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sarcină esențială pentru îndeplinirea

„Realizarea investițiilor la timp și la un nivel înalt 
calitativ constituie o sarcină de importanță deosebită în 
următorii 
tuirea în

trei 
bune

Evidențiind însemnătatea 
pe care o are realizarea riguroasă a 
investițiilor pentru dezvoltarea in 
ritm înalt și modernizarea între
gii economii naționale,- în Rapor
tul prezentat la Conferința Națională 
a partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Obiectivul prin
cipal in investiții este scurtarea ter
menelor de intrare in producție a 
noilor capacități, realizarea rapidă a 
parametrilor proiectați". Construirea 
la timp sau în avans a noilor obiec
tive și capacități productive consti
tuie, de fapt, chintesența sarcinilor 
trasate de secretarul general al parti
dului. întrucît, pe această bază, se 
creează noi și importante resurse atit 
pentru sporirea avuției naționale, cît 
și pentru ridicarea bunăstării poporu
lui. Calculele 
claritate 
pe care

demonstrează cu 
însemnătatea economică 

o are scurtarea terme
nelor de intrare în funcțiune a 
noilor capacități pentru realizarea 
producției industriale suplimentare 
de 100—130 miliarde lei, prevăzute să 
se obțină în acest cincinal : reali
zarea numai eu o lună mai devreme 
a obiectivelor prevăzute in cinciual 
asigură, in perioada 1976—1980, o 
producție industrială suplimentară 
de cel puțin 15 miliarde lei.

Din prima lună a anului, pe ma
joritatea șantierelor de investiții, 
constructorii și montorii au depus 
eforturi stăruitoare, subordonate rea
lizării în ritm susținut a lucrărilor 
de construcții și montaj tehnologic și 
respectării, deopotrivă, a stadiilor fi
zice și termenelor prevăzute în gra
ficele de execuție. Chiar și un succint 
tur de orizont' pe șantierele Combi
natului , petrochimic din Năvodari, 
combinatelor de utilaje grele din 
Craiova, Iași și Cluj-Napoca, Combi
natului de îngrășăminte chimice din 
Tirgu Mureș, întreprinderii de auto
turisme din Craiova este revelator. 
La toate aceste investiții, ca și la al
tele, au fost adoptate din vreme mă
suri ample, pe multiple planuri — 
este vorba de asigurarea condițiilor 
de lucru pe timp friguros, a forței 
de muncă și materialelor necesare 
dar, în primul rind, de organizarea 
mai bună a desfășurării lucrărilor — 
care au avut drept principal rezul
tat accelerarea ritmului de execuție, 
deschiderea unor fronturi largi de 
lucru, unde montajul mașinilor și 
tirajelor se desfășoară în prezent cu 
tcaft forțele, în multe locuri în avans 
față de grafice.

Este de remarcat, totodată, 
în luna ianuarie au fost puse 
funcțiune cel mai mare furnal

că 
în 
al

ani, de aceasta depinzînd însăși înîăp 
condiții a obiectivelor cincinalului

țării — al cincilea de pe platforma 
siderurgică din Galați — o nouă ca
pacitate productivă la întreprinderea 
de materiale de construcții din Călă
rași, două moderne instalații pe plat
forma chimică din Săvinești, o linie 
de panouri mari la întreprinderea 
de materiale de construcții din Ro
man ș.a. Lucrările la alte capacități 
producție se apropie de punctul 
nai, urmînd să fie date în curînd 
exploatare.

Pornind de la sarcinile mari 
complexe, considerabil sporite față 
de oricare dintre anii anteriori, ale 
planului de investiții din acest an, 
este necesar ca, în continuare, 
să fie depuse eforturi susținu
te și bine corelate pentru a se lu
cra cu întregul potențial pe șantiere. 
Realizarea în perioada ianuarie-mar- 
tie a unui volum cît mai mare de 
lucrări, reprezentînd cel puțin 25 la 
sută din planul anual, constituie un 
imperativ pentru toate unitățile de 
construcții și, fără excepție, pentru 
toate șantierele.

Este un adevăr incontestabil : in
tensificarea ritmului de lucru pe șan
tiere, predarea la termen și măi de
vreme a investițiilor planificate de
pind,-într-o măsură decisivă, de ran
damentul cu care muncește, zi de zi, 
fiecare constructor și montor. Planul 
pe acest an prevede ca productivita
tea muncii in sectorul de construcfii- 
montaj să crească într-un ritm mai 
accentuat — de 14 la sută față de 
anul trecut. Premisele materiale ale 
atingerii acestui obiectiv există, a 
fost asigurat din timp necesarul de 
forță de munca, ae materiale de con
strucții și utilaje de execuție. Hotărî- 
toare sînt acum eforturile organiza
torice proprii ale constructorilor și 
montorilor. fermitatea cu care aceștia 
aplică măsurile stabilite de . conduce
rea partidului și statului în vederea 
îmbunătățirii și modernizării radicale 
a procesului de producție pe-șantiere. 
în acest context, un accent deosebit 
trebuie pus pe accelerarea introducerii 
progresului tehnic în toate sectoarele 
de activitate, industrializarea largă a 
lucrărilor, extinderea și generalizarea 
tehnologiilor de execuție cu eficiență 
certă. Totodată, este necesar să se 
acționeze cu mai multă perseverentă 
și răspundere în vederea creșterii 
gradului de mecanizare a lucrărilor, 
utilizării intensive a mașinilor și uti
lajelor de construcții', printr-o orga
nizare corespunzătoare și extinderea 
lucrului în două schimburi prelungite 
sau în trei schimburi, la toate mij
loacele de mecanizare existente.

Creșterea productivității muncii ,pe

șantiere depinde în mare măsură de 
folosirea din plin, cu valoare maximă 
pentru producție, a timpului de lu
cru, iar, strîns legat de aceasta, de 
generalizarea acordului global, ca 
formă superioară de organizare a 
producției și de retribuire a muncii. 
Pentru a se obține însă rezultatele 
scontate prin aplicarea acordului glo
bal, este imperios necesar să se asi
gure o temeinică pregătire a desfă
șurării lucrărilor, o aprovizionare la 
timp cu toate materialele necesare, 
să se stabilească programe precise de 
lucru, realiste și judicios eșalonate, 
în concordanță cu cerințele lărgirii 
rapide a fronturilor de lucru — atit 
la nivel de șantier, cît și pentru fie
care echipă, și fiecare lucrător. Evi
dent, toate aceste măsuri se cer strîns 
împletite cu asigurarea unei structuri 
mai bune a personalului muncitor, 
accentuîndu-se preocuparea pentru 
sporirea ponderii muncitorilor califi
cați și policalificați.

O atenție prioritară se cere acor
dată, încă din printele săptăhiîni aîe 
acestui an, intensificării montajului 
utilajelor tehnologice. Pe fiecare șan
tier s-au întocmit programe de mon
taj detaliate pentru fiecare obiectiv și 
utilaj, luîndu-se în considerație și so
sirea utilajelor programate. Pentru 
îndeplinirea integrală a acestor pro
grame este însă nebesar ca. printr-o 
neslăbită conlucrare între constructo
rul general și subantreprize, între 
constructori și montori, să se urmă
rească in permanență asigurarea 
fronturilor de lucru. în scopul creării 
cu prioritate a condițiilor de montaj 
pentru utilajele aflate pe șantiere și 
lichidarea cît mai repede, posibil a 
stocurilor actuale. Aceasta "presupune 
adoptarea unor măsuri temeinice, cu
prinzătoare. menite să ducă la întări
rea ordinii și disciplinei in muncă, la 
realizarea riguroasă a sarcinilor pre
văzute pe zile și categorii de lucrări, 
la respectarea întocmai a stadiilor fi
zice stabilite în grafice.

Este un domeniu de acțiune în care 
organizațiile de partid de pe șantiere 
sint chemate să-și aducă o importa’n- 
tă contribuție, printr-o intensă acti
vitate politico-educativă. desfășurată 
zi de zi în mijlocul formațiilor de lu
cru, pentru instaurarea unui climat 
de ordine și disciplină, de deplină 
responsabilitate față de realizarea o- 
biectivelor încredințate.. Experiența a 
dovedit că rezultate bune în accele
rarea ritmului lucrărilor. în devansa
rea termenelor de intrare, în func-
(Continuare în pag. a Il-a)
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Nesaț omagiale 
din iară si de 

peste hotare 
adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceausescu

I1V PAGINILE 3 SI 5

I „Eu sint oricine ?" I
I
I

Zilele trecute, la secretariatul unei facultăți 
din Capitală.

— Zău, tovarășă, ce e rău in asta ? Măcar

tehnice

pri- 
stau

I

I
i
i

o 
vire să arunc in catalog, să mă conving eu cum 
lucrurile...

— Cum o privire ? ! Unde ajungem dacă ar veni 
oricine, să se uite in notele nu știu cărui student

tndirjit parcă de nereușită, omul devenea și 
stăruitor :

— Păi bine. tovarășă, eu sint oricine, cum ziceți 
dumneavoastră ? Păi cu cine a lucrat el înainte de a 
veni aici, la facultate, să se facă inginer ? Cu mine. 
Eu i-am fost și meșter și la urma urmei și pedagog. 
Și nu unu, doi, ci opt ani. Era doar un puștan cind 
l-am luat in echipă, să fac om din el. .Parcă n-a fost

așa, 

mai

I
I
i

i î

Modelele tradiționale pe
rene, folclorul, clasicii noș
tri, ținuți in atît de înaltă 
stimă ca și istoria, sint în
tregite în mod esențial, ca 
surse de inspirație. în crea
ția românească contempo
rană de permanența vieții 
și muncii poporului, a oa
menilor care, azi. făuresc 
o nouă societate, cea mai 
echitabilă din istoria urna-, 
nității. Aceștia sint oame
nii unei lumi noi. cu con
tururi în plină formație, 
cu o problematică nouă, cu 
tipuri umane supuse unor 
transformări în curs. Pro
blematica acestei lumi noi 
este gîndită și privită prin 
prisma umanismului socia
list. diferiț de orice' altă 
ipostază a 
Căci este

i
I
I
I
I
!
i
I
I

la fel și cind era la seral, nu m-am dus eu la secre
tariat, fără să știe el, să-i văd notele ? Să-mi fac eu o 
părere personală de cum merge cu învățătura.,. ? Uite, 
ca și-acum, ■ c-am venit in București să încerc un 
compresor și m-am smuls o oră de la treburi ca să 
plec cu inima împăcată. Cind colo, dumneavoastră nu 
vreți să-mi arătați matricola. Dar ce le spun eu băie
ților la intoarcere ? Că și dacă aș avea timp să-l aș
tept să iasă el de la cursuri, nu-i totuna. Știu și că 
e bine și sănătos, că mai săptămâna trecută ,mi-a scris, 
acu’ nici nu vreau să știe c-am trecut pe aici. Dar 
altceva e dacă mă uit numai o clipă măcar, in cata
logul acela. Mi-am liniștit sufletul...

In cele din urmă, secretara părea să se fi înduple
cat. Cel puțin, judecind după faptul că omul a tăcut 
brusc și s-a aplecat și mai mult peste ghișeu. Pe 
urmă, mulțumit, s-a ridicat și, cerind scuze celor care 
așteptau cu acte in mină să le vină rîndul, a plecat 
grăbit la ale lui. O mare bucurie i se citea in priviri.

Avea de ce să fie bucuros meșterul. Ucenicul lui de 
odinioară se ținea bine și la învățătură. Se prinsese 
trainic lecția de conștiinciozitate muncitorească învă
țată cindva. Avea ce le spune băieților din echipă...

i
I
I

I
I
I
I

Dinu POPESCU
I

umanismului, 
vorba despre 

acea strinsă legătură și in
terdependență a omului so
cial cu semenii săi. cu in
teresele maselor largi popu
lare. care modifică profund 
personalitatea, 
în viată 
contextul 
nalității 
popor.

De aceea orizontul lumii 
noastre se cade să fie o- 
biectul major al investiga
ției artistului contemporan 
și luptele îndîrjite de cuce
rire și supunere și ordona
re a forțelor haotice sau 
învechite sau anarhice din 
natură și societate, să con
stituie imboldul cel dinții 
care să aprindă mai puter
nic seînteia imaginației 
creatoare, să facă să vibre
ze 
tea 
în
Ceaușescu revine îndemnul 
pasionant de a cunoaște 
nemijlocit entuziasmul tru
dei colective, de a ne in
spira din „freamătul uman 
de mari proporții, zbuciu
mul -colectivităților care

implicînd-o 
ca și în artă in 

afirmării perso- 
întregului nostru

mai intens sensibilita- 
artistică. Și mereu, 
cuvintele tovarășului

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
Sub președinția secretarului gene

ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, miercuri, 
1 februarie, la C.C. al P.C.R. a înce
put o consfătuire de lucru cu primii 
secretari și secretarii cu problemele 
agricole ai comitetelor județene de 
partid, precum și alte cadre din a- 
gricultură, membri ai organelor de 
conducere din producție și cercetare.

La lucrări iau parte tovarășii 
Manea Mănescu. Cornel Burtică, Du
mitru Popescu, Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, ' Nicolae Giosan,. Constantin 
Dăscălescu.

