensa preocupare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea 
unei continue perfecționări a forme
lor de repartiție, pentru a le da o 
solidă fundamentare teoretică, conco
mitent cu o eficiență practică sporită, 
s-a reliefat din nou și în cuvîntarea 
rostită cu prilejul decernării titlurilor 
de doctor în științe politice 
în economie, cind a fost 
tă o idee nouă de largă 
tivă, aceea a legării mai 
veniturilor oamenilor muncii de be
neficiile pbținute in activitatea pro
ductivă. Astfel, oamenii muncii vor 
putea primi o parte mai m'are de 
venituri — premii etc. — fără a 
limita aceasta la trei retribuții, cum 
este practica actuală. în aceeași idee, 
se preconizează și legarea directă a 
unei părți din veniturile oamenilor 
d: știință de beneficiile rezultate 
prin introducerea in producție a cer
cetărilor realizate.

CU PRECĂDERE - CREȘTEREA 
VENITURILOR DIRECTE ALE OA
MENILOR MUNCII. înrădăcinarea 
normelor eticii și echității socialiste

și doctor 
formula- 
perspec- 

strînsc a

ducției materiale a asigurat posibi
litățile pentru satisfacerea lor la un 
nivel superior. Or, recompensarea 
din fondul social de consum acțio
nează uniform pentru toți cetățenii. 
Numai prin creșterea mai rapidă a 
veniturilor directe se creează posi
bilitatea ca fiecare om al 
să-și satisfacă într-o măsură 
trebuințele tot mai variate.

în concepția secretarului 
privitoare la ridicarea nivelului de 
trai, creșterea rapidă a veniturilor 
directe are loc concomitent cu spo
rirea cheltuielilor social-culturale. 
Se cuvine să amintim că, in vreme 
ce retribuția nominală medie în 
acest cincinal va spori cu 38 la su
tă, iar veniturile țărănimii cu 30 la 
sută, fondurile social-culturale se 
vor majora cu peste 44 la sută, a- 
jungînd astfel pe ansamblul cinci
nalului la considerabila sumă de 
316,6 miliarde lei. Tocmai pe aceas
tă bază au fost posibile sporirea pen
siilor în medie cu 22 la sută, majo
rarea. într-o primă etapă, a alocații
lor pentru copii, ridicarea cuantumu
lui ajutoarelor pentru mamele cu 
multi copii, cît și creșterea însemna
tă a cheltuielilor destinate învătă- 
mîntului, sănătății etc.

Noile măsuri initiate în domeniul 
creșterii nivelului de trai, de spo
rire mai accentuată a veniturilor 
directe pun în lumină deosebit de 
expresiv marea profunzime și mo
bilitatea dialectică a gindirii to
varășului Nicolae Ceaușescu. Spo
rirea rolului veniturilor directe 
constituie — așa cum a relevat 
secretarul general al partidului — 
un mijloc de stimulare a atitudinii 
înaintate fată de muncă, a preocupă
rilor și eforturilor pentru ridicarea

muncii 
sporită

general

nivelului de 
rlficarea superioară a capacităților 
creatoare — intr-un cuvint, contu- 

. rarea trăsăturilor proprii omului so
cietății comuniste. Aceasta se înscrie 
firesc in procesul îndelungat, dia
lectic al evoluției spre retribuția 
comunistă, în care creșterea rolului 
retribuției individuale în etapa ac
tuală pregătește premisele pentru 
ca să se poată trece, in perspectivă, 
la acel tip de repartiție pe. care 
îl conturează Programul partidului 
— repartiția după nevoi rațional 
concepute.

Nu putem încheia rîndurile de fa
tă asupra contribuției teoretice a 
secretarului general la conturarea 
unei strategii a creșterii nivelului 
de trai fără a releva claritatea cu 
care a arătat poporului calea de 
urinat — singura posibilă — fran
chețea du care a dezvăluit întot
deauna dimensiunea eforturilor ce 
se cer făcute, adevărul că bună
starea și fericirea uu vor fi aduse 
pe tavă de undeva de aiurea, ci că 
pentru ele va trebui să muncim noi 
înșine, cît mai mult și cit mai bine. 
Efortul propriu al națiunii constitu
ie forța propulsoare a nivelului de 
trai. Nimic altceva nu poate să ne 
asigure creșterea continuă a bună
stării. Tocmai această luciditate asu
pra țelurilor 'spre care ne îndreptăm 
și a obstacolelor pe care trebuie să ie 
depășim ne-a făcut să ne suflecăm 
minecile, să descoperim neîncetat în 
fabricile și pe ogoarele noastre noi 
posibilități și noi resurse pentru a 
realiza de fiecare dată mai mult de
cît ne-am propus.

O dovadă strălucită a marilor re
surse de progres pe care le deține 
societatea noastră a constituit-o ela
borarea, din Inițiativa și sub conduce
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
Programului suplimentar de dezvolta
re economico-socială a țării pină in 
1980 și, pe această bază, a Programu
lui de creștere mai accentuată a nive
lului de trai, la a cărui aplicare s-a 
trecut încă la jumătatea anului pre
cedent. Mai bine ca oricînd s-a evi
dențiat acum relația obiectivă care 
există între creșterea sănătoasă, vigu
roasă a economiei și ridicarea rapidă 
a nivelului de trai. Tocmai aceas
ta ne impune fiecăruia responsabi
litatea de a ne preocupa în cel mai 
înalt grad de creșterea accelerată a 
productivității muncii, ridicarea ca
lității producției, reducerea substan
țială a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, energie 
și combustibil, diminuarea generală 
a costurilor de producție, întronarea 
unui inalt spirit gospodăresc in în
treaga activitate economică.

Ideile curajoase si realiste ale ma
relui fiu al națiunii noastre ne-au 
fost cheia tuturor izbînzilor, ele ne 
deschid drumul larg spre bunăstarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului victorios.

ț

(Urmare din pag. I)
acest fel crește răspunderea fiecă
ruia pentru ceea ce are de făcut.

— Dacă lipsește de la lucru unul 
din ei ?

— Vedeți ! Acesta e „secretul" 
nostru : nimeni nu lipsește de la 
muncă. în brigada noastră a dispă
rut noțiunea de absentă nemotivată. 
La noi oamenii se înțeleg bine unii 
cu alții. își fac datoria, cîstigă bine. 
Cei mai „îndărătnici" care au exis
tat cindva au fost repede dati pe 
brazdă de colectivul brigăzii. Avem 
o brigadă închegată. sudată sufle
tește, în - stare să facă fată oricăror 
sarcini dificile.

— Ne puteți da un exemplu de o 
astfel de comportare într-un mo
ment important pentru producție ?

— Bunăoară, a trebuit să demon
tăm sistemul mecanizat dintr-un pa
nou și să-l montăm în altul. Opera
ția a durat numai 20 de zile, in loc 
de 30—35 de zile, cit ar fi fost pre
văzut. în cele 10—15 zile ciștigate am 
extras cărbune. în primăvară vom 
repeta o asemenea operație. încă de 
pe acum ne gîndim la ea. la modul 
cum trebuie să o organizăm.

3. CALIFICAREA. Ținîndu-se sea
ma de dotarea tehnică complexă, un 
accent deosebit se pune pe instruirea 
temeinică atil a minerilor, cit și a 
electromecanicilor care răspund de 
întreținerea și repararea utilajelp". 
Au și inceprit unele cursuri de cti>; - 
ficare și perfecționare a pregătirii 
profesionale, care, in acest an, vor fi 
absolvite de 200 de muncitori. Tot
odată. urmînd indicațiile secretarului 
general al partidului referitoare 
policalificarea și specializarea 
rilor și 
mâți in 
nizatori 
capabili 
să repare utilajele din dotare.

Rezultatele din luna ianuarie sint 
bune : ei au extras cu 5 000 tone mai 
mult 
brie, 
zintă 
peste 
se situează, 
conduse 
Fazakas Francisc. Ilie Filichie, 
Vincze Francisc, Kalman Geza. Deo
camdată... întrecerea continuă !

la 
mine- 

fi for- 
meca- 
tehnict

electrolăcătușilor. vor 
acest an 50 de mineri 
cu un larg orizont 
să mînuiască, să întrețină si

cărbune decît în luna decem- 
din care 1 000 tone o repre- 
cantitatea de cărbune dată 
plan. între fruntașii întrecerii 

deocamdată, brigăzile
de Constantin Ciobănoiu. 
Francisc.

Desen de Ștefan COCIOABA

închideți toate 
robinetele risipei 

de energie electrică!
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„Vă rugăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, să alăturați senti
mentelor de dragoste și prețuire cu 
care vă înconjoară întreg poporul 
vibrantul nostru omagiu, izvorît din 
alese simțăminte de dragoste, pro
fundă stingă și nemărginită recunoș
tință pentru dumneavoastră, se ara
tă în mesajul COMITETULUI MU
NICIPAL DE PARTID ȘI CONSI
LIULUI POPULAR AL MUNICIPIU
LUI BOTOȘANI. Dumneavoastră, 
care aveți ca masă de lucru — în
treaga țară, ca familie — întregul 
popor, ca suprem ideal — bunăsta
rea și fericirea națiunii noastre, ca 
neclintită credință — victoria socia
lismului și comunismului în lume, 
prin excepționalele calități de om și 
conducător pe care le întruniți ca 
nimeni altul, v-ați înscris definitiv 
numele alături de cei mai de sea
mă bărbați ai românilor, ai umani
tății.

Vă mulțumim pentru grija și a- 
tenția acordate municipiului nostru, 
pentru prețioasele îndrumări și in
dicații date la fața locului, cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate în 
această parte a țării, asigurîndu-vă 
că sintem deplin angajați în trans
punerea în viață a acestora, a sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea, ale Conferin
ței Naționale ale partidului".

în mesajul COMITETULUI MU
NICIPAL TÎRGU MUREȘ AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR MU
NICIPAL se spune :

„Noi, cetățenii municipiului, tineri 
și vîrstnici, femei și bărbați, aseme
nea întregii noastre națiuni, sintem 
mîndri că avem o patrie liberă și 
prosperă, cunoscută și stimată în în
treaga lume, un conducător cum n-a 
avut niciodată România.

Ne-ați prilejuit adeseori onoarea 
și bucuria de a veni în mijlocul 
nostru, dumneavoastră, iubit con
ducător, găsind răgaz să vă infor
mați la fața locului asupra realizări
lor, dar și a greutăților întîmpinate, 
dindu-ne cu generozitate indicații și 
soluții practice deosebit de utile și 
stimulatoare pentru perfecționarea 
întregii noastre activități, pentru 
transformarea municipiului Tîrgu 
Mureș într-un centru urban puter
nic, înfloritor și modern.

Valoroasele dumneavoastră Indi
cații și orientări au rezonanțe adinei 
în conștiințele noastre, ne angajează 
toate forțele în aplicarea exemplară 
a hotărârilor Congresuluial XI-lea, 
ale recentei Conferințe Naționale . a 
partidului".

„Vizitele dumneavoastră de lucru în 
întreprinderea noastră — subliniază 
mesajul adresat de colectivul de la 
ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
DIN CAPITALA — au constituit mo
mente decisive pentru fundamentarea 
acțiunilor organizației de partid, a 
consiliului oamenilor muncii, a între
gului nostru colectiv., iar îndemnurile, 
prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat, de fiecare dată s-au transfor
mat intr-o puternică forță mobiliza
toare, generînd cutezanță, perseve
rență revoluționară în bătălia pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor ce ne-au revenit, prefigurînd 
devenirea continuă a acestei însem
nate citadele a construcțiilor de ma
șini.

Trăim începutul acestui an domi
nați de puternica impresie prilejuită 
de prezența dumneavoastră la săr
bătorirea noului an, 1978, în mijlocul 
colectivului nostru, dovadă a pre
țuirii de care ne bucurăm din . par
tea conducerii de partid și de stat, a 
dumneavoastră personal, prețuire 
căreia. ne angajăm muncitorește să-i 
răspundem, așa cum se cuvine, prin 
noi fapte de muncă".

Oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRI- 
VIȚA ROȘIE" DIN CAPITALA scriu 
în mesajul lor : „Ne facem o datorie 
de conștiință adueîndu-vă cele mai 
vii mulțumiri pentru marea încre
dere pe care o manifestați în clasa 
muncitoare, purtătoare a progresului 
economic și social al țării, in virtu
țile creatoare ale celor ce muncesc.

Recunoștința și dragostea noastră 
sînt nemărginite pentru că v-am sim
țit și vă simțim mereu prezent în 
mijlocul nostru, iar indicațiile pe care 
ni le-ați dat și-au găsit o strălucită 
materializare în dezvoltarea impe
tuoasă a întreprinderii, în realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin".

„Folosim acest, prilej sărbătoresc 
spre a vă raporta, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că între
gul colectiv de muncă al COMBINA
TULUI SIDERURGIC HUNEDOARA 
— subliniază mesajul acestei impor
tante unități economice — este ferm 
hotărît să-și aducă din plin contri
buția la realizarea dezideratului ma
jor, subliniat de dumneavoastră la 
Conferința Națională a partidului, 
transformarea României dintr-o țară 
în curs de dezvoltare într-o țară cu 
dezvoltare medie.

Exprimîndurvă voința nestrămutată 
de a înfăptui cu înaltă responsabili
tate muncitorească indicațiile pe care 
le-ați dat cu prilejul recentei vi
zite de lucru la Hunedoara, comu
niștii, întregul personal muncitor din 
combinatul nostru vă raportează, tot
odată. că acționează intens pentru 
devansarea sarcinilor actualului plan 
cincinal, dezvoltind și diversificind 
producția de metal.

Conștienți de sarcinile mari și de 
răspunderile care ne revin în lupta 
pentru creșterea calitativă a produc
ției de metal, ne angajăm solemn să 
depunem și în viitor toate eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție, pentru găsirea 
de noi resurse în creșterea produc
tivității muncii, a randamentului de 
scoatere a metalului din lingouri și 
sporirea eficienței întregii activități 
economice, convinși fiind că tot 
ceea ce facem reprezintă o contri
buție la făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate și înainta
rea României spre comunism".

„Oamenii muncii din COMBINATUL 
DE OȚELURI SPECIALE DIN TÎR- 
GOVIȘTE — se scrie în mesajul a- 
cestei unități economice — rememo
rează cu vie emoție ziua de 14 de
cembrie 1973, cînd, dumneavoastră, 
aprinzind focul cuptoarelor electrice 
de oțel, ați înscris vechea cetate de 

scaun a Țării Rorhânești — Tîrgo- 
viște — în rîndul marilor centre me
talurgice ale- țării. Pentru aceasta și 
pentru grija deosebită pe care perma
nent o purtați oamenilor muncii, pri
miți, mult iubite tovarășe secretar 
general. în această zi de sărbătoare, 
recunoștința și mulțumirile noastre 
cele mai fierbinți.

Asigurindu-vă, încă o dată, de de
votamentul și dragostea pe care v-o 
purtăm, ne angajăm să îndeplinim în 
mod exemplar sarcinile ce ne revin".

In mesajul UNIUNII ARTIȘTILOR 
PLASTICI se spune :
Cu țara-ntreagă, azi, la sărbătoare, 
făuritorii de frumos ți-aduc 
prinosul cald al gindului și faptei 
ce prinde-n forme și-n culori înaltul 
și generosul ideal sădit 
în sufletul .poporului român 
de tine, om al luptei și-al izbîndei !
Trăind uniți, aici, pentru vecie 
români, maghiari, germani și alte 

neamuri 
înflăcărați de pilda ta, ,ne prindem 
ca arta să-ntoneze imn de slavă 
puterii omului, și vieții noi a țării, 
și gindului acelui ce-a durat-o,
— viu monument, mai trainic decît

bronzul — 
semnînd la temelia-i

„Ceaușescu 1“
Artist al vieții, mai presus de artă, 
să ne trăiești în glorie eternă 1

„Ne-ați fost și ne sînteți, iubite to
varășe Ceaușescu, omul și conducă
torul al cărui cuvînt, a cărui viață, 
a cărui gindire și acțiune revoluțio
nară au declanșat de aproape un 
deceniu și jumătate energiile și ta
lentul întregului popor, făcîndu-le să 
ardă la flacăra unui înalt entuziasm 
pentru împlinirea visului înaintași
lor noștri, de făurire a celei mai 
drepte societăți pe plaiul românesc
— se arată în mesajul COMBINA
TULUI SIDERURGIC DE LA GA
LAȚI.

Ați fost și sînteți pentru noi toți 
omul de omenie, modelul comunistu
lui a cărui viață și activitate au 
fost subordonate statuării în viața 
societății noastre a unui înalt spirit 
de dreptate și echitate, pentru ca 
omului să-i fie asigurate toate con
dițiile pentru îndeplinirea și afir
marea personalității sale.