în cadrul consfătuirii, primii secre
tari ai comitetelor județene de partid 
au luat cuvîntul. prezentind modul 
în care se îndeplinesc hotăririle Con
gresului al XI-Iea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului în domeniul 
dezvoltării și modernizării agricultu
rii. precum și programele speciale — 
în profil teritorial — de creștere a 
producției de cereale,

legume și fructe, a șeptelului și pro
ducției zootehnice.

Vorbitorii au evidențiat rezultatele 
pozitive obținute in primii doi ani ai 
actualului cincinal în sporirea pro
ducției de cereale, stadiul aplicării 
măsurilor de creștere a șeptelului și 
a producției animaliere.

Totodată, au fost scoase in relief 
rezervele mari de care dispune agri
cultura noastră pentru sporirea mai 
accentuată a producției, pentru în
deplinirea hotărîrilor partidului și 
statului. S-au evidențiat cauzele caro 
fac ca într-o serie de unități agri
cole. de stat și cooperatiste, rezulta
tele să nu fie pe măsura posibilită
ților tehnico-materiale asigurate a- 
griculturii socialiste, a potențialului 
uman și experienței acumulate. Vor
bitorii au subliniat și lipsurile or
ganelor și organizațiilor de partid, 
organismelor agricole teritoriale, ale 
specialiștilor din agricultură, defi
cientele in respectarea tehnologiilor 
stabilite, în organizarea muncii în
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In secția cazangerie a întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie
Capitala se efectuează ultimele finisări ale unui important subansamblu caie 

in scurtă vreme va fl expediat spre un șantier al industriei chimice
Foto : E. Dichiseanu

Produse noi
în unitățile industriei electroteh

nice și constructoare de mașini, din, 
județele Timiș, Arad și Caraș-Seve- 
rin au fost introduse in fabricația 
celui de-al treilea'an al actualului 
cincinal, noi produse cu performanțe 
ridicate, realizate după proiecte ela
borate de specialiștii din cercetare 
și producție. Printre acestea se nu
mără mai multe tipuri de motoare 
electrice, produse de întreprinderea 
de construcții de mașini din Re
șița și întreprinderea „Electromo
tor" din Timișoara, mașini-unel-, 

de așchiăt metale, integrate ,în-te

alecreează vaste opere 
civilizației moderne închi
nate propășirii omului". 
Epopeea de Ia Porțile de 
Fier, bunăoară, alături de 
multe altele, este o aseme
nea pagină măreață de 
viată de o impresionantă 
densitate și bogăție și, 
deci, o fertilă sursă de in
spirație pentru orice crea
tor. „Sursa principală de

veșmînta în gînduri boga
te, nuanțate, referitoare nu 
numai la surse, ci și la 
problematica literaturii e- 
pocii socialiste, și la eroul 
acestei literaturi, erou care 
trăiește.
lioane 
marea 
lor muncii de astăzi.

Acesta este noul model 
uman care se formează în

multiplicat in mi- 
de exemplare, in 
galerie a oameni-

C. R.
unele unități agricole. A fost releva
tă. de asemenea, necesitatea îmbu
nătățirii activității de cercetare în 
domeniul agriculturii, aplicării mai o- 
perative în practică a rezultatelor 
științifice, extinderii celor mai mo
derne și eficiente procedee agrozoo
tehnice. a celor mai productive so
iuri de plante și rase de animale.

în cuvintul lor. primii secretari au 
prezentat propuneri de înlăturare o- 
perativă a deficiențelor constatate, 
angajindu-se în fața partidului, a 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, să facă totul. împreună 
cu organele și organizațiile de partid, 
de la județe și pînă la comune, pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate oa
menilor muncii din agricultură, a pro
gramului ce revine acestei importan
te ramuri economice, pentru a adu
ce o contribuție sporită la progresul 
rapid al întregii economii naționale, 
la ridicarea nivelului de trai al po
porului. la înflorirea patriei socialiste..

Lucrările consfătuirii continuă.

încheierea lucrărilor
Plenarei Consiliului

National al
4

Miercuri la amiază s-au încheiat in 
Capitală lucrările Plenarei Consiliu
lui Național al Agriculturii.

Plenara a aprobat documentele su
puse dezbaterii și măsurile ce se 
impun pentru înfăptuirea programe" 
lor de dezvoltare a agriculturii și 
realizarea indicatorilor prevăzuți in 
actualul cincinal.

Agriculturii
într-o atmosferă de puternic entu

ziasm, participanții au adoptat tex
tul unei telegrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu

tr-o nouă familie de. strunguri, 
executate de întreprinderea de spe
cialitate din Arad, poduri rulante 
electrice tipizate, construite la între
prinderea mecanică Timișoara, va
goane de marfă în construcție suda
tă, utilaje complexe pentru meca
nizarea lucrărilor pe șantiere de 
construcții O nouă premieră a in- 
duȘtpei noastre constructoare de 
mașini a fost consemnată recent și 
la întreprinderea „Tehnometal" Ti
mișoara, care s-a materializat in rea
lizarea primului lot de tractoare ro
mânești pentru viticultură. (Agerpres)

Firește, în concepția secre
tarului nostru general, mo
delul uman e departe de a 
fi perfecțiunea 
„...eroul 
nu este 
are și 
trăiește 
răciuni.
geri. iubește, visează, se 
zbuciumă ca orice ființă 
omenească". De aceea, „li-

insăși : 
epocii socialiste 

un supra-om ; el 
calități și defecte, 

și bucurii și amă- 
și izbînzi și înfrin- 

iubește,
ca

Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, întrunită în zilele de 31 
ianuarie—1 februarie 1978, a anali
zat, in spirit critic, autocritic si cu 
înaltă exigență comunistă, activitatea 
desfășurată in primii doi ani ai cin
cinalului actual și a aprobat. în una
nimitate, măsurile ce se impun pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor 
ce revin pe perioada 1976—1980 aces
tei importante ramuri din planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a României.

Luînd în dezbatere stadiul îndepli
nirii hotărîrilor adoptate la Congre
sul consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole, 'al întregii tărănimi. 
Consiliul Național al Agriculturii 
apreciază că in anii 1976 și 1977 s-au 
obținut unele progrese in creșterea 
producției agricole, vegetale și ani
male. în întărirea puterii economice 
a unităților, sporind contribuția aces
tora la formarea fondului central al 
statului.

în același timp, dezbaterile au scos 
cu putere în evidentă existenta unor 
serioase deficiente și rămîneri îm 
urmă în înfăptuirea planului și a 
programelor speciale adoptate în ul
timii doi ani privind folosirea rațio
nală a fondului funciar, realizarea și 
exploatarea sistemelor de irigații, 
sporirea producției de cereale, plante 
tehnice, legume, struguri, a efective
lor de animale și a producției anima
liere.

însușindu-și în totalitate sarcinile 
ce revin agriculturii și industriei ali
mentare din planul național unic pe 
anul 1978, precum și sarcinile supli
mentare de creștere a producției în 
perioada 1978—1980 adoptat de către 
Conferința Națională a partidului, 
plenara a adoptat măsurile necesare 
punerii în valoare. la un nivel supe
rior a marilor rezerve de care dis
pun toate sectoarele agriculturii ro
mânești. pentru creșterea producției 
printr-o temeinică organizare a pro
ducției și a muncii. întărirea ordinii 
și disciplinei de plan, folosirea eu 
maximum de randament a bazei teh
nico-materiale. mijloacelor financiare 
și a forței de muncă, aplicarea inte
grală și la timp a tehnologiilor de
producție, sporirea eficientei econo-

mice a întregii activități, atît In sec
torul de stat, cit și in cel coopera
tist. în. întreaga noastră agricultură.

în lumina indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la creșterea rolului maselor in 
luarea deciziilor, la adiricirea conti
nuă a democrației socialiste. Consi
liul Național al Agriculturii a apro
bat măsurile pentru desfășurarea 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii din unitățile agricole socia
liste și vă asigurăm că vom trans
forma acest cadru pentru efectuarea 
unor analize exigente și adoptarea 
de măsuri care să ducă in acest an 
și in perspectivă, prin stimularea și 
valorificarea inițiativei . ___
cesc, la înregistrarea unor progrese 
substanțiale in fiecare .1
dicarea nivelului producțiilor, spori
rea productivității muncii, pentru rea
lizarea integrală a indicatorilor plani
ficați. cît și a sarcinilor suplimentare 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului.

Desfășurîndu-și lucrările în condi
țiile marii sărbători a întregului po
nor — aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere și împlinirea a peste 
45 de ani de activitate revoluționară 
— plenara noastră a fost puternic 
marcată de însuflețirea unanimă cu 
care întreaga națiune s-a angajat să 
lupte pentru propășirea patriei. 
Reafirmind totala adeziune a harni
cei noastre tărănimi. a tuturor lucră
torilor de pe ogoare — români, ma
ghiari. germani și de alte naționa
lități — la politica internă si externă 
a partidului și statului nostru. Con
siliul Național al Agriculturii, orga
nismele ce-1 compun vă asigură, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
că milioanele de oameni ai muncii 
din agricultură și din industria ali
mentară sint ferm hotărîți să facă 
totul pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii agrare a partidului, dezvol
tarea și modernizarea agriculturii, 
pentru a aduce o contribuție sporită 
la progresul rapid al întregii econo
mii naționale, la ridicarea nivelului 
de trai al poporului și înflorirea 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

celor ce mun-
unitate. la ri-

Cu planul la export îndeplinit
I.a întreprinderea „Electroputere" 

din Craiova — cea mai mare unitate 
industrială din județul Dolj — planul 
de export a sporit in acest an cu 

“ ' '• " " țe 1977. Ac-
.. ____ i din pri-

zile ale anului — planul la ex- 
ritmic îndeplinit", colectivul de

aproape 20 la sută față de 
ționind sub deviza „încă 
mele 
port

po-in adincul existentei 
porului, și, ințelegind năzu
ințele sale, eforturile și 
lupta sa eroică, să înfăți
șați grandioasa frescă a 
României socialiste", 
dați in artă 
transformări 
tării, munca 
milioanelor 
veți găsi și 
conflicte

„Re- 
mărețele 

socialiste ale 
clocotitoare a 
de oameni ; 

contradicții și 
reale, nu închi-

tele vechiului, tot ceea ce 
se opune torentului vieții 
noi. Dar în același timp, 
scriitorii trebuie să vadă 
limpede forțele noului, să 
surprindă energia cu care 
noul se afirmă în viată, să 
contureze 
înfăptuite 
milioanelor 
muncii, să 
dezvoltării

oameni 
livreze

Eroul epocii socialiste

modelul creației perene
Prof. dr. Zoe DUMITRESCU-BUSULENGA

vremea noastră. în epoca 
socialismului, a edificării 
unei lumi de contururi .ca
racterologice simple in mo
numentalitatea lor și către 
acest model ne îndreaptă 
mereu atenția secretarul 
genera! al partidului, către 
trăsăturile morale și psi
hologice ale unui om nou, 
apt in cea mai mare mă
sură să devină obiect și 
subiect al literaturii noas
tre de azi, eroul ei prin 
excelență. Acest erou stă, 
ca principală sursă de in
spirație, in centrul comple
xei problematici a culturii 
contemporane, fiind locul 
de convergență al tuturor 
modificărilor survenite atit 
în societate cît și în con
știință. Literatura îl înfăți
șează, dar i se și adresea
ză, într-o relație dialectică 
dintre cele mai rodnice, 
de oglindire în scopul luă- 

viața contemporană se in-, rii de cunoștință de sine.

ai muncii de aici a reușit să 
partenerilor externi 294 mo

toare electrice de diferite puteri, 92 
transformatoare cu puteri cuprinse 
între 160 și 250 kVA pentru U.R.S.S., 
118 separatoare pantograf și două 
mașini de bobinat pentru R.D.G. 
(Nicolae Băbălău).

pentru

inspirație pentru omul de 
artă... trebuie să. fie viața 
și munca eroică a po
porului nostru, a construc
torilor... noii orînduiri so
ciale. Acesta este izvorul 
viu dătător de viață care 
poate să înnobileze orice 
operă, să facă din artist un 
creator de valoare 
ritor. Cine 
tr-adevăr, să 
mare, care să 
nic tinăr. care 
ra să intre pentru totdeau
na în patrimoniul culturii, 
trebuie să bea apa limpe
de, răcoroasă și înviorătoa
re a acestui izvor, să soar
bă din seva continuu tînă- 
ră și viguroasă a spiritului 
poporului nostru, a măre
ței sale activități creatoa
re". în expunerea făcută la 
Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste, 
îndemnul inspirației din

nemu- 
vrea, în- 

fie un artist 
rămînă veș- 
vrea ca ope-

teratura trebuie să-1 înfă
țișeze așa cum e în reali
tate, dar. relevîndu-i lip
surile, trebuie să pună tot
odată în evidență cu pute
re ceea ce-1 caracterizează, 
și anume faptul 
sa e străbătută 
revoluționar al 
socialist, că el 
presus de orice 
colectivității, că 
iește cu toată

că viața 
de patosul 

idealului 
pune mai 
interesele 
se dăru- 
pasiunea 

muncii sale, cauzei socia
lismului. cauzei poporului". 

Problema modelului in 
literatura și arta actuală 
se leagă, astfel, strins de 
problematica generală a 
acestui domeniu de activi
tate. mereu reluată, mereu 
dezbătută. Cit de vibrantă 
este chemarea pe care se
cretarul general al partidu
lui a adresat-o tuturor ex- 
ponenților artei, culturii so
cialiste: „Ceea ce vi se cere, 
tovarăși, este să pătrundeți

puite, și foarte mărețe, 
emoționante, demne 
numele de om !“.

Avem în atari conside
rații dimensiunea monu
mentală a unei viziuni pro
fund umaniste, care propu
ne creației dedicate po
porului un univers eroic 
al evocării, grandoarea con
diției umane dînd măsura 
înălțimii 
dialectice 
istoriei și 
artă, care, 
elude, dimpotrivă, presupu
ne valorificarea plenară în 
creație a 
înfruntare 
vechi, pe 
din viață, 
sînt astfel 
tișeze în mod veridic lup
ta poporului, să arate șl 
realizările și piedicile pes
te care trecem, să critice 
lipsurile, neajunsurile, gre
șelile, să înfiereze elemen-

de

unei concepții 
despre făurirea 
oglindirea ei in 

departe de a ex-

procesului de 
dintre nou 
măsura luptei 

Scriitorii noștri 
chemați să înfă-

și

marile realizări 
prin abnegația 

de oameni ai- 
redea tendința 

ireversibile a 
societății spre culmile înal
te ale socialismului și co
munismului.

Fundamentînd problema
tica literaturii și artei in 
societatea contemporană ro
mânească, insistind asupra 
raporturilor dintre artă și 
viață, conturind profilul 
eroului, ideile tovarășului 
Ceaușescu constituie nucle
ul unei estetici a realismu
lui contemporan situat în 
descendența certă a celui 
mai valoros realism 
nesc și universal.

în centrul acestei 
cepții generoase 
dezvoltarea creației 
tuează problematica ade
vărului obiectiv, al respec
tării istoriei și vieții oame
nilor : „Partidul este adep
tul adevărului obiectiv ne
mistificat, partizanul înfă
țișării veridice a realității, 
atît cu luminile cit și cu 
umbrele ei“, iar „realismul 
nu 
unor 
artă.
spre 
artă 
respectînd 
care creator vine cu talen
tul său propriu, cu sunetul 
unic și inconfundabil al 
personalității pe care o de
ține, fără nici o îngrădire 
în procesul complex de 
elaborare a unor opere pli
ne de patos umanist și spi-

roma-

con- 
despre 
se si-

presupune impunerea 
tipuri și șabloane in 
ci deschiderea căilor 

o artă înfloritoare". O 
înfloritoare in care, 

adevărul, fie-

(Continuare în pag, a II-a)^

*

in- 
din

Acțiuni 
economisirea energiei

Colectivele unor unități 
dustriale au manifestat,
prima lună a noului an, preocu
pări legate de reducerea stă
ruitoare a consumului de com
bustibil și energie electrică.. 
Astfel, studiile întreprinse de 
specialiști au demonstrat colec
tivului de mecanici 
Depoul de locomotive 
că au condiții pentru a 
în 1978 o economie 
celei din anul precedent cu 
800 000 kWh energie electrică și 
de 500 de tone de combustibil 
convențional. în acest scop, au 
fost aplicate o serie de măsuri 
complexe, adoptate recent de 
consiliul oamenilor- muncii, prin 
care se pot realiza lunar eco
nomii de circa 2 tone combusti
bil de fiecare locomotivă die- 
sel-electrică. Prin înlocuirea 
mijloacelor de tracțiune de 
mare putere în activitățile auxi
liare, cu altele de capacitate 
medie sau mică, se reduc, de 
asemenea, consumurile planifi
cate pe unitate cu 0,3 la sută, 
iar prin oprirea motoarelor în 
stațiile unde este prevăzută o 
staționare mai mare de 10 mi
nute, se obțin anual încă 25 
tone combustibil la fiecare lo
comotivă. Alte măsuri privesc 
asigurarea trădării trenurilor 
de marfă la capacitatea de re- 
morcare a locomotivelor, evita
rea pierderilor de motorină pe 
parcurs, efectuarea de reparații 
la timp și de o calitate supe
rioară. La întreprinderea „Soli
daritatea" din Satu Mare, por
nind de la constatarea că un 
număr de 27 utilaje electrice cu 
puteri între 1—1,5 kW erau su
pradimensionate și înregistrau 
un consum nejustificat de ener
gie, colectivul a propus înlocui
rea cu electromotoare de puteri 
corespunzătoare, măsură care 
se va materializa în economisi
rea anuală a unei importante 
cantități de energie electrică.

de la
Brașov 
realiza 

superioară 
precedent

t
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Nămol 
de Stoboru
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din 
că-
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Stoboru este o localitate 
județul Sălaj, in apropierea 
reia se află un deal ca oricare 
altul. Dar iată că dealul de la 
Stoboru și-a dezvăluit tainele : 
la o adincime de numai un me
tru se află straturi de nămol, cu 
o compoziție chimică complexă 
și cu efecte terapeutice dintre 
cele mai eficiente in diferite afec
țiuni, inclusiv reumatice. Deo
camdată, nămolul de Stoboru a 
început să fie folosit, cu bune 
rezultate, in tratarea unor pa- 
cienți din stațiunile locale Bo- 
ghiș și Blzușa. Semnalind a- 
ceastă descoperire, supunem a- 
tenției forurilor de resort dole
anța edililor locali: „Nămolul 
host’ merită studiat 'la fața lo
cului de oameni cu carte mai 
multă, să vază ce și cum e, că 
după mintea noastră tare 
îi !".

fain
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Minus 
cu plus 
fac... plus

Contabilii întreprinderii
merciale de stat pentru alimen
tație publică din Constanța . ău 
tras linie și au încheiat socote
lile pe anul trecut. Spre sur
prinderea lor, la capitolul „vin- 
zarea băuturilor alcoolice" au 
constatat o scădere in valoare 
de nu mai puțin de 4 000 

'lei. Și totuși, planul total 
desfacere pe întreprindere 
fost nu numai îndeplinit, ci 
depășit. Explicație : tot in anul 
trecut, la capitolul „vinzarea 
produselor alimentare proprii",, 
planul a fost depășit cu 8 000 000 
lei. De unde se vede că uneori 
și minus cu plus fac plus. Ce-i 
drept, e o contrazicere a alge
brei. în schimb e un... plus debrei. în schimb e un... plus 
sănătate.
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Însurățelul 
cu geantă 
„diplomat"

In fața ofițerului stării civile 
din Satu Mare s-a prezentat, 
împreună cu aleasa inimii. Du
mitru Piuian. Cine e Dumitru 
Piuian ? După cum i-a spus mi
resei, și după cum mireasa a. 
spus la toa tă, lumea, Piti ian, 
mirele, este inginer. Mireasă e 
convinsă că este inginer pentru 
că „are și geantă «diplomat» 
tu !“. Dar să vedem ce s-a în- 
timplat mai departe la ofițerul 
stării civile. De bună voie și 
nesiliți de nimeni, cei doi au 
rostit cu emoție și căldură acea 
unică, in felul ei, silabă : „Da"!

Dar iată că. după numai cite- 
va zile de la fericitul eveni
ment, oficiul stării civile din 
Seini, localitatea natală a proas
pătului însurățel, comunica ofi
ciului similar din Satu Mare că 
Piuian este, de fapt, căsătorit 
legal la Brașov și că a doua că
sătorie este ilegală. Prins cu... 
două neveste, deși avea geantă 
„diplomat", dar nu era — cum 
pretindea — inginer, lui Piuian 
i-a pierit... piuitul!

N-au vrut 
să se 
cinstească"99
La vreo două ceasuri după 

miezul nopții, o patrulă a mili
ției l-a intilnit, pe una din stră
zile Buflei, pe un tinăr care se 
grăbea, nevoie mare, deși se 
coțopănea cu o geantă plină 
peste măsură. înainte de a fi 
înti'ebat ce are înăuntru, tinărul 
a si scos o sticlă, indemnindu-i 
pe milițieni să dea pe git o 
dușcă-două, să se mai încălzeas- 
câ

— Fac cinste ! — le-a spus 
el. Mai scot o sticlă să dau și 
eu noroc și să ne fie intr-un 
ceas bun.

Dar a fost să fie ceas rău 
pentru el. odată cu întrebarea :

— De unde sint sticlele ?
Văzind că n-o poate zbughi 

la- sănătoasa, nocturnul trecător 
a trebuit să recunoască precum 
că le sustrăsese de la restau
rantul „Calul bălan" din locali
tate. Și tot el (pe nume Silian 
Benone, de fel din Delești, ju
dețul Vaslui, fără ocupație) a 
mai recunoscut că mai 
dase la fel tot cu niște 
de la un bufet tot din 
Dar, ca și ulciorul, nici 
procurate astfel...

proce- 
sticle 

Buftea, 
sticlele

Floriță 
si Andrei

Așa se numesc doi băietei —- 
primul in virstă de 6 șl al doilea 
de 1 ani. Doi băieți, doi fră
țiori, din satul Dulcele, comuna 
Gurahonț, județul Arad. Amin- 
dol sint frumoși — ca toți co
piii 1 — cuminți și ascultători. 
Dar sint și tare necăjiți pentru 
că mămica lor — Dorina Neap 
— i-a părăsit, pe nepusă masă, 
plecind fără adresă. In fiecare 
seară cind tăticul lor se întoar
ce de la lucru il întreabă dacă 
n-a primit vreo veste, dacă n-a 
auzit ceva de mămica lor. Dar 
cele, mai multe întrebări — ne 
scrie Alexandru lierlău — le 
pun cei doi băietei bunicii lor, 
cu care stau toată ziua, ingrijin- 
du-i după puterile ei de femeie 
bătrină. Poate că vreunul din 
cititorii noștri știe pe unde se 
află cea care pentru ei a fost și 
rămine „mămica noastră".

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"
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în aceste zile, în numeroase între
prinderi au loc adunările generale 
ale oamenilor muncii — eveniment 
de mare însemnătate în viața social- 
economică a țării — iar in altele se 
intensifică și se definitivează pregă
tirile pentru bună lor desfășurare. 
Semnificația actualelor adunări ge
nerale este dată de faptul că ele 
trebuie să fie ferm orientate spre 
direcțiile principale de acțiune des
prinse din Raportul prezentat de to
varășul .N’icolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului, con
stituind un cadru din cele mai pro
pice pentru materializarea hotărîn- 
lor eL La pregătirea adunărilor ge
nerale, organizațiile de partid, co‘- 
muniștii au un rol deosebit de im
portant, astfel incit ele să prileju- 
iască o analiză temeinică și exigentă 
a rezultatelor obținute in îndeplini
rea planului pe anul 1977. să sta
bilească măsuri pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor din noul an 
și, mai presus de orice, să se mani
feste ca foruri de afirmare puternică 
a democrației muncitorești in viața 
întreprinderilor, să asigure — potri
vit cerinței formulate de conducerea 
partidului, de secretarul său general
— perfecționarea laturilor de ordin 
calitativ ale activității economice, sal
tul de la acumulările cantitative la 
o calitate nouă. superioară. Cum 
acționează in acest sens organizația 
de partid de la întreprinderea de 
pompe București ?

Garanția dezbaterilor rodnice, 
fructuoase : cunoașterea temeinică a 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, a sarcinilor de plan. De la 
bun început, din discuțiile purtate c-u 
numeroși muncitori, tehnicieni și in
gineri din această întreprindere s-a 
desprins faptul că pregătirile ce se 
fac acum pentru dezbaterile ce vor 
avea loc atit în adunările generale 
pe secții, cit și în adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii se circumscriu în acțiunea 
largă desfășurată de organizația de 
partid pentru cunoașterea și apro
fundarea documentelor adoptate de 
Conferința Națională a partidului, a 
sarcinilor ce revin, in lumina aces
tor hotărîri, colectivului de muncă.

— Sîntem hotăriți să asigurăm 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii un' profund caracter de lucru 
și pentru Împlinirea acestei cerințe
— ne spune maistrul Paraschiv Stă- 
nescu, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, președinte
le consiliului oamenilor muncii —

ne bizuim pe o experiență sigură : 
dezbaterile ample ce au avut loc in 
organizațiile de bază, in întregul 
colectiv, pe marginea documentelor 
Conferinței Naționale a partidului. 
Prin folosirea tuturor mijloacelor 
muncii politice de masă, fiecare co
munist, fiecare om al muncii a pu
tut să cunoască bine obiectivele pe 
care le avem de realizat în anul 
1978, în spiritul exigențelor formu
late de înaltul' forum al comuniști
lor români, să punem cu claritate in 
evidență direcțiile în care trebuie să

1978 cu o pierdere de 839 000 lei". 
Sint calcule pe marginea cărora, in 
aceste zile premergătoare adunări
lor generale, au ioc vii. și fructuoase 
discuții, confruntări de opinii, me
nite să pună în evidență idei noi, 
soluții și propuneri concrete de creș
tere a eficienței economice.