Vă asigurăm că toți cei ce mun
cesc în moderna cetate a oțelului 
românesc de la Dunăre vor fi ală
turi de dumneavoastră, cu. toată , ini-, 
ma muncitorească, vom face totul 
pentru a ne îndeplini cu cinste sar
cinile ce ne revin, contribuind astfel 
alături de întregul nostru popor la 
înaintarea României pe înaltele 
culmi de civilizație și progres".

In mesajul INSPECTORATULUI 
GENERAL DE STAT PENTRU CON
TROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR 
se arată : „Anii de cînd conduceți 
destinele țării șînt cei mai fertili și 
mai bogați din toată istoria construc
ției socialiste. De numele dumnea
voastră, cel mai vrednic și mai iubit 
fiu al poporului, sînt legate nemij
locit și rezultatele bune obținute în 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. Cu toate prilejurile 
ne-ați dat indicații și orientări pre
țioase, v-ați preocupat în mod stă
ruitor de aplicarea în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, de perfecționarea activității de 
asigurare și control a calității pro
duselor, fapt pentru care'vă expri
măm încă o dată adînca noastră mul
țumire și recunoștință.

Sîntem pe deplin conștienți de 
marea răspundere ce ne revine pen
tru traducerea în viață, a chemării 
înflăcărate pe care ați rostit-o de la 
înalta tribună a Conferinței Națio
nale a partidului — de a transforma 
cantitatea într-o nouă calitate — și 
sîntem hotăriți ca, împreună cu toți 
factorii din economie, alături de în
tregul nostru popor, să ne aducem 
contribuția proprie la ridicarea nive
lului calitativ al tuturor produselor 
românești." »

In mesajul COOPERATIVEI A- 
GRICOLE DE PRODUCȚIE SALCIA, 
JUDEȚUL MEHEDINȚI, se arată : 
„în mintea și inimile noastre păs
trăm mereu vii momentele emoțio
nante pe care le-am trăit avîndu-vă 
oaspete drag. Sîntem angajați cu 
toate forțele pentru transpunerea în 
Viață, cu înaltă răspundere comu
nistă, a prețioaselor indicații pe care 
ni le-ați dat și a sarcinilor ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al' 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, avînd hotărirea fermă 
de a adăuga noi izbînzi în cronica 
victoriilor pe care le-am repurtat în 
anii glorioși ai socialismului, fiind 
convinși că .în felul acesta cinstim 
înaltul titlu ce ne-a fost acordat de 
partid, de dumneavoastră personal, 
iubite conducător".

In mesajul MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI se 
arată : „Urmînd neabătut politica 
partidului de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămîntului, de integrare 
a sa cu cercetarea și producția, cu 
practica social-politică și însuflețiți 
de imperativul istoric al calității, 
postulat de dumneavoastră la recen
ta Conferință Națională a partidului, 
cadrele didactice, lucrătorii din Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
își consacră cu adincă responsabili
tate eforturile, măiestria și talentul 
înfăptuirii sarcinilor nobile de creș
tere și educare în spirit comunist 
a tinerelor generații ale patriei, pre
gătirii cadrelor necesare dezvoltării 
economiei naționale, ridicării nive
lului de cultură și civilizație al po
porului.

Pentru noi toți, viața și activitatea 
dumneavoastră, închinate cu pildui
toare abnegație și devotament ne
mărginit slujirii cauzei partidului și 
poporului, lupta dusă din fragedă ti
nerețe pentru adevăr, libertate și 
demnitate, contribuția hotărîtoare la 
făurirea destinului socialist și comu
nist al României constituie un exem
plu pe care ne străduim să-1 urmăm, 
un model care ne călăuzește în în
treaga muncă și viață.

Exprimîndu-vă cele mai fierbinți 
mulțumiri pentru grija părintească 
pe care o acordați creșterii și formă
rii tinerelor generații, ridicării-cali
tative și înfloririi necontenite a în
vățămîntului românesc, vă asigurăm 

că vom face totul pentru a transpu
ne in viață indicațiile de inestimabi
lă valoare pe care ni le-ați dat, sar
cinile ce revin învățămîntului din ho
tărîrile Congresului al XI-lea și ale 
recentei Conferințe Naționale ale 
partidului pentru a ne îndeplini, 
exemplar misiunea încredințată de 
dumneavoastră, de partid și popor".

„Pentru activitatea dumneavoastră 
multilaterală și laborioasă, pentru 
modul concret marxist-leninist în 
care abordați problemele majore ale 
societății românești, ale contempora
neității — se menționează în mesa
jul COMITETULUI ORĂȘENESC 
SF. GHEORGHE AL P.C.R. - 
omagiul cel mai fierbinte pe care 
vi-1 aducem, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în acest moment sărbăto
resc pentru întreaga noastră națiune 
socialistă, este hotărirea fermă de a 
munci cu abnegație și dăruire pen
tru înfăptuirea exemplară a mărețe
lor sarcini ce ne revin. Vă rugăm, 
totodată, să primiți profunda noastră 
recunoștință și mulțumirile pornite 
din adincul inimilor, pentru grija pe 
care o manifestați permanent pentru 
dezvoltarea multilaterală a tuturor 
localităților patriei — transformarea 
socialistă a întregii societăți româ
nești. a orașului nostru, fiind o do
vadă grăitoare a acestei griji, o ma
terializare a prețioaselor dumnea
voastră indicații date în multiplele 
dialoguri și vizite de lucru pe care 
le purtați cu țara".

„Abordarea științifică și multilate
rală de către dumneavoastră a pro
blemelor dezvoltării economice și so
ciale a României, contribuția și in
dicațiile pe care le-ați dat pentru 
creșterea eficienței întregii activități 
productive — se subliniază în mesa

• înaltă apreciere a activității prodigioase desfășurate în fruntea 
partidului și a țării, calde urări de sănătate și putere de muncă

• Pretutindeni, aceeași hotărîre: să acționăm cu toate forțele pen
tru transformarea cantității într-o nouă calitate

• Vom face totul pentru ca Directivele Congresului al XI-lea și lu
minoasele orientări și sarcini ale Conferinței Naționale a partidu
lui să devină fapte

jul colectivului INSPECTORATULUI 
GENERAL DE STAT PENTRU IN- 
VESTIȚII-CONSTRUCȚII — ne-au 
mobilizat puternic în muncă, au de
clanșat acțiuni hotărite ale tuturor 
oamenilor muncii din cercetare, pro
iectare și executarea construcțiilor 
pentru revolutionarea concepției, in
troducerea fermă a progresului teh
nic și creșterea eficienței întregii ac
tivități de investiții și construcții.

Exemplul dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, de eminent om po
litic și ginditor revoluționar marxist- 
leninist, de strălucit promotor al 
noului, stimulează și orientează în
treaga noastră activitate pentru în
făptuirea neabătută și la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor ce ne re
vin din amplul program de dezvol
tare economico-socială a României, 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
partidului".

„înaltul dumneavoastră patronaj al 
celei de-a 23-a Conferințe internațio
nale a Crucii Roșii, magistrala cu- 
vintare pe care ați rostit-o în des
chiderea lucrărilor ei. pătrunsă de 
mare grijă față de destinele oame
nilor de pe toate meridianele lumii, 
au dat sensuri noi misiunii Crucii 
Roșii în lumea contemporană, in- 
scriindu-se ca evenimente cu semni
ficații deosebite în întreaga activita
te a Crucii Roșii internaționale — se 
arată in mesajul CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL SOCIETĂȚII DE CRU
CE ROȘIE din tara noastră.

La aniversarea dumneavoastră ne 
exprimăm întreaga recunoștință pen
tru ceea ce datorează Societatea de 
Cruce Roșie din țara noastră Parti
dului Comunist Român, dumneavoas
tră personal. Prețioasele îndrumări 
primite in toți acești ani au deschis 
organizației noastre o perspectivă 
clară, i-au asigurat vigoarea și pres
tigiul in îndeplinirea misiunii ei so- 
cial-umanitare în cadrul largului 
front al construcției socialiste și în 
mișcarea mondială de Cruce Roșie.

Societatea .de Cruce Roșie este ho- 
tărîtă Să facă totul pentru ca, sub 
conducerea partidului, să-și sporeas
că contribuția la realizarea politicii 
partidului și statului nostru de ocro
tire a sănătății oamenilor, a căror 
fericire și bunăstare reprezintă țelul 
fundamental al orînduirii noastre so
cialiste".

„Noi, cei ce trăim și muncim pe 
aceste meleaguri — să arată în - me-1 
sajul COMITETULUI MUNICIPAL 
PIATRA NEAMȚ AL P.C.R. — știm 
că orindulrea nouă pe care o ctito
rim pe pămîntul patriei străbune este 
opera vie a poporului, condus de 
partid, de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general. Bilanțul acestor ani, 
cei mai fertili din istoria modernă 
a tării consemnează o puternică dez
voltare a forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor sociale, afirma
rea pe un plan superior a învăță- 
mîntului. științei și culturii, lărgirea 
cadrului democratic de participare a 
maselor de oameni ai muncii la în
treaga viată politică, economică și 
socială a patriei, creșterea prestigiu
lui internațional al României socia
liste.

Vă rugăm să ne permiteți ca. în 
aceste momente de mare sărbătoare 
pentru poporul român, să vă*  asigu
răm. mult stimate tovarășe secretar 
general, că. învățînd permanent din 
exemplul dumneavoastră, oamenii 
muncii din municipiul Piatra. Neamț 
vor fi părtași activi la scrierea isto
riei noi a României socialiste".

în mesajul adresat de COMITE
TUL MUNICIPAL TULCEA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
MUNICIPAL se spune: „Tulcea, ora- 
șul-poartă al Deltei, trăiește intens, 
cu întreaga sa ființă, ritmurile dina
mice ale propășirii economice, edili

tare și spirituale trasate cu clarvi
ziune <de dumneavoastră, cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, cu oca
zia memorabilelor întruniri pe care 
le-ați avut cu tulcenii. înaltul spirit 
patriotic și internaționalist care ilus
trează întreaga dumneavoastră acti
vitate, puterea de muncă și capaci
tatea creatoare, principialitatea și 
dăruirea comunistă ce vă înnobilează 
personalitatea constituie pentru noi 
un model demn de urmat în înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului".

în mesajul COMBINATULUI DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE TURNU 
MĂGURELE se spune : „Mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. județul 
Teleorman a început să se dezvolte 
și să înflorească în cel mai rodnic 
deceniu, căruia poporul român i-a 
dat. in semn de recunoștință și oma
giu, numele dumneavoastră. In aceas
tă perioadă a cunoscut o puternică 
dezvoltare și marele combinat de în
grășăminte chimice în care muncim.

Activitatea creatoare, multilaterală 
pe care o desfășurați zi de zi,' cu 
devotament, abnegație și perseveren
tă constituie garanția sigură a în
făptuirii Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei noastre 
spre comunism".

„Vă raportăm și la acest eveniment 
înălțător — se spune în mesajul CO
MITETULUI MUNICIPAL ORADEA 
AL P.C.R. ȘI AL CONSILIULUI 
POPULAR MUNICIPAL ORADEA — 
că, împreună cu întreaga noastră na
țiune, și noi, cei care muncim și 
trăim în străvechiul oraș de pe Crișul 
Repede, depunem eforturi pentru a da 
viață Programului partidului de făuri

re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Vă mulțumim din su
flet pentru exemplul pe care ni-1 ofe
riți, exemplu de gindire creatoare, de 
activitate neobosită, și ne angajăm să 
muncim cu dăruire comunistă pentru 
a ne aduce contribuția la înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România".

„Sîntem deosebit de fericiți să vă 
transmitem dumneavoastră, celui mai 
iubit fiu al națiunii, conducător al 
partidului și țării — se relevă in me
sajul ÎNTREPRINDERII CONSTRUC
TOARE DE MAȘINI „UNIO" DIN 
SATU MARE — un mesaj fierbinte 
de înaltă stimă, prețuire și dragoste.

Noi, cei ce muncim în această în
treprindere — veche citadelă munci
torească a plaiurilor sătmărene, de
venită astăzi cea mai mare și mai 
puternică unitate industrială a aces
tui colț de țară înfloritor — sîntem 
hotăriți să dăm viață în mod exem
plar politicii înțelepte a partidului.

Cu vie emoție păstrăm în inimi re
cunoștința noastră pentru ajutorul 
permanent pe care l-am primit din 
partea conducerii partidului și sta
tului, a dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îndem
nurile dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, au rodit din belșug, 
în creșterea ritmului mediu anual 
al producției și ridicarea productivi
tății muncii, în sporirea eficienței în
tregii activități economice.

Comuniștii, toți muncitorii noștri, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, dau cea mai înaltă pre
țuire rolului și aportului dumnea
voastră decisiv în conceperea, funda
mentarea și aplicarea în viață a po
liticii interne și externe a partidului 
și statului, care asigură înălțarea tot 
mai mîndră a României spre orizon
turile civilizației socialiste și comu
niste".

Mesajul COMITETULUI ORĂȘE
NESC SLOBOZIA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘE
NESC subliniază, la rîndul său: „Rod 
al politicii partidului și statului nos
tru, expresie elocventă a grijii ce o 
purtați dezvoltării armonioase a tu
turor zonelor și localităților patriei, 
orașul Slobozia — reședință a jude
țului Ialomița — cunoaște, în ultimii 
ani, o puternică și multilaterală dez
voltare, devenind un centru econo
mic și cultural în continuă înflorire.

De numele și prodigioasa dumnea
voastră activitate sînt indisolubil. le
gate marile noastre înfăptuiri, cele 
mai frumoase și de neuitat clipe pe 
care le-am trăit cu prilejul fiecărei 
vizite de lucru pe care ați făcut-o in 
orașul nostru, localitate care, așa cum 
ne-ați indicat, va deveni, în viitorii 
ani, o adevărată perlă a Bărăganu
lui, în mănoasa cîmpie a soarelui".

„Exemplul, dumneavoastră ne-a 
călăuzit și ne călăuzește în perma
nență, subliniază în mesajul său co
lectivul ÎNTREPRINDERII DE EX
PLOATARE PORTUARA - CON
STANȚA. La îndemnurile ce ni le-ați 
adresat cu prilejul vizitelor de lucru 
în portul Constanța, ne-am mobilizat 
și mai mult forțele și am obținut 
succese în dezvoltarea și moderniza
rea activității portuare.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră vă asigură; 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor munci cu abnegație pentru 
traducerea în viață a sarcinilor ce le 
tevin din istoricele documente adop
tate de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului".

„Ne este profund întipărită în me
morie' fiecare întîlnire cu dumnea
voastră, în uzina noastră succesiunea 
acestor momente contopindu-se cu 
etapele dezvoltării necontenite a în
treprinderii — se spune în mesajul 

colectivului ÎNTREPRINDERII DE 
ALUMINIU SLATINA.

Din înfăptuirea exemplară a indi
cațiilor pe care ni le-ați dat, ne-am 
făcut un titlu de înaltă răspundere. 
Aceasta ne permite să însoțim oma
giul nostru fierbinte, cu raportarea 
îndeplinirii programului de măsuri 
privind îmbunătățirea întregii acti
vități productive, întocmit pe baza 
recomandărilor dumneavoastră".

„Mereu în fruntea luptei pentru 
crearea unei economii moderne, ați 
trasat căile îndrăznețe ale dezvoltă
rii unei subramuri fără tradiții în 
România, industria electrotehnică și 
electronică — se subliniază în me
sajul INSTITUTULUI CENTRAL DE 
CERCETĂRI PENTRU ELECTRO
NICA, ELECTROTEHNICA. AUTO
MATICA, MAȘINI-UNELTE ȘI ME
CANICA FINA. Progresele ultimilor 
ani în acest. domeniu, materializate 
prin produse de înaltă tehnicitate, 
precum și pasiunea unui număr tot 
mai mare de tineri pentru profesii 
de înaltă tehnicitate, dovedesc juste
țea dezvoltării acestei industrii și 
evidențiază resursele mari ce pot fi 
puse în slujba ei.

Vizitele de lucru efectuate în in
stitutul nostru au constituit și con
stituie un viu imbold în activitatea 
noastră de cercetare, prin numeroa
sele indicații competente, pornind 
dintr-o perspectivă amplă asupra în
tregii economii, din cunoașterea pro
fundă a fenomenelor economice în 
țara noastră și pe plan internațional".

în mesajul COMITETULUI MU
NICIPAL RÎMNICU-VÎLCEA AL 
P.C.R. se arată : „De numele și ac
tivitatea dumneavoastră revoluționară 
sînt- indestructibil legate marile îm
pliniri ale acestui timp glorios pe 

care-1 trăim, ale acestei epoci fără 
precedent în . existența neamului.