GIMP LARG AFIRMĂRII ÎNȚE
LEPCIUNII COLECTIVE, SPIRITU
LUI GOSPODĂRESC. în secția tur
nătorie am adresat unor muncitori 
întrebarea: „Ce propuneri doriți să 
faceți cu prilejul apropiatelor dez-

resturi de metal la confecționarea 
unor piese mai mici, economisim 
anual 200—300 kg de alamă. întrucit 
in unele secții metalul nu-i folosit la 
maximum, am să propun adunării 
generale ca această inițiativă să fie 
extinsă in întreaga întreprindere". 
Strungarul Ion Relea: „Mă preocu
pă luarea de măsuri pentru forja
rea anumitor repere care acum se 
prelucrează mecanic. Cred că unele 
le voi propune adunării; pe baza lor 
putem obține însemnate economii de 
materiale și manoperă".

loc de muncă, de acolo unde se ho
tărăște în fapt soarta producției, a 
realizării sarcinilor, colectivele stabi
lite pentru întocmirea proiectelor 
planurilor de măsuri înregistrează 
noi și valoroase soluții tehnice și or
ganizatorice, astfel ■ incit hotăririle 
ce vor fi adoptate să răspundă ce
rințelor reale ale activității econo
mice, să poarte girul gindirii colec
tive. ceea ce dă o garanție asupra 
temeiniciei deciziilor ce vor fi luate 
în diferite domenii asupra înfăptui
rii lor exemplare.

- Cum pregătiți adunarea generală a oamenilor muncii ?
- STIMULIND $1 ANALIZIND CU GRIJA OPINIILE

SI PROPUNERILE MUNCITORILOR
se acționeze pentru înfăptuirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
ce vor fi asumate în întrecere.

Parcurgînd principalele sectoare 
de producție ale întreprinderii, am 
desprins faptul că organizația de 
.partid a urmărit și urmărește in 
aceste zile asigurarea unor forme de 
propagandă vizuală care să ilustreze 
convingător sarcinile calitative^ ce 
revin colectivului în acest an. Bu
năoară, în sectorul prelucrări meca
nice am văzut următorul calcul : 
„Tovarăși ! Prin creșterea cu numai 
1 la sută a indicelui de utilizare a 
mașiniior-unelte putem realiza în 
acest an un spor de producție de 
375 000 lei" ! în secția montaj, da
tele înscrise pe un panou îndeamnă 
la folosirea eficientă a timpului de 
lucru. Calculul prezentat relevă fap
tul că „două minute pe zi irosite de 
fiecare muncitor de la montaj în
seamnă un minus de 150 de pompe 
«Cerna-200»“. în atelierul de strun- 
gărie ușoară un afiș avertizează că 
,.o singură piesă rebutată la fiecare 
mașină pe schimb echivalează in

bateri în adunările generale ?“ Iată 
răspunsurile. Turnătorul Marin Mi- 
hăilescu, secretarul comitetului de 
partid : „Avem de realizat în acest 
an o producție mai mare cu 30 la 
sută față de anul trecut. Am sta
bilit măsuri precise pentru buna or
ganizare a locurilor de muncă și am 
inceput să le aplicăm. Dar pentru 
ca aceste măsuri să dea roade am 
să . propun să ni se asigure la timp 
materiile prime și materialele, iar 
acestea să fie de bună calitate". Ma
rian Stănculescu, formator : „Perso
nal, m-am convins că echipa în care 
lucrez poate da o producție cu 
25—30 la sută mai mare decit aceea 
de pină acum, dacă se vor lua mă
suri eficiente pentru îmbunătățirea 
organizării muncii în sectorul de 
formare".

Continuăm investigațiile în atelie
rul de strungărie ușoară., Aici, strun
garul Petre Bunea, șef de brigadă, 
ne-a răspuns : „în brigada noastră 
s-a lansat o inițiativă valoroasă pen
tru economisirea metalului. Prin fo
losirea capetelor de bare și a altor

Cum se acționează pentru ca nici 
una dintre propunerile muncitorilor 
să nu se piardă pe drum, ca, in fi
nal, programul,, de măsuri ce va fi 
adoptat să reprezinte, într-adevăr, 
rodul gindirii și înțelepciunii colec
tive ?

— Ne-am gîndit din capul locului 
la această problemă — ne spune 
inginerul Emil Dăbuleanu, șeful sec- 
țipi strungărie-montaj, membru al 
consiliului oamenilor muncii. Fieca
re om are un cuvint de spus în ce 
privește bunul mers al producției. 
Propunerile care se fac în acest scop 
sînt ..omologate" mai întîi la nive
lul fiecărei formații de lucru. Șefii 
de echipă și maiștrii le analizează 
operativ — unele dintre ele sînt 
aplicate în producție imediat, pină 
la adunare — și Ie transmit pentru 
a fi centralizate la nivelul ateliere
lor, secțiilor și al întreprinderii.

în același mod se procedează și în 
celelalte sectoare de fabricație ale 
întreprinderii. Zilnic, de la fiecare

EXIGENȚA ȘI COMBATIVITA
TEA MUNCITOREASCA PREFIGU
REAZĂ O ÎMBUNĂTĂȚIRE A STI
LULUI ȘI METODELOR DE LUCRU 
ALE CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII. O importantă latură a pre
gătirii adunării generale o consti
tuie preocuparea organizației de 
partid pentru stimularea spiritului 
critic și autocritic, pentru manifes
tarea combativității muncitorești. 
Cum am văzut, oamenii participă la 
luarea deciziilor, direct, activ, prin 
propunerile pe care le' fac. în ace
lași timp, ei înțeleg să examineze 
cu înaltă responsabilitate modul in 
care acționează consiliul oamenilor 
muncii pentru transpunerea în viață 
a propunerilor lor.

— Principala noastră preocupare — 
ne relata tovarășul Marin Mihăi- 
lescu — este să căutăm noi so
luții pentru valorificarea depli
nă a rezervelor de creștere a 
producției și eficienței economi
ce. Totodată. credem că este tot 
at.ît de important ca în cadrul pre
gătirii adunării generale să ne con

centrăm atenția și. asupra contribu
ției pe care ne-o putem aduce la 
perfecționarea stilului și metodelor 
de lucru ale consiliului oamenilor 
muncii. Spun aceasta deoarece une
le probleme deosebite, cum sint buna 
aprovizionare tehnico-materială și 
funcționarea rațională a utilajelor, 
îmbunătățirea sistemului de ventila
ție din secție, dezbătute în adună
rile' generale anterioare, nu și-au 
găsit incă rezolvarea. De aceea ar 
fi bine ca la intocmirea dării de sea
mă atari probleme, să fie analizate 
cu maximă exigență, iar cei care 
trebuiau să urmărească îndepjinirea 
lor să răspundă concret cum și-au 
îndeplinit sarcinile.

Și in atelierul strungărie ușoară nu 
au fost aplicate o serie de propu
neri importante făcute la adunarea 
precedentă.

— O bună parte din aceste pro- 
bleme — remarca strungarul Ioniță 
T. Marin — puteau și trebuiau să fie 
soluționate do. consiliu. Pentru altele 
însă — și trebuie să spun că acestea 
sint cele mai importante — era nece
sar un sprijin efectiv din partea 
conducerii centralei, a ministerului. 
Nu întîmplător aceste probleme au 
rămas nerezolvate: la precedentele 
adunări, participanții din partea 
centralei și a ministerului au avut o 
prezență formală. Iată de ce conside
răm că eric necesar să vină in mij
locul nostru cadre care să reprezinte 
la cea mai înaltă competentă aces
te organisme, care să participe la 
pregătirea adunării generale,_ să-și 
asume răspunderi, să găsească îm
preună cu noi soluții concrete pentru 
rezolvarea problemelor majore care 
ne preocupă.

Ne-am oprit doar asupra cîtorva 
aspecte ale activității organizației de 
partid, a comuniștilor, a colectivului 
întreprinderii de pompe din Capi
tală consacrate pregătirii adunărilor 
generale.. Modul responsabil în care 
a fost, concepută și se, desfășoară 
această acțiune creează un cadru 
fertil pentru participarea largă a 
întregului colectiv la asigurarea bu
nului mers al activității productive, 
la ridicarea ei pe , o treaptă calita
tiv superioară in acest an. Este, o 
mărturie că aici, ca și in celelalte 
întreprinderi, oamenii muncii decid, 
conduc și acționează cu hotărire. in 
spiritul profundului democratism al 
societății noastre.

Dumitru TÎRCOB 
Ilie ȘTEFAN

In primul rind hărnicia oamenilor 
hotărăște belșugul recoltelor

Vadu Crișului — așezare specifică 
zonei montane a Apusenilor, cu case 
ce urcă pe coastele golașe ale dealu
rilor pină dincolo de poalele mun
telui. cu pămînturi „reci și sărace". 
Ca și in alte localități ale țării, aici 
au avut loc prefaceri adinei în viața 
socială și economică a comunei.

. Recoltele medii de ..cereale sau 
plante tehnice, obținute pe baza unor 
tehnologii moderne și . specifice, de 
cultivare, se apropie, sau chiar riva
lizează cu cele mai bune recolte 
din zonele, de cimpie. Produc
ția medie de porumb a depășit, in 
ultimii trei ani. 5 400 kg boabe ta 
hectar, iar la grîu, chiar pe terenu
rile care pînă anul trecut nu se pu
teau cultiva decit cu ovăz și ghizdei, 
s-au obținut peste 2 700 kg. Sînt sole, 
și nu puține, unde producția de po
rumb a atins 10 000—12 000 kg știuleți 
la hectar, iar la grîu — peste 3 500. 
Celor care nu cunosc ținuturile Va
dului, aceste cifre nu le spun mare 
lucru și poate nici comparația cu 
nivelul de la care s-a pornit în ac
țiunea de aducere la viață a acestor 
pămînturi de „piatră". Da, la o viață 
adevărată ! Pentru că, aici, mai bine 
de 400 de hectare sînt rezultatul bi
ruinței omului asupra naturii, al apli
cării noilor tehnologii de cultivare. 
Așa se explică de ce, in mai pu
țin de patru ani, valoarea produc
ției, globale a crescut de aproape 5 
ori și tot de atitea ori și valoarea 
normei de muncă, ■ iar cooperativa 
agricolă, in ciuda investițiilor mari 
pe care le-a făcut, a reușit să ram
burseze in fiecare an din datorii cita 
un milion de lei. pentru ca în anul 
trecut și anul acesta să nu mai ape
leze nici măcar la credite pentru pro
ducție.

Pe doi dintre promotorii transfor
mării acestor pămînturi sărace in 
terenuri roditoare i-am intilnit in- 
tr-una din după-amiezele. trecute 
la sediul cooperativei. Primul — 
președintele cooperativei. Petre Popa, 
este . unul dintre acei oameni 
care au înțeles că pentru a iz
buti aici trebuie, înainte de toate, 
să cîștigi încrederea celor din jur, 
iar pentru, aceasta exemplul perso
nal este hotărî tor ; un om pe care 
insuccesele nu l-au descurajat, ci 
i-au insuflat tăria de a munci cu 
și mai multă dirzenie. Al doilea, in
ginera șefă a cooperativei, Alexan
drina Gavriluț, o specialistă compe
tentă, cu o mare autoritate, a cărei 
muncă, pasiune și dăruire au, contri
buit decisiv la succesele de azi ale 
cooperativei agricole. Ce au însemnat 
pentru inginera șefă a cooperativei

agricole din Vadu Crișului patru+ 
sprezece ani de muncă în această 
unitate ?

— La inceput — ne spune dinsa — 
decepțiile au fost mai numeroase de
cit satisfacțiile, dacă cele 200—300 kg 
de grîu sau porumb în plus la hectar, 
la o recoltă medie de 600—800 kg, se 
poț numi satisfacții. Cum cu așeme- 
nea producții aproape că, nu contain 
în agricultura județului, am fost’ tre- 
cuți în rîridul celor „Țară? ș;msă“”și 
tratați corespunzător. Iată insă că 
după ani de căutări, momentul 
afirmării a sosit. Revirimentul s-a 
produs odată cu experimentarea in 
țară a tehnologiei de afinare adîncă

— Nu este vorba de perfecționarea 
ei, ci de adaptarea ei la condițiile 
locale. Or, meritul nostru este tocmai 
pcela că am reușit să intrăm în tai
nele acestui fenomen miraculos prin 
încercări și mijloace simple.

— Adică ?
— Se știe că această metodă pre- 

șujjune, o sistemă de mașini speci
fic^ țereîitirilpK grele. Or, ale noas
tre, îjțj. măjoritnte. ' sint ' situate pe 
pănȚe ce ‘depâșpsc 10 grade și au un 
strat Terții subțire. Obligatoriu, lucră
rile agricole ar trebui făcute pe curba’ 
de nivel, dar. asemenea mașini lip
sesc. Prin afjnarea în profunzime a 
solului, cu metodele agrotehnice pe

Pe terenuri socotite improprii pentru agricul
tură, cooperatorii din Vadu Crișului-Bihor au 
obținut, în medie, în ultimii trei ani, 5400 KG 

PORUMB BOABE LA HECTAR

a solului. La direcția agricolă am 
fost întrebați dacă ne simțim capa
bili să devenim uri fel de „stație pi
lot" in județ în experimentarea aces
tei metode. Trebuia înfruntată și 
înlăturată mentalitatea că potențialul 
acestor pămînturi nu poate fi ridicat 
și. de aceea, ne-am bucurat că pentru 
experimentarea metodei a fost aleasă 
cooperativa noastră. S-a stabilit pe 
loc planul de bătaie și s-a pornit la 
lucru încă din toamna acelui an.