întregul popor trăiește și muncește 
sub semnul marelui exemplu de 
muncă și de viață pe care dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ni-1 oferiți zi de 
zi. Nutrim sentimente de adincă re
cunoștință pentru grija pe care o 
purtați dezvoltării armonioase și 
multilaterale a fiecărui colt al pa
triei. Sîntem mîndri că dumneavoas
tră, omul și comunistul de cea mai 
aleasă omenie, strălucit conducător al 
partidului și statului nostru, iubit 
cu venerație de întregul popor, vă 
bucurați de o deosebită stimă și de 
un mare respect în rîndul popoarelor 
pentru curajul, clarviziunea, fermi
tatea și spiritul revoluționar cu care 
abordați problemele lumii contem
porane, pentru contribuția prețioasă 
pe care ați adus-o și o aduceți la 
cauza progresului socialismului și 
păcii în lume".

în mesajul INSTITUTULUI CEN
TRAL PENTRU CONDUCERE ȘI 
INFORMATICA se arată : „Informa
tica românească, în care colectivul 
nostru .de oameni ai muncii își des
fășoară activitatea, creată din iniția
tiva conducerii de partid și de stat, 
a dumneavoastră personal. benefi
ciind permanent de prețioasele indi
cații ale dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. se afir
mă tot mai mult în procesul revolu
ției tehnico-științifice din tara noas
tră și peste hotare, contribuind la 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Conferința 
Națională ale Partidului Comunist 
Român.

Oamenii muncii din institutul nos
tru vă mulțumesc din inimă pentru 
sprijinul și îndrumarea primite și se 
angajează să depună toate eforturile 
pentru ca activitatea de informatică 
să contribuie in tot mai mare măsură 
la creșterea eficienței unităților eco
nomice și sociale din patria noastră".

în mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL DE PARTID FOCȘANI ȘI 
CONSILIULUI POPULAR se spune : 
„Vă transmitem, iubite conducător, 
toată căldura inimilor noastre. în
treaga admirație și stimă pentru 
strălucitul exemplu de patriot în
flăcărat pe care ni-1 oferiți perma
nent, pentru marea și pasionanta 
iubire de țară și de oameni, pentru 
abnegația, tenacitatea și vigoarea cu 
care conduceți poporul român in mă
reața operă de construcție socialistă 
și comunistă. Sîntem fericiți că nu
mele dumneavoastră și al României 
sînt cunoscute astăzi pe toate meri
dianele lumii, fiind strins legate de 
acțiuni scumpe multor țări si po
poare — pacea, prietenia și colabo
rarea — cărora le acordați multă 
atenție și grijă.

Vă mulțumim din inimă, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
tot ce faceți pentru țară, pentru oa
menii săi și noi cei din orașul de pe 
Milcov ne angajăm solemn că nu 
vom pregeta să muncim cu forțe 
sporite pentru a îndeplini integral 
obiectivele stabilite de partid, adu- 
cîndu-ne din plin contribuția la în
florirea acestor meleaguri, la pro
gresul și prosperitatea patriei".

„De o deosebită tînsemnătate pen
tru înflorirea multilaterală a națiu
nii noastre este preocuparea dum
neavoastră continuă pentru cerce
tarea științifică, legarea ei strînsă 
de necesitățile economiei și culturii, 
de realitățile zilei de azi, ca și de 
cerințele de perspectivă ale dezvol
tării țării — se arată in mesajul 
INSTITUTULUI CENTRAL DE MA
TEMATICA.

Călăuziți de indicațiile dum
neavoastră privind direcțiile de dez
voltare ale cercetării științifice, noi, 
cei care lucrăm în domeniul ma

tematicii, ne străduim ca în amplul 
proces al integrării cercetării știin
țifice cu invățămîntul și cu producția 
să asigurăm creșterea continuă a 
contribuției tuturor disciplinelor ma
tematice la rezolvarea problemelor 
actuale ale științei și tehnicii, la 
afirmarea1 cu putere în România a 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane".

Noi. membrii Tribunalului Suprem 
și ceilalți oameni ai muncii din in
stituție, alături de întregul popor, ne 
angajăm să aducem la îndeplinire 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale partidu
lui, exprimindu-ne prin fapte con
crete recunoștința ce v-o purtăm 
pentru activitatea pe care o depu
neți în slujba înfloririi patriei, a 
creșterii neîncetate a nivelului ma
terial și spiritual al poporului — se 
spune in mesajul TRIBUNALULUI 
SUPREM. Sintem hotăriți să urmăm 
exemplul luminos al dumneavoastră 
de muncă și viată, de comunist de 
omenie, aplicînd cu fermitate revo
luționară indicațiile pe care ni le 
dați, hotărîrile partidului adoptate în 
actuala etapă de transformare revo
luționară a instituției noastre de 
drept, al căror inițiator sînteți, me
nite să așeze întreaga ordine socială 
și de stat pe baze modeme. cores
punzătoare dezvoltării noastre so
cialiste. principiilor legalității, eticii 
și echității socialiste,

„îngăduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. se 
arată în mesajul COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID DROBE- 
TA-TURNU SEVERIN SI CONSI
LIULUI POPULAR MUNICIPAL, 
să ne exprimăm recunoștința depli
nă față de grija ce o purtat! dez
voltării municipiului nostru, a între
gii țări, să vă mulțumim cu toată 
căldura sufletelor noastre pentru in
dicațiile și îndemnurile ce ni le-ați 
adresat cu ocazia vizitelor de lucru 
în această străveche așezare româ
nească și să vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a le 
transpune în viată.

Vă asigurăm că profundul patrio
tism. cutezanța, spiritul de abnega
ție și dorința de mai bine pe care 
le-ați sădit în noi vor contribui Ja 
sporirea rodului muncii ce o desfă
șurăm pentru înfăptuirea grandiosu
lui Program al partidului. înscriind 
astfel în cununa de victorii a muni
cipiului Drobeta-Turnu Severin și a 
patriei dragi noi și tot mai impor
tante îzbînzi".

SM t
„Anul aniversării dumneavoastră — 

se spune în mesajul ÎNTREPRIN
DERII TEXTILE U.T. ARAD — este 
și anul decisiv al cincinalului revo
luției tehnico-științifice, cincinal pe 
care, alături de întregul popor, sîn
tem hotăriți sâ-1 realizăm în mod 
exemplar. Folosim acest prilej pen
tru a vă informa că, în spiritul do
cumentelor Conferinței Naționale a 
partidului, al indicațiilor dumnea
voastră, ne angajăm să realizăm în 
anul 1978 un spor de producție de 
60 milioane lei față de anul 1977.-4 
Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vedeți în acest angaja
ment expresia responsabilității noas
tre în fața conducerii de partid și 
de stat și, în același timp, un fier
binte omagiu adus aniversării dum
neavoastră".

„Mulțumindu-vă din inimă pentru 
tot ceea ce s-a înfăptuit în țara 
noastră în acești ani, pentru viața 
fericită pe care o trăim, pentru 
preocuparea dumneavoastră continuă 
de a pune în valoare toate resursele 
țării, ne bucurăm și sîntem ■ mîndri 
că sub conducerea înțeleaptă și di
namică a partidului, a dumneavoas
tră personal, vom realiza unul din*  
programele de dezvoltare a econo
miei României, Programul național 
de perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice, elaborat pe 
baza indicațiilor dumneavoastră și 
sub directa dumneavoastră îndru
mare — se spune în mesajul CON
SILIULUI NAȚIONAL AL APELOR.

Ne angajăm și cu acest prilej să 
nu precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, ale Conferin
ței Naționale a partidului, pentru 
realizarea sarcinilor ce ne revin din 
Programul național de perspectivă 
pentru amenajarea bazinelor hidro
grafice din România".

In mesajul COMBINATULUI PE
TROCHIMIC BRAZI se spune : 
„Pentru oamenii muncii de pe pu
ternica noastră platformă petrochi
mică, activitatea dumneavoastră ne
obosită, caracterizată de cutezanță 
revoluționară, constituie un înalt 
exemplu, un model de viață și ac
țiune revoluționară, o călăuză în ac
tivitatea noastră de zi cu zi, în efor
turile depuse pentru îndeplinirea și 
depășirea exemplară a sarcinilor e- 
conomice care ne revin.

însuflețit de apelul adresat clasei 
noâstre muncitoare de la înalta tri
bună a Conferinței Naționale a par
tidului, de sarcinile mobilizatoare ale 
Programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a României, 
colectivul de muncă al combinatului 
nostru, care' beneficiază din plin de 
grija și atenția dumneavoastră pri
vind creșterea retribuției și trecerea 
la săptămîna de lucru redusă, se 
angajează să militeze neobosit pen
tru înfăptuirea trecerii de la canti
tate la o nouă calitate, pentru reali
zarea obiectivelor așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră în Raportul 
prezentat în fața marelui forum al 
comuniștilor români".

„Purtăm vii în memorie clipele de 
înaltă vibrație patriotică determina
te de vizitele de lucru efectuate de 
dumneavoastră in județul Iași. în în
treprinderea noastră, dialogul direct 
și permanent cu diferitele categorii 
de oameni ai muncii, care pun în 
valoare democratismul autentic al 
societății românești contemporane, 
asigurînd accelerarea dezvoltării 
vieții economico-sociale — se arată 
în mesajul ÎNTREPRINDERII ME
TALURGICE DIN IAȘI.

Vă asigurăm că muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinderii 

noastre, toți oamenii muncii din 
acest colț de țară, strîns uniți în 
jurul partidului, urmînd pilda vie ce 
ne-o dați, vor munci cu dăruire și 
devotament pentru realizarea, punct 
cu punct, a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Conferinței Naționale, 
amplifieîndu-ne astfel contribuția la 
înflorirea scumpei noastre patrii".

„De numele și personalitatea dum
neavoastră, de sprijinul părintesc, 
de indicațiile și îndemnurile date 
sînt strîns legate uriașele transfor
mări înnoitoare petrecute în viața 
economică și socială a județului 
nostru, pentru care cu gîndul și cu 
fapta vă cinstim și vă iubim — se 
subliniază în mesajul I.A.S. NICU- 
LIȚEL, JUDEȚUL TULCEA.

Urmindu-vă exemplul personal de 
dăruire totală în muncă, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. că vom munci cu toată hotă- 
rîrea și răspunderea pentru realiza
rea sarcinilor ce ne revin din do
cumentele Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului".

în mesajul adresat de MINISTE
RUL MUNCII se spune : „în ultimul 
deceniu, în mersul victorios al socia
lismului pe pămîntul României s-a 
inaugurat o etapă nouă, în care pro
cesul de perfecționare și de moder
nizare a tuturor laturilor vieții so
ciale cunoaște o amploare fără pre
cedent. Structurile organizatorice, 
formele și metodele planificării eco
nomiei naționale, raporturile sociale 
de producție și relațiile dintre oa
meni, cadrul legislativ și cel institu
țional au cunoscut o continuă perfec
ționare, potrivit condițiilor concrete 
și cerințelor specifice de dezvoltare 
a României, în sensul lărgirii și a- 
dîncirii democrației, al participării 
tot mai active a oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, la condu
cerea treburilor țării".

în mesajul MINISTERULUI TU
RISMULUI se spune : „Fie-ne îngă
duit să amintim și cu acest fericit 
prilej că turismul românesc vă da
torează dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, creș
terea și modernizarea sa în ritmuri 
deosebit de înalte, în consens cu im
petuoasa dezvoltare a tuturor ramu
rilor și domeniilor vieții economice 
și sociale a țării.

Vă raportăm că, potrivit indicației 
date de dumneavoastră, baza mate
rială a turismului s-a extins consi
derabil,' .el:.pffirînd astăzi condiții de 
odihnă și recreare pentru circa 10 
milioane de oameni, din țară și stră
inătate.

Și noi, lucrătorii din turism, acțio- 
nînd- în sfera schimburilor interna
ționale. constatăm cu inimile pline 
de bucurie că România socialistă, 
dumneavoastră personal, vă bucurați 
de’ o deosebită stimă și admirație in 
rindul opiniei publice mondiale.

Ne reafirmăm și de' această dată 
deplina adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului, ne 
reînnoim angajamentul de a înfăptui 
exemplar sarcinile care ne revin din 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale P.C.R.".

„îngăduiți-ne. ca și cu acest prilej 
sărbătoresc, să vă mulțumim din ini
mă pentru grija statornică pe care o 
manifestați față de dezvoltarea im
petuoasă a industriei de fire și fibre 
sintetice, ca ramură de vîrf a econo
miei naționale, și să vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că indicațiile pe 
care ni le-ați dat cu ocazia vizitelor 
de lucru în combinatul nostru au de
venit fapte — se subliniază în me
sajul COMBINATULUI DE FIBRE 
SINTETICE SAVINEȘTI.

Ne alăturăm întregii națiuni pentru 
a da glas profundului nostru devo
tament față de politica internă și 
externă a partidului și statului, înal
tei noastre prețuiri față de activita
tea strălucită ce o desfășurați, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în frun
tea partidului și a țării, față de clar
viziunea cu care conduceți destinele 
României pe calea socialismului și 
comunismului".

COMITETUL MUNICIPAL DEVA 
AL P.C.R. relevă în mesajul său : 
„Șintem mîndri de ceea ce s-a reali
zat la Deva în anii de cînd vă avem 
la cirma partidului și a țării. Muni
cipiul nostru a devenit astăzi un mo
dern și frumos oraș al patriei, bio
grafia sa socialistă situîndu-1 pentru 
totdeauna alături de marile centre so- 
cial-economice.ale țării.

Sîntem pe deplin convinși că în
făptuind minunatul Program al parti
dului, elaborat din inițiativa și cu 
contribuția dumneavoastră hotări- 
toare, alături de toate așezările țării, 
municipiul Deva va cunoaște o con
tinuă înflorire, că viața celor ce tră
iesc și muncesc în întreprinderi, pe 
ogoare și în laboratoare va fi tot mai 
îmbelșugată. Această garanție ne-o 
dă prezența dumneavoastră în frun
tea partidului și a țării, cutezanța 
revoluționară cu care conduceți des
tinele națiunii noastre socialiste".

„Noi. locuitorii acestui puternic cen
tru social-economic și cultural-știin- 
țific al patriei, ne-am bucurat din 
toată inima de onoarea pe care ne-ați 
făcut-o vizitînd, în nenumărate rîn- 
duri. municipiul Timișoara, între
prinderile și instituțiile sale, unită
țile de învățămînt și de cercetare 
științifică, dindu-ne prețioase indi
cații pentru extinderea experienței 
înaintate, pentru o mai bună și mai 
eficientă organizare a întregii activi
tăți — se arată în mesajul COMITE
TULUI MUNICIPAL TIMIȘOARA 
AL P.C.R. Comuniștii timișoreni, toți 
locuitorii municipiului, români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități, v-au primit cu cea mai 
caldă bucurie și satisfacție, dînd ast
fel cinstea cuvenită celui mai iubit 
și devotat fiu al poporului român. 
Hotăriți să înfăptuim exemplar sar
cinile pe care ni le-ați trasat cu atîta 
înțelepciune și claritate, spre a da 
viață prevederilor cincinalului revo
luției tehnico-științifice. ale progra
mului suplimentar, vom face totul 
pentru a ridica la un înalt nivel ca
litativ întreaga viață economică, so
cială și spirituală/ amplificînd con
tribuția municipiului Timișoara la. 
progresul. multilateral al patriei 
noastre socialiste".
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Israelului
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare 
șefului statului român, ambasadorul 
ABA GEFEN a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Israelului, a primului mi
nistru și a întregului popor israelian 
cele mai calde urări de sănătate, de 
prosperitate și noi succese 'poporului 
român in dezvoltarea multilaterală a 
patriei.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se spune : „Con
sider că este un mare privilegiu pen
tru mine să reprezint statul Israel 
fată de curajosul popor român și 
ilustrul său președinte, care con
tribuie continuu la propagarea păcii 
în lume“. în cuvintare se dă o înaltă 
apreciere contribuției constructive a 
Republicii Socialiste România, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
direcția căutării unor soluții co
respunzătoare pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu.

Evocîndu-se bunele relații dintre 
România și Israel, în cuvintare se 
subliniază interesul Israelului „de a 
învăța din bogata și diversa expe
riență a României in toate dome
niile : invățămînt și cultură, știință 
și tehnologie, agricultură și industrie, 
economie și comerț", „Noi, în Israel, 
șe arată în cuvintare, urmărim în
deaproape și apreciem mult reali
zările țării dumneavoastră".

Cuvîntarea exprimă hotărîrea am
basadorului Israelului de a depune 
toate eforturile pentru întărirea prie
teniei dintre cele două popoare, pen
tru dezvoltarea relațiilor de co
laborare existente intre Româ
nia și Israel, „atit pentru îmbogăți

Lucrările plenarei Consiliului Național 
ai! Agriculturii

Marți dimineața au început în Ca
pitală lucrările plenarei Consiliului 
Național al Agriculturii.

Pe ordinea de zi a plenarei sini 
înscrise următoarele probleme :

— Raport cu privire la stadiul în
deplinirii hotăririlor adoptate de Con
gresul consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi și sarcinile ce revin 
agriculturii in anul 1978. Stadiul în
deplinirii prevederilor din progra
mele de dezvoltare a agriculturii și a 
industriei alimentare pe cincinalul 
1976—1980.