— Să nu exagerăm. Ce nevoie mai 
era să se experimenteze o metodă 
care de acum era cunoscută în toate 
amănuntele ei ?

— Departe de mine intenția de a 
căuta o breșă în aplicarea acestei 
metode. Dimpotrivă. Teoretic, o so
cotesc perfectă și simplă incit stă la 
îndemîna oricărui specialist agricol 
să o aplice. Dar la adevăratul exa
men, acela al confruntării cu prac
tica, in condițiile noastre, ea a ră
mas doar o idee : să scormonim pă- 
mîntul cit mai adînc posibil, dar să 
nu se scoată la suprafață stratul ne
fertil. Restul a fost stabilit aici pe 
parcelele in coastă, pe cele unde 
scormonitorul intra doar cu cîțiva 
centimetri mai adînc decît plugul și 
cu o sistemă de mașini și o tehnolo
gie cu totul altele decît cele indi
cate. Dar metoda trebuia să învingă.

— Răspunsul impune și o expli
cație. în ce constă contribuția dv. la 
perfecționarea acestei metode ?

care le practicăm, ar crește și mai 
mult pericolul eroziunii. Aceasta 
ne-a obligat să găsim adîncimea op
timă la care să se facă alinarea. în- 
grășămintele ar putea suplini o par
te din neajunsurile lucrărilor meca
nice dacă le-am aplica in cantități și 
doze corespunzătoare. , In actualele 
condiții nu sej poate satisface nici una 
din aceste cerințe. Sîntem îndemnați 
să acoperim deficitul de îngrășămin
te prin mărirea cantității de gunoi. 
Soluția este excelentă, dar dificil 
de aplicat. Pămintul nostru este ca 
omul bolnav. Pentru a-1 vindeca are 
nevoie continuu de tratamente și cele 
mai importante sînt îngrăsămintele și 
amendamentele. Solele experimentale 
care au fost fertilizate în fiecare an 
cu îngrășăminte chimice și naturale 
dau intre 10 000 și 12 000 kg porumb 
știuleți la hectar. Dar limita maximă 
este incă departe și depinde in bună 
parte de modul in care furnizorii 
noștri de mașini agricole și îngrășă
minte vor înțelege să se achite de o- 
bligațiile ce le au față de agricultură.

— Nu înțelegem. Vrem să vă 
popularizăm experiența, iar dv. criti
cați...

— Nu ne sînt străine nici autocri
tica și nici optimismul. Sîntem con- 
știenți de saltul pe care l-am făcut, 
de eforturile materiale și financiare 
ale statului pentru dezvoltarea și întă
rirea economică a cooperativei noas
tre. Pornind tocmai de la ceea ce s-a

realizat la noi. dar mai ales de la 
ceea ce s-ar putea realiza, acum că 
am ’prilejul, aș vrea să-mi spun 
..oful" cu convingerea că il vor auzi 
și cei de care depinde asigurarea 
îngrășămintelor și a utilajelor. Și il 
spun, mai ales, in numele celor din 
zona de deal, care nu pot încă prac- 
tfci pl:Ște tot. pi.iigvicultură in^dpriYă; 
în adevăratul sens al cuviritului. și 
sînt obligati să mențină in ..răceală" 
-supi-afețeP imense'.-care ar putea 'a’dflce 
țării, in plus, mari cantități ele pro
duse agricole.

— Dincolo de aceste observații, care 
din realizările cooperativei conside
rați că pot căp'ăta valoare de expe
riment ?

— Toate, cu excepția celei ce se 
referă la stabilirea și aplicarea pro
gramului de fertilizări. Corelația ști
ințifică între dozele de îngrășăminte 
și nivelul producțiilor planificate se 
stabilește și se aplică independent de 
noi. Celelalte — rotația culturilor, 
tehnologia lucrărilor mecanice, co
rectarea acidității solului, stabilirea 
densităților și perioadelor optime de 
insămînțări — capătă la noi o formă 
specifică de aplicare. Numărul res- 
trins de culturi — patru — din care 
griul și porumbul reprezintă aproa
pe 70 la sulă, obligă la un asolament 
„scurt" și multă precauție in aplica
rea erbicidelor. Foarte importantă 
este evitarea succesiunii culturilor pe 
aceeași solă. Pămintul „sancționează" 
orice abatere de la aceste cerințe. 
Așa cum. de altfel, „sancționează" și 
goana după soiuri productive, dar 
tardive, neadecvate acestor soluri. 
Pămintul e darnic, dar nu cu cei la
comi, ci cu oamenii harnici. Noi am 
reușit tocmai pentru că am crezut în 
știință șl am muncit pentru aplica
rea ei. Astăzi la Vadu Crișului nu se 
trage nici măcar o brazdă de plug 
fără instrucțiuni și supravegherea 
conducerii cooperativei. Și disciplina 
este obligatorie pentru toți, de la 
președintele «cooperativei pină la ul
timul cooperator. Pe cei ce vor să se 
convingă ce înseamnă această disci
plină ii invităm să vină vara să vadă 
cum arată culturile noastre. Sperăm 
că incintarea pe care le-o va produ
ce minunata noastră zonă turistică 
montană va fi sporită și de ceea ce 
am reușit să facem noi aici la Va
du Crișului.

Iar noi am scris aceste rînduri mai 
ales pentru cei ce nu au posibilitatea 
să treacă pe la Vadu Crișului.

Iosif POP 
Aurel POP

Hotel „Parc" din Arad

REALIZAREA
(Urmare din pag. I)

INVESTIȚIILOR
J

țiune a unor obiective se obțin pe 
acele șantiere unde organizațiile de 
partid stimulează spiritul ‘gospodă
resc și întrecerea intre formațiile de 
lucru, sprijină inițiativele înaintate, 
urmăresc pas cu pas generalizarea 
lor, acționează cu hotărire, prin toa
te mijloacele muncii politico-educa
tive. pentru ridicarea conștiinței oa
menilor, pentru imprimarea unui 
spirit de înaltă exigență și răspun
dere in muncă.

Sarcina de prim ordin privind rea
lizarea la termen și chiar mai de
vreme a noilor obiective de investi
ții trebuie să polarizeze activitatea 
constructorilor și montărilor de pe 
toate șantierele. Răspunzînd chemării 
la întrecere lansate de Trustul de 
construcții industriale d«n Brașov — 
care, printre altele, s-a angajat să 
reducă cu 30—90 zile duratele de 
execuție la un număr de 20 capaci
tăți de producție — colectivele orga
nizațiilor de construcții-montaj au 
datoria ca, in cadrul adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii aflate in 
curs de desfășurare, să examineze cu 
exigență posibilitățile de. care dispun 
și să adopte măsuri bine chibzuite 
pentru, îndeplinirea ritmică și inte
grală a prevederilor planului de in
vestiții și punerea in funcțiune la 
termen și mai devreme a noilor 
obiective și capacități productive.

Evident, realizarea în bune condi
ții a tuturor investițiilor din acest

an depinde, deopotrivă, de furnizorii 
de utilaje tehnologice. La indicația 
conducerii de partid, furnizorii de 
utilaje și beneficiarii de investiții au 
stabilit, în strînsă colaborare cu con
structorii și montorii, noi grafice de 
livrare, cu termene și răspunderi bine 
precizate. Ca atare, întreprinderile 
furnizoare>au datoria să acționeze cu 
toată fermitatea și promptitudinea 
pentru lichidarea restanțelor de pină 
acum și introducerea unei ordini de
săvârșite în livrări. Nu numai colec
tivele acestor întreprinderi, dar și 
beneficiarii de investiții au datoria 
să urmărească perseverent respecta
rea cu j>trict.ețe a graficelor de li
vrare a utilajelor tehnologice pentrji 
fiecare obiectiv și instalație in pari », 
in ordinea prevăzută pentru montaj.

Prin prevederile sale mobiliza
toare. planul pe anul 1978 angajează 
la un înalt’ nivel responsabilitatea 
profesională și politică a constructo
rilor și montorilor. furnizorilor de 
utilaje și materiale, proiectanților și 
beneficiarilor de investiții. Ei sînt 
chemați să depună eforturi stărui
toare, subordonate îndeplinirii exem
plare a planului; punerii in func
țiune la timp și chiar in avans a 
tuturor obiectivelor și capacităților 
planificate in acest an. așa cum a 
indicat conducerea partidului și sta
tului. astfel ca fondurile alocate de 
societatea noastră să se fructifice din 
plin, în interesul accelerării progre
sului economic și social al patriei.

(Urmare din pag. I)
rit militant, surprinzând cu 
măiestrie ^ciocnirea diptre 
vechi și nou. Respingind 
deopotrivă idilismul, mo
dalitatea artistică defor
mantă a vieții, ca și con
trariul său. prezentarea in 
cenușiu a realităților lumii 
noastre, amindouă la fel 
de- nocive prin efectul pe 
care l-ar putea produce 
asupra conștiinței maselor, 
tovarășul Ceaușescu reco
mandă abordarea și înfăți
șarea realității de către 
artiști in operele lor „prin 
prisma principiului dialec
tic al mișcării și transfor
mării neîntrerupte a socie
tății și omului", integrarea 
faptelor de viață intr-un 
context social-istoric.

La Congresul educației 
politice și al culturii socia
liste, „perspectiva insufle- 
țitoare de muncă și luptă, 
pentru progrăs și civiliza
ție" dată maselor constituie 
una din condițiile funda
mentale ale unei arte re
voluționare, cum este aceea 
de care are nevoie omul 
nou, pentru deplina trans
formare a conștiinței sale.

pentru desăvîrșirea sa. A- 
ceastă artă pe măsura con
științei constructorilor so
cialismului, pe care, e me
nită să o formeze, este in 
mod esențial o artă anga
jată. implicată adînc in 
procesele revoluționare ale 
vieții noi, deci „incompa

spre mai bine ale oameni
lor, ale poporului". Origi
nalitatea, spiritul inovator, 
imaginația creatoare au 
darul de a spori capacita
tea literaturii, de a contri
bui la dinamizarea dezvol
tării revoluționare a socie
tății, la sprijinirea luptei

aici izvorăsc însemnăta
tea activității artiștilor, 
răspunderile care apasă pe 
umerii lor : „Noi credem 
că datoria scriitorilor și 
artiștilor este aceea de a 
contribui activ la făurirea 
omului nou. la formarea 
conștiinței socialiste, la

științei revoluționare a 
omului nou. Mai departe 
chiar decit în propriile 
frontiere, această conștiin
ță formată în lumina uma
nismului socialist, revolu
ționar, trebuie să acționeze 
in direcția păcii și colabo
rării intre popoare. Și, fi

EROUL EPOCII SOCIALISTE
tibilă cu înstrăinarea de 
viață, cu lipsa de țel, cu 
gratuitatea, cu așa-zisul 
principiu a] artei pentru 
artă...". lat accesibilitatea 
este, bineînțeles, corolarul 
acestei arte funciarmenle 
militante, adresate milioa
nelor de muncitori și ță
rani, accesibilitate care nu 
impietează nicidecum asu
pra calității lor artistice, 
căci încetează de a aparți
ne artei durabile operele 
care nu cuprind „dorința 
de inovare, căutările, preo
cuparea de ă exprima mai 
convingător, in modalități 
originale. noile realități 
sociale, ideile și aspirațiile

forțelor progresiste ale 
omenirii contemporane.

Căci ceea ce este esențial 
în producerea operei de 
artă, ca și in receptarea 
ei. este răspunsul pe care 
ea il dă societății și omu
lui contemporan, benefi
ciarul prin excelență al 
operelor de artă, model 
și sursă de inspirație a 
acestor opere. Toate crea
țiile artistice se adresează 
astfel conștiinței umane, 
concept care, rezumă toate 
atributele intelectuale, a- 
fective, sensibile ale ființei 
omenești care aspiră spre 
dezvoltare plurală armoni
oasă. spre plenitudine. De

dezvoltarea umanismului 
socialist, a acelor virtuți 
morale pe care dorim să 
le cultivăm la fiecare cetă
țean și pe care poporul ro
mân ie are in însăși struc
tura sa psihică. Arta va 
contribui astfel la modela
rea unui tip înaintat de 
om. gata să lupte pentru 
fericirea, libertatea și in
dependenta patriei sale, 
pentru cauza socialismului, 
pentru pace și priete'nie 
între popoare".

Rolul literaturii, al artei, 
a fost și este reafirmat 
fără încetare pe același 
fundal al formării con

rește, scriitorii, artiștii 
care .contribuie in mod 
esențial la modelarea con
științelor sint chemați să 
participe la realizarea u- 
nității de gindire și 
simțire a viitoarei uma
nități. De aceea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pune 
mereu în fața literaturii 
române și acest mare o- 
biectiv : „Scriitorii noștri 
nu trebuie și nu pot rămi
ne în afara marilor con
fruntări care au loc în lu
mea contemporană, în lup
ta ce se desfășoară pe plan 
mondial între forțele pro
gresului și păcii și forțele

reacționare imperialiste, 
colonialiste și neocolonia- 
liste. Scriitorii trebuie să 
se situeze ferm alături de 
toți cei care militează pen
tru cauza libertății, inde
pendentei și progresului, 
pentru destindere și co
laborare internațională".