— Planul de măsuri cu privire la 
realizarea, sarcinilor ce revin agri
culturii din programele speciale, do
cumentele adoptate de Conferința 
Națională a P.C.R. și Planul național 
unic de dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1978, precum și 
in perioada 1978—1980. .

— Planul cu privire la organizarea

Primire la primul misîn al ornmiM
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, marți 
după-amaiză, pe N. V. Faddeev, secre
tarul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au. fost abordate aspecte ale co
laborării economice In cadrul 
C.A.E.R.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării,

Sosirea în Capitală a unei delegații 
guvernamentale sovietice

Marți a sosit în Capitală delegația 
guvernamentală sovietică condusă dc- 
K. F. Katușev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Co
misia interguvernamentală româno- 
sovietică de colaborare economică, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a comisiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,
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în cîteva rînduri
Participanții la campionatele mon

diale de bob pentru două persoane, 
care se voi- desfășura în zilele de 5 
și 6 februarie, au efectuat pe pista 
olimpică de la Lake Placid primul 
antrenament oficial. Cel mai bun 
timp a fost realizat de echipajul 
Peter Hell—Dieter Gebhard (R. D. 
Germană), cronometrat pe 1 600 m 
cu l’07”57/100. Rezultate bune au mai 
obținut echipajele Helmut Saishek— 
Franz Kofel (Austria). — 1’07”79/100 
și Hans Hiltebrand—Alain Piaget 
(Elveția) — l’07”98/10b.

Primele partide din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Rich
mond (Virginia) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : John Newcombe 
(Australia) — Wojtek Fibak (Polonia) 
7—6, 6—4 ; Arthur Ashe (S.U.A.) -L- 
Ilie Năstase (România) 3—6, 7—<5, 
6—3 ; Mark Cox (Anglia) — Manuel 
Orantes (Spania) 7—6, 6—2 ; Corrado 
BaraZzutti (Italia) — Jaime Fillol 
(Chile) 6—|, 3—6, 6—4 ; Eddie Dibbs 
(S.U.A.) — Mike Fischback (S.U.A.) 
6—2, 6—3 ; Harold Solomon (S.U.A.) 
— Antonio Zugarelli (Italia) 6—7, 
6—0, 6—4.

Tradiționalul turneu internațional 
de fotbal pentru juniori, care se 
desfășoară în aceste zile la Viarre- 
gio, a programat meciuri din cadrul 
optimilor de finală. Selecționata ora
șului Belgrad a întrecut cu scorul de 
3—2 (2—1) echipa orașului Pekin, 
toate cele trei goluri ale învingăto
rilor, fiind înscrise de Petrov. Punc
tele formației din R. P. Chineză au 
fost marcate de Cin Li-ho.

Alte rezultate : Spartak Levski 
Sofia — Napoli 3—1 (0—1) ; Dukla 
Praga — A. C. Milan 2—0 (0—0) ; 
Fiorentina — Sampdoria 3—0 (2—0). 

rea tezaurului spiritual al celor două 
popoare, cit și pentru contribuția 
țărilor noastre la Întărirea armoniei 
intre națiuni".

Primind scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Israelului, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit 
pentru urările adresate și a transmis 
la rindul 'său președintelui Israelului 
și primului ministru calde urări de 
sănătate și fericire, precum și urări 
de pace și prosperitate pentru po
porul israelian.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază că țara 
noastră „acționează susținut pe plan 
internațional pentru asigurarea unui 
climat de încredere și largă coope
rare intre popoare, pentru pace și 
securitate în întreaga lume".

„Istoria zbuciumată a poporului 
român — se arată în cuvintare — 
ne-a învățat că nu poate fi liber un 
popor care privează alt popor de 
libertate, de dreptul său de a-și ho
tărî singur soarta așa cum dorește. 
Pornind de la aceasta, de la faptul 
că România se găsește în apropierea 
zonei conflictuale din Orientul Mij
lociu, tara noastră militează activ 
pentru a se ajunge la reglementarea 
conflictului pe cale pașnică, la in
staurarea unei păci juste și durabile 
în zonă. Considerăm că o asemenea 
pace trebuie să ducă la retragerea 
trupelor israeliene din- teritoriile ara
be ocupate în urma războiului din 
1967. la soluționarea problemei po
porului palestinian în conformitate 
cu năzuințele sale naționale, inclusiv 
prin crearea unui stat palestinian 
independent. Ia garantarea indepen
denței, integrității- și securității tu
turor statelor din zonă, inclusiv a 
Israelului".

După ce se subliniază că „România 

și desfășurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii și ale coope
ratorilor din unitățile agricole.

— Planul de muncă al Consiliului 
Național al Agriculturii pe anul 
1978. f

Deschizînd lucrările plenarei, tova
rășul Manea Mănescu, primul minis
tru al guvernului, președintele Con
siliului Național al Agriculturii, a 
transmis participanților un călduros 
salut din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România. Primul ministru a 
subliniat contribuția hotărîtoare, ori
ginală, a secretarului general al parti
dului la perfecționarea organizării și 
conducerii agriculturii noastre socia
liste, la înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare intensivă și de 
modernizare a agriculturii, care a 
asigurat ridicarea acesteia pe o treap
tă superioară, ca ramură de bază a 

reprezentantul permanent al țării 
noastre in C.A.E.R.

★
La 30 ianuarie a.c. toyarășul Mihai 

Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România in I 
C.A.E.R.. președintele in funcțiune 
al Comitetului Executiv al C.Ă.E.R., 
l-a primit pe N. V. Faddeev, secre
tarul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, cu care a examinat pro
bleme aie ședinței viitoare a Comi
tetului Executiv al consiliului.

oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Rădulescu. viceprim-ministru al gu
vernului. președintele părții române 
în comisie, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Campionatul mondial de handbal

Ratări incredibile si incă o sansă irosită
CORESPONDENȚA DIN DANEMARCA

Aseară, la Odensee, handbaliștii 
noștri' au întilnit in primul meci al 
semifinalelor selecționata Iugosla
viei. ,

Cum s-a desfășurat partida, ați vă
zut aseară pe micul ecran. Ca in fie
care meci la acest campionat, echi
pa noastră a deschis scorul : 1—0, 
prin Voina, după ce publicul aplau
dase pasele sale de spectacol. Cîte
va minute scorul alternează pentru 
ca apoi — in ciuda faptului că ra
tăm două din cele patru lovituri de 
la 7 metri de care beneficiem — să 
conducem in permanență, mai cu 
seamă datorită celor 5 goluri din ac
țiune ale lui Birtalan. Dar, conducem 
numai cu avansul minim de un gol. 
în finalul reprizei, ratăm de patru 
ori desprinderea la două goluri și
ne mulțumim cu 10—9.

Repriza secundă avea să dezvăluie 
insă toate ' slăbiciunile echipei noas
tre. După ce. în cîteva minute, nrin- 
tr-un joc furtunos, ne detașăm la 
14—11. mal departe nu reușim decit 
incă un gol. in timp ce partenerii de 
joc reușesc să înscrie 7 la rînd. în 
minutul 5,0 : 15—16 ! Egalăm la 16 
cînd mai erau 7. secunde de joc, dar 
primim gol in ultima secundă a me
ciului. Scor final : 16—17.

Trebuie să spunem că acest meci a 
fost pregătit cu toată seriozitatea din 
punct de vedere tehnico-tactic. încer- 
cindu-se in același timp să se insu
fle handbaliștilor noștri încredere in 
potențialul lor. care pină acum nici
odată n-a fost etalat in adevărata sa 
măsură la această ediție. Pină la sco
rul de 14—11. se, poate spune că indi
cațiile antrenorilor au fost respectate 
și eficient traduse in joc. De ce am 
pierdut, totuși ? Am pierdut pentru 

s-a pronunțat întotdeauna pentru so
luționarea problemelor litigioase prin 
calea tratativelor între statele direct 
interesate", în cuvintare se spune : 
„După părerea noastră, în realizarea 
unei păci juste și-durabile în Orien
tul Mijlociu, Conferința de la Ge
neva poate juca un rol important, 
la lucrările ei urmind să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. De asemenea, România consi
deră că este necesar să sporească 
rolul O.N.U. în realizarea și garan
tarea păcii în această parte a lumii".

Apreciindu-se că „relațiile dintre 
România și Israel, întemeiate pe sti
mă și respect reciproc se dezvoltă 
continuu", în cuvintare se sublinia
ză : „Apreciez că există largi per
spective de amplificare a acestora — 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural — în intere
sul reciproc al popoarelor român și 
israelian, al cauzei păcii, înțelegerii 
si colaborării între națiuni".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat ambasadorului Is
raelului succes în misiunea încre
dințată. și l-a asigurat de sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut în- 
tr-o atmosferă cordială cu ambasa
dorul Israelului Aba Gefen. '

La solemnitate și la convorbire au 
participat George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curt-iceanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Israelului la 
București.

economiei naționale, creșterea con
tribuției ei la sporirea venitului na
țional, a avuției țării, la ridicarea 
nivelului de trai al poporului, la în
florirea patriei noastre socialiste.

în continuare, tovarășul Manea' Mă
nescu s-<r Referit la sarcinile ce revin 
agriculturii și industriei alimentare 
pentru îndeplinirea programelor spe
ciale de creștere a producției de ce
reale, plante tehnice, legume, fructe, 
a șeptelului, de sporire a producției 
agroalimentere, precum și pentru 
asigurarea unei temeinice pregătiri a 
campaniilor agricole din 1978, a re
alizării tuturor indicatorilor din a- 
gricultură prevăzuți în Planul națio
nal unic de dezvoltare economico^ 
socială a României pe perioada 
1976—1980.

Lucrările plenarei continuă în plen 
și in cadrul consiliilor Uniunii-Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Departamentului agricul
turii de stat, hortiviticulturii. Depar
tamentului industriei alimentare, 
Academiei de științe agricole și sil
vice, precum și Corhisiei . centrale , a 
agriculturii din localitățile necoope- 
rati vizate.

★
în Capitală a avut loc, de aseme

nea, plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție consacrată analizării mo
dului în care a fost îndeplinit planul 
de producție și financiar pe anul 
trecut și dezbaterii, în lumina hotă
râri lor Conferinței Naționale a parti
dului, a indicațiilor secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
măsurilor pentru realizarea sarcinilor 
ce revin agriculturii cooperatiste in 
1978.

. Primul ministru al Guvernului Republicii 
Populare Angola, Lopo Do Nascimento, va face 
o vizită oficială de prietenie in țara noastră

La invitația tovarășului Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului. Republicii Socialiste România, 
primul ministru al Guvernului Repu

că înlocuitorii celor 7 titulari nu au 
dat și nu reușesc să dea randamentul 
care se așteaptă de la ei (Grabovschi. 
Mironiuc, Stingă), dintre debutanți 
numai Durău reușind să joace la un 
nivel corespunzător : handbaliștii noș
tri au pierdut, de asemenea, pentru 
că nu au siguranță în executarea lo
viturilor de la 7 metri (din șapte ase
menea lovituri au ratat patru, prin 
Eirtalan de două ori. prin Voina și 
Drăgăniță) ; am pierdut. în ’ sfirșit, 

x pentru că echipa noastră nu poate 
menține avansul pe care și-l creează 
la un moment dat (așa s-a întimplat 
și în meciul cu Ungaria, așa s-a în
timplat și aseară).

.Celelalte rezultate : R.D.G. — 
R.F.G. 14—14 (in semifinala I) : 
U.R.S.S. — Suedia 24—18 și Dane
marca — Polonia 25—23 (în semifi
nala II) ; Cehoslovacia — Ungaria 
18—18 și Spania — Japonia 26—15 
(pentru locurile IX-XII).

Gh. MITROI

BASCHET:

Azi, meci internațional 
în sala Floreasca

în sala Floreasca din Capitală se 
joacă astăzi meciul dintre echipa 
Steaua București și formația suedeză 
S.B.B.K. Soedertalje. contînd pentru 
sferturile de finală (grupa B) ale 
„Cupei cupelor" la baschet masculin. 
Partida va începe la ora 17,45 și va 
fi arbitrată, de cuplul K. Brumen 
(Iugoslavia) — G. Horvath (Ungaria).

Sărbătorirea a 125 de ani

de la inaugurarea Teatrului Național

din București

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Meritul cultural" 

clasa I Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
din municipiul București

Pentru contribuția deosebită adusă la promovarea dra
maturgiei originale patriotice și revoluționare, valorifica
rea dramaturgiei naționale clasice și universale, creșterea 
nivelului artei interpretative românești, la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor,

cu prilejul aniversării a 125 de ani de la inaugurare, 
președintele Republicii Socialiste România decre

tează: 7
ARTICOL UNIC. — Se conferă Ordinul „Meritul cultural" 

clasa I Teatrului Național „I. L. Caragiale" din municipiul 
București.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adu
în Capitală a avut loc, marți, săr

bătorirea a 125 de ani de la inaugu
rarea Teatrului Național din Bucu
rești, moment de o semnificație deo
sebită in istoria primei noastre sce
ne, a mișcării artistice românești.

Aniversarea a fost marcată prin- 
tr-o adunare festivă, desfășurată in 
sala mare a Teatrului Național.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voi tec, Cornel Burtică, Ion Di.ncă, 
Miu Dobrescu, Radu Beligan, direc
torul Teatrului Național din Bucu
rești, actori și regizori care au dat 
strălucire acestei scene, reprezen
tanți ai vieții noastre cultural-artis- 
tice, un numeros public.

Tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a dat citire Mesajului adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general- al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, colectivului Tea
trului Național „I.L. Caragiale" din 
București, cu prilejul acestei sărbă
toriri.

Mesajul a fost primit de partici
pant! cu vii și îndelungi aplauze, in
tr-o atmosferă de puternică însufle
țire și mîndrie patriotică.

A fost citit apoi Decretul prezi
dențial prin care se conferă Ordi
nul „Meritul1 cultural" clasa I Tea
trului National „I. L. Caragiale" din 
municipiul București.

înmînînd distincția, tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, a 

. spus : „îmi revine înalta cinste și 
deosebit de plăcuta misiune ca, în 

. numele conducerii . de partid și de 
stat, personal în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre- 

. ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, să adresez cele mai calde felici
tări Teatrului Național din București 
cu prilejul conferirii înaltului Ordin 
al republicii „Meritul cultural" clasa 
I la gloriosul său jubileu, ca omagiu 
adus îndelungatei, nobilei și remar
cabilei activități a tuturor slujito
rilor de ieri și de astăzi ai primei 
scene dramatice românești.

Exprim din inimă urări de noi și 
neîntrerupte succese Teatrului Națio
nal pentru necontenita sporire a stră
lucitului patrimoniu teatral, pentru în
florirea artei și culturii naționale în 
condițiile minunate create de orîn- 

blicii Populare Angola, Lopo Do 
Nascimento, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, în 
prima decadă a lunii februarie a.c.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 
3 și, 4 februarie. In țară. : Vreme în 
general umedă. Cerul va fi temporar 
noros.' Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vint moderat cu intensificări locale, in 
estul țării, pină la 45 km/oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 șl plus 2 grade, local mai scă
zute in nordul țării, iar maximele intre 
minus 3 și plus 5 grade. Izolat, condiții 
de polei. Dimineața și seara se va pro
duce ceață. In București : Vreme în 
general umedă. Cer temporar noros. 
Vor cădea precipitații sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt mo
derat. Dimineața și seara, ceață slabă. 
Temperatura ușor variabilă.

teatre

narea fes
duirea noastră socialistă, de gloriosul 
partid comunist".

în numele Naționalului bucu- 
reștean, Radu Beligan a mulțumit 
pentru mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta dis
tincție acordată.

în continuare, au luat cuvintul 
George Macovescu, președintele U- 
niunii scriitorilor, Dina Cocea, vice
președinte al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și muzi
cale, Teofil Vilcu, directorul Teatru
lui Național din Iași, Petre Bucșa, 
directorul Teatrului Național din 
Cluj-Napoca, Maria Bistray, direc
toarea Teatrului maghiar de stat din 
Clu.j-Napoca, Marin Ioniță, muncitor. 
Erou al Muncii Socialiste, Alexandru 
Dincă, directorul Teatrului Național 
din Craiova.

Aducînd un călduros omagiu insti
tuției sărbătorite, vorbitorii au feli
citat călduros , colectivul Teatrului 
Național din București, i-au urat 
succese tot mai mari în îndeplinirea 
înaltelor îndatoriri ce îi revin.

Participanții la adunarea festivă au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Cu nețărmurită 
dragoste și recunoștință, cu profundă 
admirație și stimă pentru grija sta
tornică ce o purțăți culturii și artei 
românești, care străbate datorită I o- 
rientărilor și sprijinului dumneavoas
tră una din cele mai înfloritoare eta
pe, colectivul Teatrului Național „I. 
L. Caragiale", toți oamenii de tea
tru vă transmit calde mulțumiri pen
tru cinstirea adusă teatrului nostru și, 
prin intermediul lui, tuturor slujito
rilor- artei. dramatice românești,- prin' m 
mesajul dumneavoastră adresat ,.cu.„-, 
prilejul împlinirii a 125 de ani de' la 
inaugurarea primului edificiu.-aT.Tpa,* *• ... 
irului Național.

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Valiza cu fluturi
— 19,30.
o Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
ȘTEFAN POPOV — violoncel, BO- 
JIDAR NOEV — pian (R.P. Bulga
ria) — 20.
© Opera Română : Trubadurul
— 19.
© Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
© Teatrul Mic : Rețeta fericirii
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19.30,
(sala Studio) : Ultima cursă — 19. 
© Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Camping-Boema — 19,30.
O Ansamblu] artistic „Rapsodia 
română : Un pescăruș în larg —
19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" : Bom
ba zilei — 19,30.

Mesajul dumneavoastră, în care vi
brează o mare dragoste pentru cul
tură și artă, dă o înaltă apreciere ac
tivității generațiilor de actori și ani
matori de cultură ce și-au pus viața 
și talentul in slujba scenei, militind 
pentru cele mai nobile aspirații ale 
poporului nostru de libertate, unita
te și independență națională, de pro
gres social. Vă mulțumim din inimă 
pentru aprecierea dată tradiției artis
tice a Teatrului Național, prezent cu 
o înaltă conștiință politică în toate 
marile evenimente ale istoriei româ
nești.

Rezultatele bune obținute în acti
vitatea noastră au fost determinate

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă exprim recuAoștința profundă pentru caldele felicitări pe care mi 
le-ați adresat in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al dum
neavoastră personal in legătură cu alegerea mea în funcția de premier al 
Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene și vă 
urez dm toată inima să obțineți succese tot mai mari în activitatea dum
neavoastră responsabilă pentru construirea României socialiste multilateral 
dezvoltate.

LI GIONG OK
Premier al Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

0 delegație a Partidului Comunist din Israel 
a sosit în Capitală

Marți după-amiază a sosit la Bucu
rești o delegație a Partidului Comu
nist din Israel, bare, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită oficială în 
țara noastră. Delegația P.C.I. este 
formată din tovarășii : Uzi Burstein, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.I., Zahi Kharkabi, secretar al 
C.C. al P.C.I., Mordechai Katzav, se
cretar al districtului de sud al P.C.I., 
Khana Ibrahim, membru al consiliu
lui de, redacție al ziarului „Al-Itihad“, 
și Adel Abul Hegea, membru al Se

© Teatrul „Ion Creangă" : Sflrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec —• 10.
• Circul București : losefini și 
arena magică — 19,30.

cinema
• 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.
© Rocco și frații săi : PATRIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI
— 9,15; 12,30; 16; 19,15.
© Cîntarea României î CENTRAL
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20.
© Hamlet : EFORIE — 9; 12; 15; 
19, CINEMA STUDIO — 10; 13; 16;
19.
© împușcături sub clar de lună î 
FLACARA - 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.
© 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.
© Acțiunea „Autobuzul" s 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,

t* w8 v a
de îndrumarea fermă de către partid 
a întregii vieți cultural-artistice și, 
în primul rînd, de către dumneavoas
tră, oferindu-ne un îndreptar sigur 
în vederea intensificării contribuției 
la formarea omului nou, înaintat al 
timpului nostru, la edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, la transformarea teatrului într-o 
artă profund populară, prin conținu
tul și mesajul ei, o artă a tuturor 
oamenilor muncii. Datorită dumnea
voastră, Teatrul Național iși desfă
șoară acum activitatea intr-un mo
dem edificiu, expresie a locului im
portant al artei spectacolului in cul
tura noastră, dar și a răspunderilor 
deosebite care îi revin.

Pentru toate acestea, permiteți-ne. 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu. să vă 
exprimăm — alături de toți oamenii 
de artă — profunda noastră recunoș
tință și stimă. Vă asigurăm, totodată, 
că vom urma neabătut direcțiile de 
activitate trasate în mesajul dumnea
voastră și nu ne vom precupeți efor
turile de a răspunde prin opere de 
artă înaltelor cerințe și exigențe ale 
societății noastre contemporane.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

în aceste zile, cînd întregul nostru 
popor v-a sărbătorit cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viață și peste 
45 de ani de activitate revoluționară, 
alături de toți oamenii de cultură, oa
menii de teatru vă cer îngăduința 
să-și exprime încă o dată profunda lor 
recunoștință și admirație pentru lup
ta dumneavoastră neabătută de a 
înălța România pe cele mai înalte 
taepte ale civilizației materiale și spi
rituale, de a asigura înflorirea conti- 

' nuă și fără; precedent a culturii și ar- 
,;-țgi. Jrț; dumheavpastră întregul nostru 

popor cinstește cu alese sentimente 
pe cel mai strălucit și iubit fiu al 
său, care și-a pus viața și gindirea 
cutezătoare, deschizătoare de noi 
drumuri. în slujba edificării Româ
niei moderne, multilateral dezvoltate, 
orientînd-o cu pilduitoare fermitate 
revoluționară spre înfăptuirile de sea
mă ale comunismului. Gindirea dum
neavoastră clarvăzătoare dă un sens 
dinamic și creator devenirii noastre 
istorice. însuflețește și călăuzește ac
tivitatea tuturor oamenilor de cultură 
și artă".

După adunarea festivă a fost pre
zentat un spectacol omagial cu piesa 
„Căruța cu paiațe" de Mircea Ștefă- 
nescu.

cretariatului Comitetului de partid al 
districtului Nazaret.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal București-Otopeni, delegația P.C. 
din Israel a fost salutată de tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Alexa Haralambie, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Corbu, redactor-șef, 
adjunct al ziarului „Scînteia", Ion 
Constantin, secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., de activiști 
de partid.

FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Pasărea albastră : FLAMURA
— 9.
© Șatra : FESTIVAL — 9; 11,15;
13.30: 16; 18,15: 20.30.
• Dantelăreasa : BUZEȘTI —
15,45; 18; 2Q.15, MIORIȚA — 9: 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15..
© Mark polițistul : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30.
© Castelul de nisip : FAVORIT
— 9.15; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15.
© Zorro : LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,15; 17; 19,45.
© Drumul spre Vest ; PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17.
© Căldura — 9,45, Nimic pe fron
tul de Vest — 11,45; 14, Sfidarea
— 16,15, Valsul nemuritor — 18,30;
20,30 : CINEMATECA.
© Cei trei mușchetari : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
17.
© Rîul care urcă muntele : DRU
MUL SĂRII — 16; 18: 20.
© Comoara din lacul de argint : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Evadați din viitor : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. LIRA
— 15,30; 18; 20.15.
© Invincibilul Luke — 9,30; 11.30;
13,30, Aventurile maimuței Nuky
— 16; 18; 20 : DOINA.
© Mama î FERENTARI — 15,30;
18; 20.
© Condurul și trandafirul : CO- 
TROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.

Cronica zilei
La invitația societății internaționa

le „Ovidianum", cu sediul la Bucu
rești, Carlo Venturini, profesor la 
universitățile din Florența și Pisa, a 
susținut în aceste zile o serie de con
ferințe in Capitală. Astfel, luni și 
marți au fost prezentate conferințele 
„Considerațiuni asupra principatului 
lui-Augustus" (la Universitatea Bucu
rești) și, respectiv, „Dreptul roman — 
izvor al dreptului european" (la 
A.D.I.R.I.). Au participat cadre didac
tice, specialiști în științe juridice, 
latiniști. Aceleași conferințe vor fi 
susținute miercuri, 1 februarie, și Ia 
Casa corpului didactic din municipiul 
Brașov.

★
Unul dintre cei mai de seamă plas- 

ticieni contemporani americani, pic
torul Willem de Kooning, se prezin
tă iubitorilor de frumos din țara 
noastră printr-o expoziție personală, 
vernisată marți, în rotonda sălii 
mici a Palatului Republicii. Expozi
ția reunește lucrări de pictură, 
sculptură și grafică. La festivitate au 
participat reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Uniunii^ artiștilor plastici, oameni 
de cultură, un numeros public. Au 
fost de față Orison Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, 
precum și membri ai corpului diplo
matic acreditați in țara noastră.

★
Marți seara, la cinematograful 

„Studio" din Capitală a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul artistic 
indian „Făgăduiala". La spectacol au 
participat reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Aso
ciației de prietenie româno-indiană. 
Institutului român , pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni de 
cultură. Au participat P. K. Saha, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al In
diei la București, și membri ai amba
sadei.

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Telcșcoală © Limba română 
— gramatică (Consultații — 
gimnaziu)

10,00 Șoimii patriei
10,10 întrebări și răspunsuri. Uni

versitatea politică. Concep
tele dezvoltării economico- 
sociale contemporane. Con
ceptul de țară cu dezvoltare 
medie.

10.30 Teatru TV — „Noapte albă", 
de Mircea Bradu

11,40 Telex
16,00 Telex 
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă germană
17,05 Moment folcloric
17.15 Tragerea Pronoexpres
17.25 Telecronica pentru pionieri
17.45 Baschet masculin : Steaua 

București — Soedertalje (Sue
dia)

19.15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Hotărîrile Conferinței Națio

nale — program al împliniri
lor pentru noi și pentru țară

20,05 Din viața muzicală — Sergiu 
Celibidache la pupitrul Filar
monicii „George Enescu" din 
București

20.25 Noi, femeile !
20.50 Telecinemateca : ..Giordaho 

Bruno". Premieră TV
22.35 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.50 Desene animate
20.15 Mai aveți o întrebare ? —

Posibilități și limite ale auto
controlului uman

20.45 Oaspeți pe scenele de con
cert ale Capitalei

21.15 Telex
21.20 loan Slavici. Documentar ar

tistic realizat de Studioul de 
film TV

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor CEC 

ieșite câștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 ianuarie 1078

9 825 TOTAL: 9 260 000

1 83286 56 50 000
1 81107 95 50 000
1 74842 34 40 000
1 05907 44 40 000
1 28769 70 40 000
1 92188 108 30 000
1 50657 113 30 000
1 19612 80 30 000
1 15478 90 30 000
1 00575 95 25 000
1 36742 109 25 000
1 23507 114 25 000
1 99924 116 25 000
1 75326 75 25 000
1 51757 69 20 000
1 52916 44 20 000
1 14328 31 20 000
1 70152 07 20 000
1 40496 22 20 000
1 45385 66 20 000
1 41955 72 15 000
1 84625 10 15 000
1 17771 82 15 000
1 26736 38 15 000
1 67526

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

57 15 000

100 «606 110 5 000
100 990 57 3 000
100 268 96 1 000
100 821 107 1 000
100 838 42 1000
100 123 108 1 000
100 325 97 1 000
100 432 55 1000

1 000 17 20 800
1 000 30 123 800
1 000 08 34 81)0
1 000 95 96 800
1 000 . 00 79 800

• 1 000 24 76 800
1 000 03 06 800
1 000 25 85 800
1 000 OR 17 800

Ciștigurile revin întrggi obligațiuni
lor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile CEC.

La obligațiunile CEC din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială., primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

naștere, care coincide cu împlinirea a 45 de ani de activitate 
revoluționară, în numele Partidului Popular-Revoluționar Laoțian 
și al poporului laoțian vă adresăm felicitările noastre cele mai 
călduroase și frățești.

Timp de cîteva decenii, dumneavoastră ați jucat un rol foarte 
important și ați adus o contribuție considerabilă la opera luptei 
victorioase a partidului și poporului român pentru răsturnarea 
feudalilor, capitaliștilor și fasciștilor și în edificarea socialismului 
în Republica Socialistă România. îndeosebi după ce ați ocupat 
funcția de secretar general al .Partidului Comunist Român și 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a 
cucerit victorii strălucite în apărarea cuceririlor revoluționare, in 
edificarea socialismului dezvoltat și în consolidarea solidarității 
lagărului socialist, ceea ce ridică pe zi ce trece prestigiul Republicii 
Socialiste România pe arena internațională. în ceea ce privește 
Republica Democrată Populară Laos, dumneavoastră ați contribuit 
în mod considerabil Ia dezvoltarea și întărirea solidarității de luptă 
și a prieteniei frățești dintre cele două partide și țări.

Cu acest prilej, dorim să vă urăm multă sănătate, viață 
îndelungată, noi și tot mai mari succese în înfăptuirea planurilor 
dumneavoastră de construire a socialismului în România, 
contribuind astfel la întărirea sistemului socialist mondial.

KAYSONE PHOMV1HANE
Secretar general al Comitetului Executiv 

al Comitetului Central al Partidului 
Popular-Revoluționar Laoțian,

Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Laos
SUFANUVONG

Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 
’ Președintele Adunării Populare Supreme

a Republicii Democrate Populare Laos

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 adresez cele mai cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de multă sănătate și fericire personală, precum și de succese 
continui in funcția de răspundere pe care o îndepliniți.

EDVARD KARDELI
Membru al Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe președinte,
Permiteți-mi să mă alătur numeroaselor felicitări pe care le 

primiți cu ocazia jubileului vieții dumneavoastră, urindu-vă cu 
acest prilej multe succese in munca dumneavoastră revoluționară.

Doresc să evidențiez că activitatea dumneavoastră de om de 
stat și conducător de partid este de o mare însemnătate nu nu
mai pentru Republica Socialistă România și pentru relațiile țării/ 
dumneavoastră cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, ci 
și pentru întreaga mișcare muncitorească internațională.

Primiți, vă rog, sincere felicitări pentru înalta distincție care 
v-a fost acordată de tovarășul președinte I. B. Tito și cele mai 
bune urări pentru activitatea dumneavoastră viitoare, pentru fe
ricire personală, sănătate și încă multe noi succese vinătorești,

STANE DOLANȚ
" ■ . Secretarul Comitetului Executiv

al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Unității Socialiste

Mult stimate tovarășe președinte, i
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele 
Consiliului Național al Frontului Național și al prezidiului său, 
cele mai cordiale felicitări. Personal, doresc să vă transmit un 
călduros salut și cele mai bune urări de sănătate, fericire perso
nală și noi succese in activitatea dumneavoastră plină de răspun
dere. Toate forțele sociale unite in Frontul Național din Republica 
Democrată Germană vă apreciază ca pe un om de stat și politician 
care, prin politica sa pusă în slujba păcii, și-a ciștigat o înaltă 
apreciere internațională.

Cetățenii țării noastre urmăresc cu deosebită atenție și bucu
rie succesele și progresele pe care le obțin in opera de edificare 
a orînduirii socialiste damenii muncii din Republica Socialistă 
România, sub conducerea Partidului Comunist Român și in strinsă 
colaborare cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și cu ce
lelalte state socialiste frățești.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două mișcări socialiste frățești, Frontul Național din 
Republica Democrată Germană și Frontul Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România, Se vor dezvolta și adinei in conti
nua. in toate domeniile, spre binele celor două popoare ale 
noasjtre și în interesul întăririi socialismului și al asigurării păcii 
in lume.

Cu deosebită considerație,
Prof. dr. ERICH CORRENS
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național
din Republica Democrată Germană

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, in numele Partidului Socialist Italian și al meu personal, 
vă rog să primiți cele mai frățești felicitări și urarea de a desfă
șura și pe viitor prețioasa dumneavoastră activitate pusă in slujba' 
cauzei poporului român, a destinderii internaționale și a colabo
rării pașnice intre popoare. , 1 ,

Cu salutări frățești,
BETTINO CRAXI

Secretar general 
al Partidului Socialist Italian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Păstrind o vie amintire despre întîlnirea noastră de la București, 

cu prilejui vizitei mele oficiale în România, vă rog să-mi permiteți, 
domnule președinte, să exprim urările mele sincere cu ocazia ani
versării zilei dumneavoastră de naștere, iar poporului român îi 
adresez salutul populației Parisului ca mărturie de sinceră și cor
dială considerație.

JACQUES CHIRAC
Președintele Partidului 

Adunarea pentru Republică, 
Primarul Parisului

Excelenței Sale
Domnului' NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere. Partidul Revoluționar Instituțional vă adresează călduroase 
urări de fericire personală și transmite, cu această ocazie, feli
citări eroicului popor român.

CARLOS SANSORES PEREZ
Președintele Comitetului Executiv Național 

al Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, doresc să vă transmit cele mai călduroase salutări și cele 
mai bune urări de viitor.

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad-Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate domnule președinte,
Astăzi, de ziua dumneavoastră de naștere, vă transmit toate 

urările mele de bine pentru dumneavoastră personal, pentru acti
vitatea dumneavoastră și pentru o colaborare pașnică în Europa 
și in lume.