Căci misiunea de onoare 
care le revine este aceea 
de a lupta prin operele lor 
pentru noul umanism, pen
tru deplina egalitate și 
respectul reciproc intre na
țiuni, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor tuturor po
poarelor de a trăi libere, 
nestinjenite, intr-un climat 
de pace și destindere.

Și in acest domeniu al 
creației, al artei, iată, deci, 
gindul profund, expresia 
caldă, entuziastă a secreta
rului general al partidului 
a marcat, cu aceeași clar
viziune caracteristică in 
cadrul aceleiași concepții 
științifice, integratoare, 
despre lume, obiectivele 
majore ale necesităților 
noastre de dezvoltare, răs
punzînd tuturor celorlalte 
tărîmuri de activitate din 
succesivele etape ale isto
riei noastre contemporane.

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare 

de învățămînt
Ministerul Apărării Naționa

le organizează concursuri de 
admitere, pentru anul școlar 
1978/1979, în următoarele insti
tuții militare de învățămînt : 
Academia militară — facultăți
le tehnice ; Institutul de medi
cină și farmacie din București, 
Facultatea de medicină milita
ră ; Institutul de marină „Mir
cea cel Bătrin" — secțiile de 
marină militară : Școlile milita
re de ofițeri activi ; Școlile mi
litare de maiștri și subofițeri ; 
Liceele militare.

Tinerii care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de ■ invățămint vor depu
ne cereri de înscriere, pină la 
20 aprilie 1978, la centrele mi
litare județene (de sector) pe 
raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
terea la concurs, disciplinele și 
probele concursului de admite
re și alte detalii, cei interesați 
se pot adresa comandanților de 
garnizoane și centrelor milita
re județene (de sector) pe raza 
cărora locuiesc.
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și a 45 de ani de activitate revolu
ționară neîntreruptă, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne prilejuiește nouă, oamenilor mun
cii din CLUJ-NAPOCA — români, 
maghiari și de alte naționalități, ti
neri și vîrstnici — se scrie în mesa
jul COMITETULUI MUNICIPAL DE 
PARTID, fericirea de a da glas sen
timentelor noastre de înaltă prețui
re. fierbinte recunoștință și mulțu
mire pentru dăruirea admirabilă cu 
care slujiți poporul, al cărui brav fiu 
sinteti și strălucirea cu care cirmuiți 
partidul, poporul și țara spre lumi
noasele piscuri ale civilizației socia
liste și comuniste.

Oamenii acestui pămînt văd in 
dumneavoastră întruchiparea strălu
cită a înțelepciunii, lucidității și cu
tezanței, sinteza virtuților omului din 
popor, ce nu cunoaște nici o opre
liște ia gîndul că este menit să dea 
glas vrerii poporului de a trăi liber 
și fericit într-o Românie indepen
dentă. suverană și demnă.

în clipele acestei mărețe aniversări, 
noi, oamenii muncii din municipiu) 
Cluj-Napoca. români, maghiari și de 
alte naționalități, tineri și vîrstnici, 
vă urăm, din adîncul inimilor 
noastre. într-un singur glas cu țara 
întreagă, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei dumneavoastră de luptă și 
viată. Elena Ceaușescu, întregii fami
lii. ani mulți și rodnici cu sănătate 
și putere de muncă, pentru a ne con
duce mai departe, pe drumul eroic 
al fericirii și bunăstării, al socialis
mului și comunismului".

Aceleași sentimente de aleasă pre
țuire față de personalitatea secreta
rului general al partidului se regă
sesc și în mesajul COMITETULUI 
MUNICIPAL PITEȘTI AL P.C.R. : 
„Este o deosebită mîndrie pentru noi, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, se 
spune in mesaj, de a vă ști în fruntea 
partidului și statului român. Vizitele 
dumneavoastră de lucru, efectuate în 
ultimul deceniu la Pitești, întîlnirile

■ realizate cu toate colectivele de mun
că de pe marile platforme industriale 
au condus întotdeauna la impulsiona
rea activității, la stabilire# unor mi
nunate perspective. Din inițiativa 
dumneavoastră ni s-a acordat încre
derea de a construi primul autotu
rism românesc, la indicația dumnea
voastră a fost amplasat aici cel mai 
mare combinat petrochimic din tară, 
sub directa dumneavoastră îndrumare 
s-au construit și s-au dezvoltat alte 
importante obiective industriale si 
social-culturale, municipiul Pitești 
transformîndu-se astfel într-un im
portant centru economic și urbanistic.

Ne angajăm că vom consacra și în 
viitor toată capacitatea și energia în
făptuirii hotărîrlldri'"'Cbn’gi'estilni al 
Xl-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, muncind cu deplină dă
ruire și consecvență pentru a-face ca 
minunata dumneavoastră ‘operă — 
transformarea României într-o tară a 
civilizației comuniste — să devină o 
elocventă realitate a zilelor noastre".

„Astăzi, cu ocazia acestui minunat 
eveniment — se spune in mesajul 
COMITETULUI MUNICIPAL BA- 
CAU AL P.C.R. — ne reafirmăm 
recunoștința și dragostea nețărmu
rită pe care vi le purtăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Exemplul dumneavoastră 
strălucit de dăruire și nemărginit de
votament față de partid și popor, 
munca neobosită în vasta operă de 
edificare a societății socialiste și co
muniste pe pămîntul României con
stituie un far călăuzitor în întreaga 
noastră activitate, care ne mobili
zează și însuflețește în munca pen
tru înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru".

„Locuitorii din minunatul colț de 
țară al Bistriței știu că dato
rează partidului, dumneavoastră 
personal, puternica înflorire și dez
voltare pe care aceste străbune 
plaiuri le cunosc în prezent, ca și mi
nunatele perspective ce li se deschid 
în viitor. Ei nu vor uita nicicind 
grija părintească de care ati dat 
dovadă și cu care ne-ati îndrumat 
pașii în definirea cu claritate a pa
rametrilor acestei dezvoltări. în gă
sirea căilor și modalităților care să 
dea viață marii industrii, acestui 
măreț program cu adevărat istoric 
din viața orașului nostru" — se arată 
în mesajul COMITETULUI ORĂȘE
NESC BISTRIȚA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘE
NESC.

„Sub înțeleaptă și clarvăzătoarea 
conducere a Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, trăim 
astăzi ani frumoși și fericiți — se 
spune în mesajul ÎNTREPRINDERII 
AGRICOLE DE STAT PRE.IMER. 
Nu vom uita niciodată vizita de lu
cru făcută in întreprinderea noas
tră, indicațiile prețioase primite.

Oamenii muncii din întreprindere 
— români, maghiari, germani — 
simt permanent grija deosebită a- 
cordată agriculturii noastre, întregii 
vieți social-economice."

în mesajul ÎNTREPRINDERII 
„ELECTRONICA" DIN CAPITALA 
se spune : „Colectivul nostru a simțit 
în dese rîndUri sprijinul dum
neavoastră concret cu prilejul vizite
lor de lucru pe care le-ați efectuat 
în întreprinderea noastră. Indicațiile 
prețioase date de fiecare dată cînd 
ați fost în mijlocul nostru au însem
nat pentru fiecare dintre noi un pu
ternic îndemn spre perfecționare, au 
marcat clar și precis direcțiile către 
care să ne îndreptăm îndeosebi 
eforturile : ridicarea necontenită a 
nivelului calității, diversificarea pro
duselor, folosirea eficientă a tuturor 
capacităților de producție".

în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC ALEXANDRIA AL P.C.R. 
se arată : „Aniversînd, cu sinceră 
bucurie, ziua dumneavoastră de naș
tere. sărbătorim de fapt marile reali
zări obținute de poporul român in 
anii construirii socialismului, creș
terea continuă a prestigiului Româ
niei în lume. Recunoscători din toa
tă ființa pentru activitatea neobosi
tă ce o desfășurați pentru înfăptui
rea neabătută a politicii partidului 
și statului, pentru afirmarea liberă și 
suverană a tării noastre în rindul 
națiunilor lumii, ne angajăm solemn 
și cu acest prilej, mult stimate to
varășe secretar general, să ne con
sacram întreaga capacitate de muncă 
transpunerii în viață a hotăririlor 
Congresului al Xl-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului".

„Exprimindu-ne sentimentele noas
tre de stimă și dragoste pentru uriașa 
dumneavoastră activitațe revolu
ționară creatoare, vă asigurăm, to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru traducerea în viață 
a sarcinilor hotărîte de Congresul al 
Xl-lea, de Conferința Națională, a 
indicațiilor date de dumneavoastră 
personal în ceea ce privește intro
ducerea unui climat de ordine și 
disciplină riguroasă în gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești ale 
societății, sporirea rolului controlu
lui asupra laturilor de ordin calitativ 
ale activității, întărirea rolului con
trolului in mecanismele de conducere 
ale economiei noastre socialiste, în 
înfăptuirea politicii economice și fi
nanciare a partidului și statului" — se 
arată în mesajul CURȚII SUPERI
OARE DE CONTROL FINANCIAR.

„La această sărbătoare, pe care 
istoria neamului o înscrie între eve
nimentele sale memorabile — se 
subliniază în mesajul COMITETU
LUI MUNICIPAL SUCEAVA AL 
P.C.R. — ne reafirmăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, devota
mentul profund față de idealurile pe 
care le întruchipați și promovați, 
deosebita recunoștință pentru stră
lucirea cu care conduceți destinele 
națiunii române, din care v-ați înăl
țat ființa, spre fericireg și gloria ei.

Și in aceste momente de lumină a 
sufletului românesc, odată cu anga
jamentul nostru de a ne pune toată 
dăruirea și capacitatea de muncă în 
slujba înfăptuirii politicii interne și 
internaționale a partidului și statu
lui, vă urăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să aveți parte de ani 
mulți cu sănătate, întru ridicarea 
neamului românesc pe culmile civi
lizației comuniste".

„De activitatea dumneavoastră te
oretică și practică este nemijlocit le
gată înfăptuirea noii concepții cu 
privire la dezvoltarea sistemului de
mocrației noastre socialiste și creș
terea continuă a rolului consiliilor 
populare în conducerea activității pe 
plan local și asigurarea participării 
active a tuturor categoriilor de oa
meni ' ai muncii la dezvoltarea și 
conducerea treburilor de stat, la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism. Vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere, vom munci cu devota
ment și dăruire pentru înfăptuirea 
politicii partidului, pentru îmbunătă
țirea continuă a activității consiliilor 
populare și aplicarea indicațiilor pe 
care ni le-ați dat în domeniile sis
tematizării, construcției de locuințe, 
urbanizării și administrației de stat", 
se arată în mesajul COMITETULUI 
PENTRU PROBLEMELE CONSI
LIILOR POPULARE.

„Noi, lucrătorii ogoarelor — se sub
liniază în mesajul S.M.A. AMARAȘ- 
TII DE JOS, JUDEȚUL DOLJ — a- 
semenea întregului popor, am găsit 
în indicațiile dumneavoastră, in do
cumentele pe care le-ați elaborat 
un deosebit de prețios îndreptar 
pentru perfecționarea activității 
productive. Sîntem hotărîți ca. prin 
eforturi înzecite, prin muncă plină 
de dăruire, să smulgem pămîntului 
roade tot mai bogate pentru crește
rea continuă a bunăstării poporului 
nostru."

La rîndul său, mesajul COMITE
TULUI MUNICIPAL DE PARTID ȘI 
CONSILIULUI POPULAR AL MU
NICIPIULUI ARAD relevă : „Pildă 
de abnegație și hotărîre comunistă, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați sădit o vrere unică in 
inimile tuturor cetățenilor ce mun
cesc pe pămîntul românesc. Locuito
rii meleagurilor arădene, încrezători 
în viitorul comunist al țării, muncesc 
cu convingere, angajați în marea în
trecere pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al Xl-lea, a sarcinilor 
stabilite de Conferința Națională 
pentru transformarea cantității într-o 
nouă calitate în întreaga lor activi
tate".

„Ne bucurăm din inimă, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
subliniază în mesajul C.A.P. BU- 
COV, JUDEȚUL PRAHOVA — că 
în întreaga dumneavoastră viață și 
activitate ați acordat mare atenție 
dezvoltării și înfloririi multilaterale 
a satului românesc, aducind contri
buții creatoare de o inestimabilă va
loare, la găsirea celor mai bune căi 
pentru transformarea agriculturii 
într-o ramură modernă și eficientă 
a economiei naționale".

Semnatarul unui alt mesaj este CO
MITETUL MUNICIPAL BUZĂU AL 
P.C.R., care relevă : „Sîntem mîndri 
că in fruntea' partidului și statului 
nostru se află cel mai iubit fiu al 
poporului, cel mai destoinic bărbat, 
revoluționarul încercat și umanistul 
înflăcărat, luptătorul neobosit, care 
și-a dedicat întreaga viață, încă din 
fragedă tinerețe, slujirii intereselor și 
aspirațiilor poporului român, triumfu
lui comunismului și păcii în lume.
• Exemplul personal de dăruire și 
devotament, cutezanța și spiritul re
voluționar. patriotic ce vă caracteri
zează in întreaga activitate consti
tuie pentru noi. ca de altfel pentru 
întregul popor român, un pilduitor 
exșmplu de urmat în tot ceea ce gin- 
dim și înfăptuim.