WILLY BRANDT
Președintele Partidului Social-Democrat 

din R.F.G.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cele șase decenii de viață pusă în slujba patriei dumneavoastră 

v-au cîștigat admirația lumii întregi și stima prietenilor dumnea
voastră.

JOSE FIGUERES
Fost președinte

I al Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rog să primiți felicitările și urările mele de bine.

Reamintindu-mi de lunga noastră convorbire privind problemele 
mondiale, cu prilejul vizitei mele la București, toamna trecută, 
aștept cu plăcere vizita dumneavoastră de stat la Londra, în_vara 
aceasta, cînd sper că vom putea face un nou schimb de păreri în 
aceste probleme, precum și în alte domenii de o mare importanță 
pentru cele două țări ale noastre.

EDWARD HEATH

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu plăcutul prilej al fericitei aniversări a zilei de naștere a 

Excelenței Voastre, sînt îneîntat să vă transmit felicitările mele 
călduroase, împreună cu cele mai bune urări de continuă sănătate 
și fericire.

Cu cea mai înaltă apreciere și considerație,
MOHAMED HUSNI MUBARAK

Vicepreședintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

să vă urez mulți ani fericiți, iar pentru țara și poporul dum
neavoastră noi succese și prosperitate.

MAHMUD RIAD
Secretar general al Ligii Arabe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

naștere și a 45 de ani de activitate revoluționară, am onoarea să 
vă rog să primiți cele mai calde felicitări pentru succesele depline 
în activitatea dumneavoastră prestigioasă, care a condus poporul 
român prieten la realizarea și depășirea planurilor cincinale re
voluționare.

Primiți, vă rog, cele mai sincere urări de sănătate pentru dum
neavoastră și scumpa dumneavoastră soție. Vă doresc noi succese 
în eforturile dumneavoastră .permanente pentru instaurarea unei 
păci juste și durabile in zona Orientului Mijlociu.

Vă doresc viață lungă și fericită in interesul poporului român 
prieten și al întăririi prieteniei arabo-române.

ASSEM KANSOU
Secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă transmitem, în numele Partidului Cooperatist din Marea 
Britanie, calde felicitări.

Privim cu interes dezvoltarea în continuare a prieteniei dintre 
popoarele noastre.

JOHN PARKINSON
Președinte

DAVID WISE
Secretar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului -Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule secretar general și drag prieten,
Vă rog să-mi permiteți, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, să 

vă exprim toate urările de fericire și reușită pentru dumneavoastră, 
pentru partidul și țara dumneavoastră, care ne sînt atit de scumpe.

Vă rog să credeți, domnule secretar general și drag prieten, in 
expresia prieteniei mele profunde.

ROBERT FABRE
Președintele Mișcării Radicalilor 

de Stingă (Franța)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

rog să primiți felicitările și urările mele de fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul român.

GHEORGHIOS J. MAVROS
Deputat,

Președinte de onoare
al Uniunii Centrului Democratic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez vii felicitări și cele mai bune urări în înde
plinirea importantei dumneavoastră misiuni consacrate succesului 
și fericirii poporului român.

KALEVI SORSA
Președintele Partidului

Social-Democrat din Finlanda |

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

Excelența Voastră să primească sincerele mele felicitări.
OLAV AL V-LEA

Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, felicit pe Excelența Voastră și vă urez viață îndelungată, 
sănătate și fericire.

SULEYMAN DEMIREL
Președintele

Partidului Dreptății din Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate domnule președinte,
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață,- vă adresez, In nu

mele Uniunii Creștin-Democrate din Germania și al meu perso
nal, felicitări cordiale. Uniunea Creștin-Democrată este conștientă 
de contribuția deosebită pe care România, sub conducerea dum
neavoastră, a adus-o, prin politica sa națională suverană, la în
țelegerea dintre popoare.

Cu cele mai bune urări de fericire personală și pentru viitorul 
țării dumneavoastră,

Rămin al dumneavoastră,
HELMUT KOHL

Președintele Uniunii Creștin-Democrate 
din Germania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de viață lungă închinată 
luptei pentru principiile comunismului, conducerea națională a 
Partidului Popular Socialist, pe care l-a înființat acum 30 de ani 
in Mexic Vicente Lombardo Toledano, vă transmite un salut călduros 
și frățesc.

Acest fericit eveniment, care umple de bucurie poporul român 
și pe cei care, pe diferite meridiane ale globului, luptăm pentru 
construirea unei societăți pline de bunăstare și fericire, ne oferă 
ocazia de a vă exprima o dată în plus recunoștința noastră față 
de personalitatea dumneavoastră de autentic revoluționar marxist, 
care se situează in rîndurile detașamentului de avangardă a 
proletariatului internațional.

în calitatea dumneavoastră de conducător al Partidului Comunist 
Român și de președinte al țării, în fruntea marelui popor român, 
ați- dobîndit succese extraordinare în domeniile științei, tehnicii, 
culturii și artei în general, succese care se reflectă în înalta 
producție industrială și agricolă, în domeniul educației sub toate 
aspectele sale, în ridicarea nivelului de viață al clasei muncitoare 
și in creșterea condițiilor generale sociale de viață meriite să ducă 
la asigurarea sănătății poporului.

De asemenea, dorim să subliniem valoroasa dumneavoastră 
contribnție la procesul de edificare a securității și păcii, care, pe 
zi ce trece, devine realitate nu numai pentru țările europene, ci 
pentru întreaga lume, și care, în această etapă, s-a materializat 
prin istoricul Act final de la Helsinki.

Pentru contribuția adusă prin lupta dumneavoastră plină de un 
nou- umanism la cauza justă a popoarelor lumii și a socialismului, 
la cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere vă 
reinnoim urările noastre fierbinți de viață lungă, plină de sănătate, 
pentru a putea continua să conduceți cu și mai mari succese lupta 
poporului dumneavoastră, în strînsă colaborare cu celelalte țări 
socialiste, cu mișcarea muncitorească internațională și cu lupta 
de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație colonială 
sau semicolonială, așa cum este al nostru.

Cu un salut călduros și frățesc,
In numele Direcției naționale,

JORGE CRUICKSHANK GARCIA
Secretar general 

al Partidului Popular Socialist din Mexic, 
Senator al republicii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

primiți, Excelență, cele mai bune felicitări.
Vă urez să continuați pe calea cea bună pînă la o sută două

zeci de ani.
J Cordiale salutări,

GOLDA MEIR

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
■ Președintele Republicii Socialiste România

Călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, exprimind aprecierea noastră pentru 
inalta dumneavoastră contribuție în promovarea păcii, a cooperării 
internaționale și a prieteniei intre popoare.

Vă urăm dumneavoastră și poporului prieten român noi succese 
și realizări.

Sîntem dornici să întărim, in continuare, legăturile noastre prie
tenești în lupta pentru pace, justiție și libertate, credincioși în vic
toria popoarelor.

încă o dată' acceptați cele mai bune urări din partea poporului 
nostru și a noastră.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist

E.D.E.K. — Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele tuturor membrilor Partidului Socialist Belgian și al 
nostru personal, vă adresăm caldele noastre felicitări cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a dumneavoastră.

Partidul socialist vă urează să continuați, fructuos șl timp în
delungat, mandatul prezidențial, cu convingerea că prezența dum
neavoastră rămîne un element activ în relațiile noastre bilaterale, 
în instaurarea păcii în lume.

ANDRE COOLS și CHARLES VAN MIERT
Președinți naționali ai Partidului Socialist Belgian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, Confederația Ecuadoriană Democratică a Organizațiilor 
de Clasă vă felicită călduros și vă transmite cele mai bune urări in 
activitatea dumneavoastră pusă în slujba poporului român și a 
păcii mondiale.

Cu mult respect,
EMILIO VELASCO

Președintele Confederației Ecuadoriene Democratice 
a Organizațiilor de Clasă

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, avem onoarea, domnule președinte al Republicii. So
cialiste România și secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, de a vă adresa dumneavoastră și poporului român urările 
noastre cele mai sincere și militante.

PAUL R. BERENGER
Secretar general

al Mișcării Militante Mauritiene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață și a 45 de ani de acti

vitate revoluționară, vă urez la mulți ani, sănătate și putere de 
muncă, spre binele poporului frate român, al partidului și al statu
lui socialist.

Republica Socialistă România cu harnicul ei popor, sub condu
cerea Partidului Comunist Român în frunte cu dumneavoastră, în 
colaborare cu țările comunității socialiste, a repurtat succese re
marcabile în îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism.

Sub conducerea dumneavoastră neobosită, Republica Socialistă 
România a devenit un factor important al destinderii, păcii și co
laborării între națiuni.

Relâțiile tradiționale de prietenie dintre poporul grec și poporul 
român au cunoscut, sub conducerea dumneavoastră, o și mai mare 
dezvoltare. Republica Socialistă România s-a dovedit credincioasă 
datoriei sale internaționaliste față de emigranții politici greci, care 
trăiesc în țara dumneavoastră ospitalieră și participă activ, alături 
de poporul român, la construirea socialismului.

Profit de această ocazie pentru a mulțumi statului socialist, 
Partidului Comunist Român și dumneavoastră personal pentru 
această solidaritate intemaționalistă. Doresc ca relațiile dintre po
poarele și partidele noastre să se dezvolte și în viitor.

APOSTOLOS GROZOS
Președinte de onoare

al Partidului Comunist din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Scumpe tovarășe,
Din însărcinarea Consiliului Național a! Partidului Comunist din 

India și al meu personal, permiteți-mi să vă transmit felicitări din 
inimă cu ocazia aniversării a 60 de ani de la naștere, la 26 ianuarie.

Activitatea dumneavoastră și dedicarea mai întîi ca lider al tine
retului și apoi ca lider al mișcării antifasciste și ca lider al Parti
dului Comunist Român, ca militant al mișcării comuniste interna
ționale, sînt larg recunoscute.

Dumneavoastră aduceți o importantă contribuție ca secretar ge
neral al Partidului Comunist Român și președinte al Republicii So
cialiste România in construcția socialismului în țara dumneavoastră, 
ajutînd totodată să se schimbe balanța mondială a forțelor ca mem
bru al comunității statelor socialiste.

încă o dată vă transmit salutări din inimă cu această ocazie.
Vă doresc multi ani și multe succese dumneavoastră și parti

dului dumneavoastră, poporului dumneavoastră pentru cauza 
comună.

Cu salutări călduroase, al dumneavoastră,

C. RAJESHWARA RAO
Secretar general

al Consiliului Național
al Partidului Comunist din India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, 26 ianuarie, am plăcerea de a vă transmite călduroase urări 
de fericire personală, precum și de succese în activitatea desfășu
rată la conducerea țării, spre binele nobilului popor român.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi sentimentele mele de 
înaltă și distinsă considerație.

EDMUNDO LOPEZ GOMEZ
Președintele Senatului 
Republicii Columbia

COMITETULUI CENTRAL
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Iordanian vă 
adresează cele mai bune urări de viață îndelungată, sănătate și acti
vitate rodnică.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST IORDANIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
26 ianuarie. Sub conducerea dumneavoastră, România acționează 
pentru unitatea tuturor forțelor progresiste antiimperialiste, pentru 
întărirea solidarității țărilor socialiste și a tuturor popoarelor care 
luptă pentru pace, libertate, dem'ocrație și socialism.

Vă urez mulți ani de activitate în slujba acestei cauze.

E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general

al Partidului Comunist din India (marxist)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central și al tuturor militanților Partidu
lui Comunist din Ecuador, vă transmit, cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cordiale felicitări, îm
preună cu urările noastre de viață îndelungată, la fel de rodnică ca 
și pînă in prezent, în slujba poporului român, a victoriei socialis
mului și păcii mondiale.

Cu salutări frățești,
PEDRO SAAD
Secretar general

al Partidului Comunist din Ecuador

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, Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia vă 
adresează călduroase felicitări, sănătate și viață îndelungată în 
activitatea dumneavoastră creatoare pentru binele și fericirea po
porului român, pentru progresul comunității socialiste.

Cu salutări tovărășești,
Pentru Comitetul Central 

al P.C. din Grecia

HARILAOS FLORAKIS
Prim-secretar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian, vă 
transmit calde felicitări și salutări cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere. Vă urez succese tot mai 
mari și continue în construcția socialismului, precum și bunăstare 
pentru patria dumneavoastră.

Cu salutări frățești,
FERNANDO MALDONADO

Secretar general 
al Partidului Socialist Revoluționar 

Ecuadorian
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Lucrările Comitetului pregătitor al sesiunii speciale

a Adunării Generale a O N U.
„Edificarea unei securități reale 
în Europa necesită măsuri efective 

de dezarmare"
Intervenții la reuniunea de la Belgrad

BELGRAD 31 — Trimisul special 
Agerpres transmite : în ședința ple
nară de marți a Reuniunii reprezen
tanților țărilor participante la Con
ferință pentru securitate și cooperare 
în Europa, numeroase delegații au 
insistat din nou pentru accelerarea 
lucrărilor, in vederea elaborării unui 
document de substanță, care să con
tribuie la întărirea securității și dez
voltarea cooperării pe continent.

Șeful delegației române, ambasado
rul Valentin Lipatti, a reafirmat con
cepția României, conform căreia re
uniunea de Ia Belgrad trebuie să a- 
dopte măsuri și hotărîri concrete cu 
privire la problemele fundamentale 
ale securității și cooperării în Euro
pa și în toate sectoarele Ia care se 
referă Actul final. în continuare, re- 
ferindu-se la interesul și importan
ta acordată de statele participante 
aspectelor militare ale securității, ne
cesității de a se întreprinde noi e- 
forturi în acest domeniu, reprezen
tantul României a insistat asupra ce
rinței fundamentale ca documentul 
final al reuniunii de la Belgrad să 
cuprindă măsuri concrete, in cadrul 
unui capitol substanțial, cu privire la 
aspectele militare ale securității. Re
amintind numeroasele propuneri pre
zentate de statele participante în do
meniul militar, inclusiv propunerile 
României, vorbitorul a reafirmat in
teresul profund manifestat de țara 
noastră pentru negocierea și adopta
rea unor asemenea propuneri. El a 
arătat că, în concepția României, a- 
doptarea de noi măsuri în domeniul 
militar — atît de dezarmare . și 
dezangajare militară, cît și de creș
tere a încrederii — face parte inte
grantă din eforturile pentru întări
rea securității și dezvoltarea coope
rării în Europa ; fără adoptarea de 
măsuri efective în acest domeniu nu 
poate exista securitate reală pe con
tinent.

Reprezentantul român a subliniat 
apoi că reuniunea de la Belgrad nu-și 
poate îndeplini mandatul, nu poate 
răspunde așteptării popoarelor, a o- 
piniei publice, fără să negocieze și 
să adopte măsuri efective în dome
niul militar.

să consti- 
semnifica- 
de Confe- 
cooperare

document

în-același timp, șeful delegației ro
mâne a sprijinit propunerea Uniunii 
Sovietice privind convocarea unei re
uniuni la nivel de experți, care să 
examineze, după reuniunea de la 
Belgrad, propuneri de noi măsuri în 
domeniul militar. El a reafirmat vo
ința delegației române de a-și aduce, 
alături de celelalte delegații, contri
buția la elaborarea unui document 
de conținut al reuniunii de la Bel
grad, astfel îneît aceasta 
tuie cu adevărat o etapă 
tivă a procesului început 
rinta pentru securitate și 
în Europa.

Pentru elaborarea unui
care §ă cuprindă măsuri concrete de 
întărire a securității și dezvoltare a 
cooperării pe continent s-au pro
nunțat, de asemenea, reprezentanții 
Portugaliei, Suediei, Iugoslaviei, Mal
tei. Austriei, Finlandei, U.R.S.S., El
veției. Spaniei și S.U.A.

Șeful delegației iugoslave a subli
niat răspunderea comună a tuturor 
statelor participante pentru rezultar 
tele reuniunii de la Belgrad și nece
sitatea de a se manifesta in această 
etapă voința politică de natură să 
permită elaborarea de soluții gene- 
ral-acceptabile in problemele fun
damentale ce stau in fața reuniunii. 
El a arătat, totodată, că adoptarea de 
noi măsuri în domeniul militar pre
zintă o importanță capitală pentru" 
politica de securitate, și cooperare în 
Europa. ' '

Șeful delegației Elveției a insistat 
asupra competenței reuniunii de la 
Belgrad de a adopta hotărîri și mă
suri concrete care să permită impul
sionarea aplicării Actului final, ară- 
tind că numai în acest fel reuniunea 
de la Belgrad poate constitui un pas 
înainte spre ameliorarea relațiilor pe 
toate planurile între statele partici
pante. spre întărirea securității și 
dezvoltarea cooperării pe continent.

Reprezentantul Austriei a insistat 
asupra laturii dinamice a mandatului 
reuniunii de la Belgrad, care trebuie 
să dea un nou impuls procesului în
ceput și. să aprofundeze conlucrarea 
dintre state și cursul destinderii.

Conferință de presă a președintelui S. U. A,
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

într-o conferință de presă desfășu
rată la Washington, președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, s-a referit la 
programul de redresare a economiei 
americane, pregătit de Casa Albă. 
Președintele a cerut membrilor foru
lui legislativ să aprobe propunerile 
Administrației privind proiectul de 
buget pentru viitorul exercițiu fi
nanciar, care vizează crearea, pînă în 
1979, a un milion de noi locuri de 
muncă, menținerea ratei anuale de 
creștere economică la 4,5—5 la sută 
și reducerea nivelului șomajului sub 
6 la sută din 
că. Vorbitorul

totalul forței de mun- 
a declarat că progra-

mul antiinflaționist al Administrației 
este voluntar și că va cere. în acest 
context, pe de o parte sindicatelor 
să își limiteze cererile de sporire a 
salariilor, iar, pe de altă parte,- pa
tronatului să frîneze creșterile de 
prețuri sub media din ultimii doi 
ani. „pentru a împiedica inflația să 
ne copleșească".

Referitor la evoluția situației ;din 
Orientul Mijlociu, Jimmy Carter a 
reafirmat poziția Statelor Unite, 
apreciind. între altele, că implantarea 
de noi așezări israeliene în ' terito
riile arabe ocupate „este ilegală și 
constituie obstacole în calea păcii".

CAIRO

egipteano-israelian
CAIRO 31 (Agerpres). — Marți au 

fost reluate la Cairo lucrările Comi
tetului militar egipteano-israelian. 
Delegația egipteană este condusă de 
ministrul de război și al producției

militare, generalul Ghani Al Ga- 
massi. iar cea israeliană, care a so
sit in cursul zilei la, Cairo, de mi
nistrul apărării, generalul Ezer Weiz- 
man.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Proiecte de rezoluții împotriva
Propuneri avansate de România pentru

urgentarea negocierilor de fond
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— La New York continuă lucrările 
Comitetului pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării.

Luind cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion Datcu, a re
afirmat poziția țării noastre asupra 
importanței unei bune pregătiri a se
siunii speciale 
necesității de 
faza de lucru, 
propriu-zisă a 
ce urmează a fi adoptate la sesiunea 
specială.

După cum se cunoaște, Centrul 
O.N.U. de dezarmare a elaborat un 
tabel sinoptic comparativ al docu
mentelor prezentate în comitet de 
diferite țări și grupuri de țări. Acest 
tabel comparativ urmează să repre
zinte baza de negociere în vederea 
elaborării proiectelor dș documente. 
Pînă în prezent a fost elaborat ta
belul comparativ al propunerilor re
feritoare la prima secțiune — Decla
rația asupra dezarmării. Ideile cu
prinse în documentul de lucru al ță
rii noastre pe această temă sînt re
flectate în mod corespunzător, ele 
constituind elemente de referință 
urmează a fi luate în considerare 
definitivarea textului proiectului 
declarație.

Reprezentantul român a propus 
Centrul O.N.U. pentru dezarmare 
elaboreze, cit mai curînd posibil, ta-

și, în acest sens, a 
a se începe imediat 
procesul de redactare 
textelor documentelor

bele sinoptice similare cu privire și 
la celelalte secțiuni — Programul de 
acțiune și structurile de negociere. 
De asemenea, el a insistat ca nego
cierile de fond să înceapă imediat.

Aceste idei au fost sprijinite și' de 
alte delegații, astfel că fi-a hotărît 
transformarea comitetului, începind 
de la 31 ianuarie, în grup de lucru 
cu participare deschisă, în cadrul 
căruia să se procedeze la prima lec
tură a proiectului Declarației privind 
dezarmarea.

ce 
la 
de

ca
să

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, s-a întîlnit la sediul Na
țiunilor Unite din New York cu 
membri ai Biroului Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii în frunte cu 
Romesh Chandra, președintele Con
siliului Mondial al Păcii. Cu acest 
prilej a fost înmînat srecretarului 
general al O.N.U. textul declarației 
speciale în problemele destinderii și 
dezarmării, adoptată la recenta se
siune de la Washington .a Biroului 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii.

Declarația — prezentată spre 
examinare și Comitetului pregătitor 
al sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru dezarmare — 
exprimă convingerea 
poate deveni un pas 
înlăturarea pericolului

regimului de
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

Statele africane membre neperma
nente ale Consiliului de Securitate 
(Gabon, Mauritius și Nigeria) au pre
zentat în mod oficial două proiecte 
de rezoluție care condamnă «regimul 
din Africa de Sud și cer aplicarea 
de sancțiuni internaționale împotriva 
acestora.

Primul proiect, invocînd capitolul 
al VII-lea al Cartei O.N.U., prevede 
sancțiuni internaționale obligatorii în 
vederea aplicării unui embargo a- 
supra împrumuturilor și creditelor 
acordate Africii de Sud, ca și asupra 
investițiilor în această țară.

Celălalt proiect de rezoluție „con
damnă în mod energic regimul mi
noritar, rasist din Africa de Sud pen
tru faptul de a fi exercitat o repre
siune masivă și crescîndă împotriva

la Pretoria
tuturor adversarilor apartheidului, 
prin uciderea de manifestanți paș
nici și de deținuți politici". Proiec
tul condamnă cu putere crearea de 
bantustane și așa-zisele așezări tri
bale, declarînd că „violența și repre
siunea exercitate de către regimul 
rasist vor duce in mod sigur la în
fruntare violentă sau la o conflagra
ție rasială avînd serioase repercu
siuni internaționale".

Documentul1 prevede, de asemenea, 
reunirea din nou a Consiliului de 
Securitate cel mai tîrziu la 21 martie 
pentru a lua în considerare alte mă
suri, ținind cont de rezoluțiile Adu
nării Generale a O.N.U. din 14—16 
decembrie 1977, care preconizează 
sancțiuni economice și ruperea rela
țiilor diplomatice, economice, spor
tive și a altor relații cu Africa de 
Sud.

că sesiunea 
important in 
de război.

Devalorizarea „lirei verzi64 va aplana 
contradicțiile Pieței comune agricole ?
• Miniștrii agriculturii ai țărilor 

membre ale C.E.E. au acceptat marți, 
la Bruxelles, cererea guvernului 
britanic privind devalorizarea așa- 
numitei „lire verzi" cu 5 la sută 
imediat și cu încă 2,5 la sută in mo
mentul fixării anuale a prețurilor a- 
gricole in cadrul Pieței comune, care 
se va face după luna aprilie. Aceas
tă măsură privește însă numai co
merțul cu carne de porc și carne de 
vită. Pentru toate celelalte produse 
s-a, stabilit că Marea Britanie va pu
tea efectua o devalorizare de 7,5 la 
sută, odată cu stabilirea anuală a 
prețurilor.

După cum se știe, partenerul 
tanic a revendicat devalorizarea

bri- 
mo-

nedei-etalon (de decont), folosită în 
cadrul schimburilor de produse agri
cole intre cele nouă țări membre ca 
o compensație la un șir de re
percusiuni negative determinate de 
edificarea Pieței comune agricole. 
Hotărîrea miniștrilor agriculturii ai 
țărilor C.E.E. oferă numai o satis
facție parțială Marii Britanii, întru- 
cit parlamentul de la Londra ceruse 
o devalorizare imediată a „lirei 
verzi" cu 7,5 la sută.

în acest context, observatorii poli
tici nu își ascund scepticismul in le
gătură cu perspectiva „defrișării" 
imediate a terenului „Europei verzi" 
de multitudinea divergentelor dintre 
„cei nouă".

Rasiștii pregătesc 
împotriva

LUSAKA. — Un purtător de 
vînt al Organizației Poporului 
Africa de Sud-Vest (SWAPO) 
anunțat, la Lusalca, că regimul 
sist din. R.S.A. intenționează să
clanșeze un atac de mari proporții 
împotriva Namibiei, in vara acestui 
an. El a arătat că numeroase tancuri 
și importante cantități de muniții au

cu- 
din 

a 
ra- 
de-

o noua provocare 
Namibiei
fost transportate. In acest scop, in 
Namibia, iar 3 000 de soldați sud- 
africani sînt pregătiți să le urmeze. 
Autoritățile de la Pretoria au în ve
dere, în cadrul acestui plan, și mi
narea șoselelor de importanță strate
gică de la frontiera namibiano-ango- 
leză, a menționat purtătorul de 
cuvint.

0 UN „PORT" AL 
LONGEVITĂȚII. Ua 
de medici și oameni de afaceri 
din Japonia proiectează con
struirea unui centru de sănătate 
in valea Vilcabamba din Anzil 
ecuadorieni, unde localnicii ating 
vîrste foarte înaintate. Ideea de 
a întemeia aici „un port al lon
gevității" i-a venit medicului 
japonez Kochiki Otani, cu pri
lejul unei vizite în regiune. în 
prezent, în satul care poartă 
numele văii — situat la o alti
tudine de 1 450 m — trăiesc 16 
centenari, dintre care cel mai 
bătrîn are. 137 de ani. O misiune 
trimisă de doctorul Otani la 
fața locului, pentru a cerceta 
cauzele fenomenului, atribuie 
longevitatea din Vilcabamba unei 
excelente circulații a sîngelui, 
care se datorește presiunii at
mosferice scăzute și abundenței 
de oxigen emanat de o plantă 
numită viloa, foarte răspindită 
in bazinul Vilcabambei.

PORTUGALIA

Ceremonia învestirii noului cabinet
LISABONA 31 (Agerpres). — In 

cuvintarea rostită cu prilejul cere
moniei de învestire a noului guvern 
al Portugaliei, președintele Republi
cii, Antonio Ramalho Eanes. a ară
tat, între altele, că „poporul portu
ghez este îndreptățit să aștepte, pe 
termen mediu, accelerarea creșterii 
producției naționale, care să per
mită o ameliorare a situației sale 
de, ansamblu" — relatează agenția 
A.N.O.P. Președintele s-a referit la 
necesitatea satisfacerii cerințelor e- 
lementare ale populației, reducerii ni
velului 
sociale, 
prioritară păturilor și regiunilor ce
lor mai defavorizate din punct de 
vedere economic".

Șeful statului a menționat, de ase
menea. că „guvernul va trebui să 
urmărească, pe termen scurt, reduce
rea dezechilibrului balanței de plăți 
și frînarea nivelului inflației". Pe 
plan social, a relevat președintele.

șomajului și inechităților 
„acordîndu-se o atenție

guvernul va trebui „să negocieze cu 
forțele sociale și productive acordu
rile indispensabile definirii și pune
rii in aplicare a politicii, atît pe sec
toare, cît și globale",

Luind cuvintul, primul ministru, 
Mario Soares, a declarat că odată 
obținută, după cum speră, aprobarea 
parlamentului, guvernul său „va des
chide negocieri cu organizațiile sin
dicale și patronale, precum și cu ce
lelalte partide", exprimindu-și, ast
fel, .dorința de a obține „participarea 
tuturor la efortul colectiv de recon
strucție națională". Mario Soares a 
precizat 'apoi că sarcina prioritară a 
guvernului său va fi „depășirea cri
zei financiare", „pe baza respectării 
constituției și a soluțiilor posibile". 
Pe de altă parte, primul ministru a 
declarat că acordul de guvernare în
tre P.S.P. și C.D.S. prevede și apro
pierea mai mare a Portugaliei de ce
lelalte țări vest-europene.

© ACUPUNCTURA 
CONTRA FUMATULUI 
este noua metodă folosită de 
specialiștii de la Institutul - so
vietic de reflexoterapie. 
instrumentele de care se 
vește medicul specialist 
în sertarul meșei sale de 
Aici se află trusa cu ace 
aur, de argint și de oțel, ca și 
micul aparat de, detectare a 
punctelor organismului asupra 
cărora trebuie acționat. Specia
liștii pornesc de la constatarea 
că fumătorii care nu au con
sumat o cantitate obișnuită de 
nicotină nu se simt bine, avînd 
o senzație, neplăcută. „Pacien
tului" i se recomandă să rabde 
6—8 ore. Cind începe să simtă 

. lipsa nicotinei în organism, 
specialistul intervine cu acul, 
făcîndu-1 să scape de această 
stare. De obicei, după 5—8 
puncții, persoana respectivă nu 
mai simte nevoia de a fuma.

Toate 
ser- 

încap 
lucru, 

de

agențiile de presă transmit
Convorbiri 

lOne. Agenția 
m’ehză că Leonid 
general al C.C. al 
tele Prezidiului 
al U.R.S.S.. și Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-au primit marți pe Piotr 
Jăroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, aflat în 
Uniunea Sovietică într-o vizită de 
lucru. Au fost examinate probleme 
ale colaborării sovieto—polone, ale
situației internaționale.

sovieto-po-
T.A.S.S. infor-

Brejnev, secretar 
P.C.U.S., președin- 
Sovietului Suprem

Demonstrații în R.F.G. 
împotriva interdicțiilor pro
fesionale DuPa cum informează 
agenția D.P.A., aproximativ 3 000 de 
persoane au demonstrat, la Frankfurt 
pe Main, împotriva „interdicțiilor 
profesionale" din “ ~
ocazia împlinirii 
adoptarea acestei 
căreia persoanele 
vederi „radicale" 
viciile publice. Potrivit datelor fur
nizate de comitatul de inițiativă „Jos

cu interdicțiile profesionale". în cei 
șase ani in R.F.G. decretul ă fost 
aplicat in 4 000 de cazuri, iar--1,3 mir 
lioane de persoane au fost „interoga
te, Comitetul a apreciat că toate 
acestea reprezintă o încălcare a or
dinii democratice, menționează agen
ția citată.

Vizită Ia Pekin.Hua Ku°-fen* 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul -Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit marți pe ministrul 
de externe al Canadei, Donald 
Jamieson, aflat la Pekin într-o vizită 
oficială — informează agenția China 
Nouă. .

o LASERIUM - est® 
numele unei forme inedite de 
spectacol audiovizual creat în 
Marea Britanie: pe o cupolă, 
închipuind Calea Lactee, cu di
feritele ei constelații, se produc, 
cu ajutorul ‘unui fascicul laser, 
efecte multiple de lumină, în 
funcție de inflexiunile unei 
benzi sonore de acompania
ment. Explozii și vîrtejurj lu
minoase, aurore boreale, geo
metrii celeste bizațe se succed 
șl se întrepătrund în ritmul 
„Dunării albastre" sau al uniți . 
„Adagio" de Corelli. O demon
strație de virtuozitate tehnică, 
astfel apreciază revista „L’Ek- 
press" acest „concert cosmic cu 
laser", asupra valorii artistice 
părerile răminînd însă împăr
țite.

R. F. Germania, cu • 
a șase ani de la 

practici, in virtutea 
considerate a avea 

nu au acces la ser-

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Turneul vicepreședinte
lui Egiptului. Aflat într-°scurtă 
vizită la Amman, vicepreședintele 
Egiptului, Husni Mubarak, a fost pri
mit marți de regele Hussein al Ior
daniei, căruia i-a inminat un mesaj 
din partea președintelui Anwar El 
Sadat. Vizita la Amman a reprezen
tat ultima etapă a unui turneu între
prins de Husni Mubarak in mai mul
te state arabe din zonă și în Iran;

La Belgrad, la Festivalul in
ternational al -filmului științific 
Si tehnic, unde au fost prezen
tate 120 de filme din 21 de țări, 
între care si România, filmul 
românesc „Materia cenușie" a 
obținut medalia de bronz.

TURCIA BOLIVIA

Programul noului guvern
Noul guvern turc, condus de pre

mierul Biilent Ecevit, președintele 
Partidului Republican ai Poporului 
(P.R.P.), a obținut votul de încredere 
în Adunarea Națională. în favoarea 
guvernului,, format din P.R.P., în a- 
lianță cu două partide mai mici 
(Partidul Republican al încrederii 
și Partidul Democratic) și cu 
grupul recent sporit al independenți
lor. au votat 229 de deputați, in . timp 
ce partidele membre ale fostei coali
ții guvernamentale au votat împo
trivă.

Revenirea la putere a celui mai 
puternic partid din țară a intervenit, 
așa cum este cunoscut, pe fundalul 
divergentelor dintre formațiile poli
tice ale fostei coaliții guvernamen
tale, condusă de Suleyman Demirel, 
liderul Partidului Justițialist, ca și a 
disensiunilor din însuși sînul acestui 
partid, ca urmare a reculului înregis
trat la recentele alegeri municipale, 
moțiunea de cenzură împotriva gu
vernului. introdusă de P.R.P., fiind, 
în aceste condiții, sprijinită în par
lament si de deputății justițialiști 
„dizidenti".