Ca urmare a politicii înțelepte pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și a statului nostru de dez
voltare multilaterală și armonioasă a 
tuturor localităților țării, municipiul 
Buzău a cunoscut, în ultimii ani, o 
puternică dezvoltare industrială, pen
tru care tînăra noastră clasă mun
citoare. toți locuitorii vă aduc, și cu 
acest prilej, cel mai cald prinos de 
recunoștință".

în mesajul COMITETULUI ORĂ
ȘENESC SLATINA AL P.C.R. se 
spune, între altele : „împliniți 60 de 
ani de viață și 45 de ani de activita
te revoluționară. Faptul în sine-de
pășește semnificația unei vîrste, 
confundîndu-se cu succesul unui 
popor in lupta sa pentru mai bine, 
cu o împlinire a visurilor sale, pen
tru că dumneavoastră veniți din po
por, sînteți și veți rămîne de-a 
pururi in conștiința acestui popor.

Pentru ajutorul dat în fiecare mo
ment al devenirii noastre, vă rugăm 
să “primiți, la ceas de împlinire, in
tre milioanele de flori din toată 
tara, floarea iubirii noastre care arde 
cu flacără vie pentru cel mai mare 
și mai iubit fiu al acestor pămînturi".

în mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL SATU MARE AL P.C.R. ȘI 

CONSILIULUI POPULAR AL MUNI
CIPIULUI se arată : „Cu vie emoție 
și gratitudine remarcăm rolul dum
neavoastră hotărîtor în dezvoltarea 
multilaterală a vieții economice și 
sociale a municipiului nostru, vizi
tele dumneavoastră pe aceste me
leaguri prilejuind întotdeauna fruc
tificarea plenară a posibilităților pri
vind continua modernizare si diver
sificare a industriei, înnoirea edili- 
tar-gospodărească, intensificarea ac
tivității social-culturale.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sintem hotărîți să contribuim la tra
ducerea în viață a politicii științi
fice și realiste a partidului și ' sta
tului nostru, a hotăririlor istorice ale 
Congresului al Xl-lea și ale recen
tei Conferințe Naționale a partidului".

Oamenii muncii din INSTITUTUL 
CENTRAL DE CERCETĂRI PENTRU 
CONSTRUCȚII DE MAȘINI, evocind 
în mesajul lor vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în institut, indi
cațiile deosebit de prețioase pe care 
le-au primit în probleme importante 
ale dezvoltării tehnice în industria 
constructoare de mașini, arată că ele 
au condus la decizii de maximă va
loare pentru creșterea potențialului 
tehnic și de eficiență al acestei in
dustrii. „Exprimăm profunda noastră 
recunoștință — se spune în mesaj — 
pentru clarviziunea și înțelepciunea 
cu care ne-ați trasat direcțiile de 
lucru pentru viitorul imediat și pen
tru perspectivă.

Sintem hotărîți să acționăm cu 
abnegație și fermitate pentru afir
marea plenară a științei și tehnicii 
românești, pentru transformarea can
tității într-o nouă calitate prin gin- 
direa și creația noastră, pentru un 
progres tehnic cît mai rapid în in
dustria constructoare de mașini. în
făptuind neabătut hotăririle Congre
sului al Xl-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului".

• Sîntem permanent uniți, cu gîndul și fapta în jurul partidului, al 
dumneavoastră, tovarășe secretar general!

• Sentimente de pofundă mulțumire și recunoștință pentru marile 
înfăptuiri dobîndite de poporul român în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate

• Angajamente de a munci cu însuflețire pentru înflorirea continuă 
a patriei socialiste

Cercetătorii și proiectanții care își 
desfășoară activitatea în cadrul IN
STITUTULUI CENTRAL DE CERCE
TARE. PROIECTARE ȘI DIRECTI- 
VARE ÎN CONSTRUCȚII declară în 
mesajul lor : „Vă exprimăm întrea
ga noastră recunoștință pentru per
manenta dumneavoastră îndrumare 
pe linia adoptării celor mai eficien
te soluții și a introducerii progresu
lui tehnic în construcții, orientare 
care ne călăuzește în activitatea pe 
care o desfășurăm, de reducere con
tinuă a consumurilor de resurse, con
comitent cu sporirea calității, cu mă
rirea durabilității și siguranței în ex
ploatare a construcțiilor.

însuflețiți de înalta prețuire pe 
care o acordați rolului cercetării și 
proiectării în construcții în cadrul e- 
dificării societății socialiste multila
teral dezvoltate, ne angajăm să ne 
dăruim întreaga capacitate de mun
că pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii".

în mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL REȘIȚA AL P.C.R. se spune: 
„Ne-au fost și ne vor fi totdeauna 
exemplu și îndemn munca dumnea
voastră neobosită, pilda înaltă de 
principialitate și exigență, de fermi
tate și omenie, activitatea prodi
gioasă pe care o consacrați ridicării 
patriei noastre către orizonturile su
perioare ale progresului și civiliza
ției socialiste, creșterii prestigiului 
international al României.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc și 
muncesc în aceste locuri se anga
jează ca, urmînd pilduitoarea dum
neavoastră activitate, să facă totul 
pentru realizarea programului supli
mentar de dezvoltare economico- 
socială a țării, pentru accelerarea 
procesului de făurire a socialismului 
și comunismului pe pămîntul Româ
niei";

„Conștiențl de rolul ce ne revine 
în procesul de industrializare și dez
voltare armonioasă a zonelor țării, 
vă încredințăm că ne vom îndeplini 
în mod exemplar toate sarcinile ce 
ne stau în față și vom pune în 
funcțiune, înainte de termen, unul 
din marile obiective ale actualului 
cincinal — Combinatul de utilaj greu 
Cluj-Napoca, la temelia căruia, dum
neavoastră personal, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ați 
turnat prima cupă de beton" — se 
spune in mesajul TRUSTULUI DE 
CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
CLUJ-NAPOCA.

„Ne sînt prezente în memorie în
demnurile, aprecierile și indicațiile 
prețioase pe care ni le-ați dat cu oca
zia vizitelor de lucru efectuate în în
treprinderea noastră și care consti
tuie pentru noi, pentru întregul per
sonal muncitor. în frunte cu comu
niștii, un amplu program de activi
tate pentru creșterea prestigiului 
mărcii fabricii, a utilajului petrolier 
românesc — se subliniază în mesajul 
întreprinderii constructoare de utilaj 
petrolier „1 MAI" PLOIEȘTI.

Chemarea la întrecere pe care co
lectivul nostru de muncă a adresat-o 
acum, la începutul celui de-al trei
lea an al actualului cincinal, tuturor 
întreprinderilor constructoare de ma
șini din tară va constitui pentru în
tregul nostru colectiv muncitoresc, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, punctul de plecare în valorifica
rea pe un plan superior a condițiilor 
materiale de muncă și creație ce le 
avem, pentru diversificarea și ridica
rea nivelului competitiv al produselor 
noastre, adueîndu-ne astfel o impor
tantă contribuție la înfăptuirea pro
gramului de creștere suplimentară a 
producției adoptat de Conferința Na
țională a partidului".

„Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că întregul nostru 
personal muncitor, români și ma
ghiari, muncește cu -abnegație și dă
ruire pentru a ridica prestigiul în
treprinderii noastre, produsele exe
cutate de noi fiind exportate în 15 

țări, exportul reprezentînd peste 85 
la sută din valoarea producției."

După ce se exprimă sentimentul 
de profund atașament față de partid, 
în mesajul ÎNTREPRINDERII DE 
CONFECȚII MIERCUREA CIUC, 
JUDEȚUL HARGHITA, se spune : 
„Vă asigurăm că noi, cei care mun
cim în această întreprindere, români 
și maghiari, înfrățiți în muncă și 
idealuri, nu vom precupeți nici un 
efort pentru traducerea în viață a 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al Xl-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului."

In mesajul RADIOTELEVIZIUNII 
ROMÂNE se spune : „Angajați ple
nar în îndeplinirea sarcinilor pe care 
ni le-ați încredințat privind activita
tea de propagare a cuvîntului parti
dului, de educare și mobilizare a 
maselor în opera de edificare a so
cialismului, vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că lucrătorii Radio- 
televiziunii române vor depune efor
turi înzecite pentru creșterea calită
ții emisiunilor; pentru ridicarea 
nivelului întregii activități".

„însuflețiți de exemplul dumnea
voastră personal de abnegație și 
dăruire, arhitecții din țara noastră vă 
sînt profund recunoscători pentru 
grija permanentă și indicațiile pre
țioase, de mare valoare teoretică șl 
practică, pentru activitatea lor pusă 
în slujba creșterii necontenite a bu
năstării materjale și spirituale a ță
rii, se spune în mesajul UNIUNII 
ARHITECȚILOR. Ei nu vor precu
peți nici un efort, vor pune întrea
ga lor pricepere și capacitate de 
muncă pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii partidului în vederea rea
lizării mărețului Program de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru așezarea 
României socialiste in rîndul țărilor 
avansate ale lumii. Indicațiile dum

neavoastră îi orientează în perma
nență pentru ca munca lor să devi
nă cu adevărat creatoare, să ducă la 
sporirea neîncetată a eficienței in
vestițiilor și la afirmarea unei arhi
tecturi specifice românești contem
porane".

Mesajul colectivului COMBINA
TULUI DE LIANȚI ȘI AZBOCI
MENT TG. JIU subliniază, la rîn
dul său : „Sîntem pe deplin convinși 
că tot ce am realizat în acești ani 
pe străbunele meleaguri gorjene, 
viața fericită de azi și încrederea 
nestrămutată în viitorul luminos pe 
care ni-1 făurim le datorăm clar
văzătoarei politici a partidului nos
tru comunist, la elaborarea și înfăp
tuirea căreia vă aduceți, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o contribuție ho- 
tărîtoare.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom urma cu 
spirit de responsabilitate exemplul 
dumneavoastră luminos, că ne vom 
dărui energiile și priceperea înalte
lor idealuri cărora v-ați consacrat, 
înfloririi permanente a patriei noas
tre dragi".

In mesajul adresat de REGIONA
LA DE CĂI FERAȚE — TIMIȘOA
RA se spune : „Ne exprimăm, și pe 
această cale, calda recunoștință pen
tru grija dumneavoastră statornică 
în vederea asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și viață tu
turor oamenilor muncii. Aceasta 
constituie pentru noi, lucrătorii fero
viari, un prețios imbold în îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în domeniul transportului de 
mărfuri și călători pentru folosirea 
cu maximă eficiență a parcului de 
transport, în condiții de deplină re
gularitate și siguranță a circulației 
trenurilor, contribuind astfel plenar 
la dezvolțarea impetuoasă a întregii 
economii naționale".

„Nu vom uita niciodată indicațiile 
prețioase pe care, ni le-ați dat cu o- 
cazia vizitelor de lucru în, întreprin
derea noastră și vă raportăm că ele 
au fost duse la îndeplinire, făcînd din 
exemplul dumneavoastră de muncă 
și viață comunistă crezul întregii 
noastre activități — se spune în me
sajul ÎNTREPRINDERII de pre
lucrare A LEMNULUI „23 AU
GUST" DIN TÎRGU MUREȘ.

Dumneavoastră reprezentați pen
tru noi toți, ca de altfel pentru în
tregul popor, modelul de principiali
tate comunistă, de patriot înflăcărat 
și internaționalist consecvent, devotat 
trup și suflet partidului și poporu
lui, cauzei socialismului și păcii.

Urmînd exemplul dumneavoastră, 
vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi, făuritorii de 
mobilă din Tîrgu Mureș, nu vom 
precupeți nici un efort și vom face 
totul ca sarcinile ce ne revin din ho- 
tărîrile Congresului al Xl-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului 
să fie înfăptuite întocmai".

„In această zi, de înălțătoare 
mîndrie patriotică, noi, personalul 
muncitor de la ÎNTREPRINDEREA 
DE TRANSPORTURI AUTO „IN- 
TERTRANS" BUCUREȘTI, în frun
te cu comuniștii, ne angajăm că vom 
face totul pentru ridicarea eficienței 
economice a activității mijloacelor de 
transport, creșterea calitativă a in
dicilor de utilizare a acestora, în 
condiții de siguranță a circulației și 
de întărire permanentă a disciplinei 
și ordinii" — se spune în mesajul a- 
cestei întreprinderi.

„Profund recunoscători pentru mi
nunatele condiții în care trăim și 
muncim, se spune în mesajul COM
BINATULUI DE PIELĂRIE ȘI ÎN
CĂLȚĂMINTE „CLUJANA", noi, lu
crătorii combinatului — români, ma
ghiari și de altă . naționalitate — a- 
probînd fără rezerve întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului, vă încredințăm solemn, 

mult Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea exempla
ră a sarcinilor ce ne revin, urmîn- 
du-vă neabătut, cu gîndul și fapta, 
contribuind astfel la propășirea și 
înălțarea României socialiste pe cul
mile înalte ale comunismului".