Desigur, dincolo de aceste cauze 
imediate, insuccesul vechiului guvern 
se datorează unor cauze mai pro
funde, între care cele de natură eco
nomică au jucat un rol important. 
„Partidele politice, poporul turc in 
ansamblu — scria ziarul „Financial 
Times" — sînt convinse că țara are 
un mare potențial pentru viitor și că 
pînă spre sfirșitul secolului poate de
veni un stat puternic dezvoltat, dar 
pînă in prezent nu s-au găsit căile 
cele mai indicate ale valorificării 
acestui potențial. Turcia — remarca 
în continuare același ziar — are de 
făcut și ea fată consecințelor crizei 
economice mondiale". într-adevăr, 
rezervele monetare ale tării au scă
zut în ultimii ani. deficitul balanței 
comerciale s-a accentuat, inflația a 
crescut, iar moneda națională a fost 
devalorizată. Un element de natură 
să complice situația l-a reprezentat 
revenirea în tară a peste 100 000 de 
muncitori emigranți. ca urmare a re
cesiunii economice înregistrate în 
Europa occidentală.

Tocmai aceste probleme, la care 
s-au adăugat unele aspecte de poli
tică externă, cu implicații directe 
asupra situației interne, au reprezen
tat cauzele de fond care au dus spre 
o regrupare a forțelor pe scena poli
tică. în aceste condiții, noul cabin?t 
a prezentat în parlament un program 
vizînd o serie de schimbări, atît pe 
plan intern, cit și extern.

Se remarcă. în primul rînd. aten-

ția acordată soluționării problemelor 
economiei. Guvernul are în vedere, 
așa cum se arată în program, „apli
carea unei creșteri atent planificate 
și echilibrate", punind accentul pe 
investițiile în domeniul energetic, pe 
constituirea de cooperative în secto
rul, agricol, pe sporirea exporturilor, 
reducerea risipei și consumului exce
siv. în același scop, programul in
clude măsuri și proiecte privind re
forma agrară, combaterea corupției, 
economisirea energiei. protejarea 
drepturilor femeii.

în ce privește politica externă, 
noul prim-ministru a relevat dorința 
Turciei de a dezvolta relații pașnice 
cu celelalte țări din regiune, bazate 
pe încredere și respect reciproc. El 
s-a pronunțat în favoarea extinderii 
cooperării. în special în domeniul 
economic, cu țările' din Balcani, din 
Orientul Mijlociu și din zona Medi- 
teranei. în acest context, premierul 
turc a declarat ieri, la Ankara, că 
„este sigur" că se poate ajunge la so
luționarea definitivă a problemei ci
priote, precizînd că între guvernul 
turc și formațiunile politice ale ci- 
prioților turci s-a ajuns/ la o depli
nă înțelegere referitoare la atitudi
nea și principiile fundamentale, care 
trebuie respectate în vederea asigu
rării--securității acestei regiuni și pă
cii pentru toți ciprioții. Declarația 
premierului Ecevit, asociată cu re
centele luări de poziție ale primu
lui ministru grec Karamanlis și cu 
rezultatele misiunii de bune oficii ,a 
secretarului general al O.N.U., cris
talizează hotărîrea de a' se relua dia
logul intercomunitar în vederea unei 
soluționări pașnice.

Comentînd ne larg programul nou
lui guvern, presa turcă manifestă. în 
general, optimism în legătură cu 
principalele sale linii de acțiune. 
„Este pentru prima dată după ■ 1974, 
scria ziarul „Hurrijet". cind un gu
vern turc are șansa de a putea să 
soluționeze problema Ciprului", iar 
cotidianul „Gunaydin" adaugă „ că 
„noul cabinet va repurta un mare 
succes dacă va reuși să reglementeze 
problema cipriotă".

O serie de declarații comune ale 
. partidelor care formează noua coa- 

'•Sdiție evidențiază intenția acestora de 
a face din noul guvern „nu guvernul 
unui partid sau al unei idei politice, 
ci al întregii națiuni" — observatorii 
considerînd că sublinierea unei ase
menea orientări creează premise fa
vorabile activității noului cabinet in 
proba confruntării cu faptele.

Radu BOGDAN

Perspective ale măsurilor
de normalizare

Acordul intervenit recent între gu
vern și reprezentanții celor 1 300 de 
persoane aflate in greva foamei, re- 
vendicind amnistie politică generală, 
vine să descongestioneze, întrucitva, 
climatul de tensiune din Bolivia, 
ajuns în ultimul timp la un punct 
critic, după ce la amplele manifes
tații și mișcări de sprijinire a greviș
tilor — cuprinzând muncitori, func
ționari, studenți și exponenți ai cle
rului catolic — s-a adăugat greva ge
nerală a minerilor, ceea ce a însem
nat paralizarea activității într-un 
sector vital al economiei țării. Acor
dul prevede amnistie generală pen
tru deținuții și exilații politici, rein
tegrarea tuturor minerilor concediați 
din cauza activităților sindicale și 
politice.

Depășirea situației create se impu
nea cu atit mai mult cu cît o agra
vare în continuare risca să compro
mită planul, de normalizare politică a 
tării anunțat de președintele Hugo 
Banzer. în virtutea acestui plan, ale
gerile prevăzute initial pentru 1980 
au fost devansate, uimind să se des
fășoare în acest an. la 9 iulie. în 
pregătirea lor. au fost promulgate o 
serie d? decrete, prin care se redă 
posibilitatea partidelor 
sUspepdate .de trei ani — să-și reia 
activitatea legală.

Venit la putere printr-o acțiune 
militară în urmă cu șapte ani, actua
lul președinte a promovat o politică 
de simina forte" fată de manifestă
rile'' politice opoziționiste și de 
mișcările revendicative, care au 
fost reprimate deseori cu ajutorul 
politiei și armatei. Dacă pe plan po
litic situația din Bolivia în acești ani 
s-a caracterizat prin imobilismul 
structurilor și negarea aproape totală 
a posibilităților forțelor de 'stingă de 
a se exprima legal, în economie s-a 
produs , o conjunctură favorabilă, 
ilustrată de ritmul constant al creș
terii . de 6.9 la sută pe an. Un 
asemenea ritm susținut a dus. cu tot 
adaosul demografic, la sporirea ve
nitului pe locuitor de la 250 la 400 
dolari. Desigur, sporul reflectă o 
mai bună valorificare a bogățiilor 
țării, în primul rind a celor minerale 
Economia boliviană s-a înviorat cu 
precădere in urma încasărilor supli
mentare de pe urma petrolului din 
provincia Santa Cruz, a creșterii pre
țului cositorului pe piața internațio
nală, a creditelor contractate în ex
terior, și a investițiilor străine atrase 
de. garanțiile de „stabilitate".

politice

Fapt este însă că, potrivit declara
țiilor cercurilor politice boliviene, 
redresarea economică s-a produs a- 
proape în exclusivitate în beneficiul 
păturilor avute, fără să se răsfrîngă 
asupra nivelului de trai al poporului. 
Peste jumătate din populație o for
mează țăranii — indienii quechua sau 
aymara, de pe înălțimile Anzilor — 
care practică o agricultură de subzis
tență. Situația lor, ca și a muncito
rimii și a altor categorii, a rămas cum 
a fost, 
sociale 
tați au 
tinzînd să pericliteze stabilitatea re
gimului. De aici, încercarea de a ’ 
„tempera" climatul social printr-o 
deschidere politică, ale cărei dimen
siuni reale rămîn însă incerte, ince- 
pînd chiar cu însăși programarea 
alegerilor.

Deocamdată se cunoaște doar can
didatul armatei la' președinție, gene
ralul Juan Pereda, fost ministru de 
interne și actual șef al forțelor ae
riene, precum și voința de a candida 
exprimată de fostul președinte Luis 
Adolfo Siles Salinas, conducătorul 
Partidului social-democrat. în același 
timp. în jurul actualului președinte 
s-a conturat o coaliție între Falanga 
Socialistă Boliviană si. elemente con
servatoare din Mișcarea Naționalistă 
Revoluționară (M.N.R.) pentru a-i 
permite acestuia să reintre în jocul 
politic ca protagonist. Șapte organi
zații politice, intre care partidul co
munist. atrag atenția într-un comu
nicat că măsurile de pînă acum 
ar urmări crearea de condiții pen
tru ca alegerile prezidențiale să 
se desfășoare „în absența unei 
opoziții reale și a unei democrații 
efective". Comunicatul cheamă la 
consolidarea unității și solidarității 
forțelor democratice, progresiste din 
țară.

Deși decretarea amnistiei generale 
și c.elelalte prevederi ale acordului 
amintit înlesnesc depășirea unei crize 
acute. înfăptuirea normalizării poli
tice făgăduite stirnește în rîndurile 
presupușilor beneficiari rezerve și 
îndoieli. Mai ales de cind pe margi
nea proiectului de. revenire ,1a un gu
vern civil, rezultat din alegeri, ac
tualul președinte a făcut două preci- 
-zări, și anume că 'forțele armate vor 
rămîne „instituțiile tutelare ale pu- 

. terii" și că înseși alegerile ar putea 
fi anulate.

0 consfătuire Ia nivel de 
eXperți consacrată problemei pre
gătirii de cadre în domeniul prote
jării mediului înconjurător în țările 
Africii a avut loc la Nairobi. în ca
drul consfătuirii, organizată sub aus
piciile Programului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător, a fost 
examinat un plan de acțiune în do
meniul respectiv și au fost elaborate 
recomandări în vederea transpunerii 
în viață a planului.

Regele Juan Carlos al 
Spaniei a sosit la Viena 
într-o vizită oficială de trei zile, la 
invitația președintelui federal al Aus
triei, Rudolf Kirchschlaeger, cu care 
va avea convorbiri. Suveranul spaniol 
este însoțit de ministrul de externe 
Marcelino Oreja Aguirre.

adică foarte grea. Tensiunile 
provocate de asemenea r'eâll- 
căpătat o amploare deosebită.

V. OROS

La Viena au fost reluate 
negocierile Privind reducerea 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală.

Problemele Sahelului pe 
agenda reuniunii de Ia Da
kar. ° reuniune 8 reprezentanților 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) din țările 
membre ale Comitetului permanent 
de luptă împotriva secetei în Sahel 
și-a început lucrările la Dakar. Prin
tre principalele puncte înscrise pe a- 
genda reuniunii figurează situația 
campaniei agricole 1977—1978 și pro
gresele realizate în aplicarea pro
iectelor „primei generații". Acestea 
constituie un vast program de dez
voltare a producției alimentare.

® LUMEA VĂZUTĂ 
DE FEMEI. La Paris âu 
apărut în primele zile ale anu
lui două noi publicații pentru 
femei : „F-Magazine" și „Des 
femmes en mouvements" („Fe
mei in mișcare"). Ele își propun 
să realizeze o „ruptură" cu tra
diția presei feminine occiden
tale (gen cunoscuta „Marie- 
Claire"), axată aproape exclusiv 
pe preocupări de modă și 
cosmetică și pe istorisiri roman- 
țios-dulcege, ceea ce, numai in 
Franța, a dus la pierderea de 
către revistele respective a peste 
jumătate de milion de cititoare 
in ultimii cinci ani. „Femeile 
nu se recunosc în imaginea pe 
care o oferă despre ele revistele 
pentru femei. Ele au nevoie de 
o presă care, pornind de la locul 
femeii în lume, să prezinte o 
imagine a lumii văzută de 
femei", se arată în cuvîntul 
înainte al uneia . din noile pu
blicații. Scrise numai de redac- 
tori-femei, cele două noi reviste 
vor da prioritate informației, 
comentariilor, anchetelor și in
terviurilor cu și despre femei.

In curînd noi experiențe în complexul 
„Saliut-6“ - „Soiuz-27“ - „Progress-!/*

MOSCOVA 31 (Ager
pres). — Cosmonauții 
Iuri Romanenko' și 
Gheorghi Greciko își 
continuă activitatea la 
bordul complexului or
bital pilotat „Saliut-6“ — 
„Soiuz-27“ — „Pro- 
gress-l“. Cosmonauții se 
simt bine, iar sistemele 
de bord ale comple
xului funcționează nor
mal, precizează agenția 
T.A.S.S.

Programul de marți a 
cuprins completarea re- . asigurarea
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„Soiuz-27“-
zervelor de aer ale sta
ției „Saliut-6“, o parte 
din aceste' irezerve fiind 
consumată în cursul ie
șirii cosmonauților în 
spațiu, precum și în 
timpul eliminării rezi
duurilor. Completarea se 
face din rezervoarele 
navei de transport „Pro- 
gress-l“. Continuă, în 
același timp, descărca
rea materialelor aduse 
de această navă pentru 

funcționării

îndelungate a comple
xului cosmic pilotat. E- 
chipajul lucrează la în
locuirea blocurilor 
lizate 
bord.
aduse 
au și 
instalația 
condițiile de viață la 
bordul stației. Cosmo- 
nauții au montat și a- 
pa ratele destinate reali
zării unor experiențe 
tehnologice.

uti- 
ale sistemului de 

Regeneratoarele 
de „Progress-1“ 
fost conectate la

ce asigură

Furtuni de zăpada în Europa și S.U.A.
VIENA. — Căderile 

abundente de zăpadă, 
care s-au abătut ince- 
pind de duminică asu
pra regiunii montane 
a Austriei. în special 
în sudul și vestul tă
rii. au provocat moar
tea a trei persoane. 
Partea răsăriteană a 
țării, inclusiv capitala, 
a fost ocolită de ză
padă. cunoscind ieri □ 
zi cu aspect primăvă- 
ratic.

BERNA. — Puterni
ce căderi de zăpadă au 
provocat închiderea 
aeroportului interna
țional din Geneva pen
tru mai multe ore, 
blocînd. de asemenea, 
traficul feroviar și ru
tier în sudul Elveției.

Poliția a anunțat că 
.cinci .persoane și-au 
pierdut viața, surprin
se de avalanșele de
clanșate la sfirșitul 
săptămînii trecute de 
furtunile de zăpadă. 
Oficialități elvețiene 
au declarat că .restabi
lirea circulației rutie
re normale va dura 
peste o săptămînă. Mai 
multe autostrăzi și o 
linie de cale ferată au 
fost închise traficului, 
iar un număr de școli 
și-au întrerupt cursu
rile.

NEW YORK. — Re
giunea din partea de 
centru-vest a. Ștatelor 
Unite, unde se depun 
eforturi masive în ve
derea înlăturării efec-

telor vremii nefavora
bile de săptămina tre
cută. a fost din nou 
afectată de o puterni
că cădere de zăpadă. 
Din Illinois pînă in 
Ohio, temperaturile sc 
mențin scăzute. Furtu
nile puternice de la 
sfirșitul săptăminii tre
cute au provocat 
moartea a aproximativ 
90 de persoane. Gu
vernatorul statului In
diana. 1 
declarat 
în acest 
la sute 
dolari; 
fluviul 
suspendată, ca urmare 
a stratului gros de 
gheață, peste 100 de 
ambarcațiuni fiind i- 
mobilizate sau ava
riate.

Owen, a 
pagubele 
se ridică 
milioane

Otis 
că

: stat 
de
Navigația pe 
Ohio a fost

© GENERATOR 
LECTRIC EOLIAN 
Clayton, în apropiere de NP^ 
Mexico, a fost pusă in funcțitjnv, 
cu titlu experimental pe o du
rată de doi ani, prima stație 
generatoare de electricitate a- 
mericană utilizind energia eo
liană. Dispozitivul, pus la punct 
de către N.A.S.A., cuprinde o 
turbină cu două aripi in lungime 
de 20 de metri, plasată in virful 
unui turn inalt de 60 de metri. 
Puterea stației generatoare va 
fi de 200 kilowați cind vîntul 
va sufla cu o viteză minimă de 
30 km pe oră, permițînd alimen
tarea cu electricitate a aproxi
mativ 60 de locuințe.

E-
La

•POLUAREA IN 
TRECĂTORILE ALPILOR. 
Proiectul construirii unui tunel 
feroviar, prin Alpi, între Italia 
și Austria (despre care 
vorbit la această rubrică) 
punde nu numai necesității 
congestionării circulației 
pasul Brenner, ci și unui impe
rativ de ordin ecologic. Potrivit 
unor date publicate de Asociația 
alpină vest-germană, milioanele 
de autovehicule care parcurg 
această trecătoare, precum și 
trecătorile apropiate, ce fac 
legătura între Salzburg și Ca- 
rintia ori Tirolul răsăritean, 
emană anual gaze care conțin 
peste 12 000 kg de plumb otrăvi
tor. E un grad de poluare ce 
corespunde celei de pe arterele 
principale din marile orașe, la 
orele# de trafic maxim. Canti
tatea de oxid de carbon depă
șește. în anumite împrejurări, de 
trei ori 
condiții 
medie, 
ca, îri

s-a 
răs- 
des- 
prin

pe aceea înregistrată în 
de circulație urbană

Or, există perspectiva 
deceniile apropiate,

transporturile prin regiune să 
se dubleze sau chiar să se tri
pleze, Singura soluție pentru e- ! 
vițarea unei grave degradări a 
mediului natural — afirmă aso
ciația amintită — constă în fo
losirea cu precădere a căilor fe
rate electrificate.
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