In mesajul COMBINATULUI PE
TROCHIMIC PITEȘTI se spune: „Noi 
știm, mult iubjte și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că istoricul pro
gram care ne călăuzește munca și 
viața își are izvorul în bogăția și fru
musețea ideilor dumneavoastră, care 
au adăugat noi nestemate tezaurului 
gîndirii revoluționare, în cuvîntul 
și fapta dumneavoastră, care ne sînt 
cele mai vibrante și înălțătoare în
demnuri.

Știm că noi, toți cei ce lucrăm la 
Combinatul petrochimic Pitești, avem 
mîndria să ne numim petrochimiști 
numai datorită politicii de industria
lizare socialistă a țării, pe care parti
dul nostru, conducerea sa, în frunte 
cu dumneavoastră, o promovează cu 
consecvență și fermitate.

Vom munci fără preget pentru ca 
pe platforma petrochimiei argeșene 
să fie conectate în circuitul produc
tiv noi capacități,' dintre care unele 
vor furniza economiei produse’ fa
bricate pentru prima dată în țară".

In mesajul COMITETULUI ORGA
NIZAȚIEI DE PARTID A APARA
TULUI C.C. AL P.C.R. se arată : 
„Pentru activiștii din aparatul Co
mitetului Central, ca și pentru în
treaga noastră națiune socialistă, 
lupta dirză, plină de abnegație în 
care v-ați angajat din tinerețe pen
tru realizarea idealurilor de liber
tate și viață demnă ale poporului 
nostru, munca dumneavoastră neobo
sită. de un rar dinamism, plină de 
devotament și pasiune revoluționară, 
spiritul dumneavoastră de dreptate 

și echitate reprezintă un pilduitor 
exemplu de slujire fără preget a 
poporului,. pentru înfăptuirea aspira
țiilor șale fundamentale,, care ne în
suflețește și ne mobilizează.

îndemnați de idealul ridicării pa
triei noastre pe culmile progresului 
și civilizației, sîntem ferm hotărîți 
să facem totul pentru aplicarea 
neabătută a liniei politice a partidu
lui nostru, a valoroaselor dumnea- j 
voastră indicații, pentru a contribui, 
așa cum ne-ați cerut-o de fiecare 
dată, cu toată puterea minții și a su
fletelor, cu toată experiența noastră, 
la perfecționarea întregii vieți eco
nomice, sociale și politice, la mobi
lizarea întregii noastre națiuni pen
tru realizarea Programului partidului 
adoptat la Congresul al Xl-lea, a do
cumentelor recentei Conferințe Na
ționale, documente care exprimă atît 
de pregnant gîndirea dumneavoastră 
revoluționară, științifică, creatoare, 
proeminenta dumneavoastră perso
nalitate".

In mesajul COMITETULUI MU
NICIPAL BRAȘOV AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR MUNICI
PAL se spune : „In numele tuturor 
celor care trăiesc în această parte de 
țară, reînnoim, în această zi scumpă 
fiecărui cetățean al României, legă- 
mîntul sacru de a face totul pentru 
cauza căreia dumneavoastră i-ați în
chinat întreaga viață și vă rugăm să 
primiți, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urarea noastră de sănăta
te, fericire și viață lungă, spre cin
stea și nepieritoarea glorie a scumpei 
noastre patrii și a poporului român".

în mesajul CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL PROCURATURII 
se spune: „întregul personal munci
tor din Procuratura Republicii So
cialiste România se angajează, în 
fața partidului și a dumneavoastră 
personal, să-și perfecționeze continuu 
activitatea, să muncească cu abnega
ție și responsabilitate pentru înfăp
tuirea fermă și neabătută a hotărî- 
rilor partidului și a legilor, pentru 
întărirea continuă a legalității socia
liste, a apărării tuturor valorilor 
sociale, pentru realizarea deplină a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru".

In mesajul INSTITUTULUI CEN
TRAL DE BIOLOGIE se spune : 
„Mărețele sarcini ce stau în fața cer
cetării științifice românești în pe
rioada actuală a revoluției tehnico- 
științifice, a afirmării largi a celor 
mai avansate cuceriri ale cunoaște
rii, ne oferă nouă, oamenilor de 
știință, un cîmp de' acțiune nelimitat 
pentru abordarea și dezvoltarea cer
cetărilor biologice în slujba progre
sului social-economic al țării. Ne 
amintim cu emoție de vizita dum
neavoastră în institutul nostru, de 
îndemnul pe care ni l-ați adresat de 
a merge cu mai mult curaj spre 
culmile înalte ale științei, spre glo
ria și măreția patriei noastre. Cu 
sentimentul înaltei responsabilități, 
pe care ni-1 imprimă prețioasele 
dumneavoastră sfaturi și îndemnuri, 
toți cercetătorii se preocupă de ridi
carea permanentă a calității muncii 
creatoare pentru cunoașterea tot mai 
profundă a secretelor vieții, pentru 
transformarea naturii în folosul omu
lui".

In mesajul INSTITUTULUI DE 
ISTORIE ȘI ARHEOLOGIE și al 
CATEDREI DE ISTORIE DE LA 
UNIVERSITATEA „BABEȘ BO
LYAI" DIN CLUJ-NAPOCA se spu
ne : „Programul partidului, expune
rile și cuvîntările dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, constituie izvoare de in
spirație și de orientare de inestima
bilă valoare spre înțelegerea trecutu
lui de luptă și de sacrificii pentru o 
viață mai bună, pentru libertate și 
dreptate, independență și unitate a 
poporului român, spre înțelegerea 
prezentului socialist cu realizările 
sale revoluționare și a viitorului lu- 
rtiinos comunist. Patriotismul dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, și dăruirea fără preget pen
tru fericirea poporului nostru și a 
întregii omeniri, pentru inaintarea ță
rii spre lumină și bunăstare, consti
tuie, de asemenea, îndemnuri pildui
toare de iubire a trecutului, prezen
tului și viitorului României, de apro
fundare și înfățișare obiectivă a pro
ceselor istorice, pentru educația 
patriotică a tineretului, a tuturor oa
menilor muncii. Istoricii din centrul 
universitar și academic Cluj-Napoca 
depun legărrlînt față de partid, față 
de înțeleptul său secretar general, 
față de țară de a sluji cu credință și 
devotament nelimitate partidul, țara, 
poporul".

„Cu prilejul aniversării dumnea- 
■ voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a 60 de ani de viață și a 
peste 45 de anj de neobosită activi
tate revoluționară — se spune in te
legrama COMITETULUI ORĂȘE
NESC DE PARTID LUPENI — co
muniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc 
în orașul Lupeni, oraș cu vechi tra
diții revoluționare, folosesc acest pri
lej pentru a vă ura din adîncul ini
mii multă sănătate, viață în
delungată spre binele și prospe
ritatea poporului român. Impre
siile puternice produse de emo
ționanta și neuitata prezență a 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, în mijlocul cetățenilor 
noștri, fac ca șl în aceste zile gîndu- 
rile tuturor să se îndrepte spre cel 
ale cărui îndemnuri și sfaturi deose
bit de prețioase au mobilizat pe mi
neri și pe toți oamenii muncii să ac
ționeze ferm pentru a asigura creș
terea continuă a producției și impli
cit accelerarea creșterii nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Toți cetă
țenii orașului Lupeni vă asigură că 
nu vor precupeți nici un efort, că vor 
munci mai mult și mai bine pentru 
îndeplinirea exemplară'a sarcinilor 
mobilizatoare ce le revin din Progra
mul de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism",

„Dumneavoastră, tovarășe secretar 
general — se subliniază in mesajul 
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI 
PENTRU PEDOLOGIE Șl AGRO
CHIMIE — ca om al timpului și po
porului. întruchipați în puternica 
dumneavoastră personalitate concor
danța dintre gînd și faptă, cuget și 
realizări, aspirații și idealuri ale în
tregii noastre națiuni socialiste. De 
aceea, poporal care v-a încredințat 
cele mai răspunzătoare demnități vă 
cinstește și vă va cinsti cu deplină și 
neabătută încredere. Cum totul de
pinde de oameni, la această urare 
alăturăm angajamentul ferm că, prin 
transformarea cantității muncii noas
tre într-o nouă calitate, vom contri
bui într-o măsură și mai mare la 
creșterea capacității productive a pă
mîntului — inestimabilă avuție na
țională — la realizarea și depășirea 
sarcinilor prevăzute în Programul 
partidului aprobat la Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. și în documentele 
recentei Conferințe Naționale a parti
dului".

In mesajul oamenilor muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA AUTOMA
TICA din București se arată : „Silit 
încă vii în conștiința noastră momen
tele de adîncă vibrație emoțională 
create de vizitele dumneavoastră de 
lucru în întreprinderea „Automatica", 
iar prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat privind dezvoltarea pro
ducției de instalații de automatizări 
au fost traduse în practică și vor 
constitui și in viitor un permanent 
îndrumar în activitatea noastră. 
Acordind prioritate laturilor de ordin 
calitativ ale activității tehnico-econo- 
mice, muncitorii, inginerii și tehni
cienii, tot colectivul întreprinderii își 
propune ca in acest an hotărîtor al 
cincinalului să realizeze și să depă
șească sarcinile în domeniul creșterii 
producției marfă și productivității 
muncii, al reducerii cheltuielilor ma
teriale, al asimilării de produse noi 
și al modernizării celor din fabrica
ția curentă, să obținem o eficientă 
superioară a producției. Vă asigurăm 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general și președinte al Republi
cii că vom face totul pentru trans
punerea în fapte a politicii partidu
lui și statului nostru, de prosperitate 
a poporului român și de ridicare a 
României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație".

„MUZEUL NAȚIONAL DE ISTO
RIE — instituție reprezentativă pen
tru oglindirea glorioasei istorii mul
timilenare a poporului român, a 
luptei sale eroice și neîntrerupte pen
tru dreptate socială și libertate na
țională — a luat ființă în urma ini
țiativei dumneavoastră. Instituția a 
devenit astfel un factor important în 
opera de făurire a conștiinței socia
liste a maselor, în sprijinul ideolo
giei clasei muncitoare despre lume 
și societate — materialismul dialectic 
și istoric, se spune în mesajul adre
sat. Inagurarea muzeului la 8 mai 
1972 de către dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. aprecie
rile pe care le-ați făcut atunci în 
legătură cu menirea acestui lăcaș 
științific și cultural — depozitar al 
unor minunate mărturii ale glorioasei 
istorii a poporului nostru — indica
țiile date în sensul ca muzeul să 
oglindească adevărul istoric autentic 
și obiectiv, precum și îndemnurile 
însuflețitoare și mobilizatoare pe 
care le-ați adresat atunci colectivului 
instituției au reprezentat pentru noi 
un puternic stimulent în muncă, ne 
însuflețesc și pe mai departe la o 
activitate susținută, menită să pună 
mai mult și mai bine în lumină ex
cepționalele valori ce ne-au fost în
credințate, să desfășoare o bogată 
activitate cu marele public, subliniind 
procesele, fenomenele și evenimen
tele fundamentale din istoria poporu
lui nostru, idealurile pentru care au 
luptat și s-au jertfit înaintașii, mă
reția epocii pe care o trăim — so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, perspectivele de progres ale 
patriei noastre spre comunism".

La rîndul său, mesajul colectivului 
de oameni ai muncii din ÎNTRE
PRINDEREA OPTICĂ ROMÂNĂ 
arată : „Cu toții cunoaștem și> apre
ciem fermitatea, consecvența și înal
ta principialitate cu care militați 
pentru asigurarea păcii și securității 
in lume, pentru dreptul sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta și este o adevărată mîndrie 
pentru întreag'a noastră națiune fap
tul că dumneavoastră, fiul cel mai 
iubit al poporului, prin activitatea 
laborioasă ce o desfășurați pentru 
promovarea nobilelor idealuri ale 
păcii și înțelegerii între popoare, 
ocupați un loc de frunte în rîndul 
marilor personalități ’ politice ale lu
mii contemporane. In această zi de 
sărbătoare alăturăm cuvintelor de fe
licitare hotărirea noastră unanimă de 
a ne face un adevărat crez revoluțio
nar din a nu precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea datoriei patrio
tice, de a strînge rîndurile în jurul 
partidului, al cărui conducător înțe
lept sînteți și de a îndeplini în mod 
exemplar mărețele obiective puse în 
fața noastră de Programul partidu
lui, de documentele Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței Naționale".

„Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul nostru colectiv, mobilizat de 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea șl ale Conferinței Naționale, 
â pășit în ce) de-al treilea an al ac
tualului cincinal hotărît să dea viață 
Programului suplimentar adoptat de 
Conferința Națională, asigurîndu-vă 
că vom acționa continuu pentru uti
lizarea mai bună a fondurilor pro
ductive, a spațiilor de producție, a 
forței de muncă și că vom lupta ne
obosiți pentru a transforma cantita
tea într-o nouă calitate — cerință 
primordială de care depinde viitorul 
întregii economii naționale — se 
spune'în mesajul ÎNTREPRINDERII 
DE MECANICĂ FINĂ SINAIA. Vom 
lupta neobosit pșntru afirmarea 
plenară a revoluției tehnico-științi- 
fice, luînd măsuri de a introduce în 
producție noi tehnologii, de creștere 
a productivității muncii, de reducere 
a importului. Astfel, în anul 1978 
vom -realiza prin autoutilare 56 de 
utilaje și instalații tehnologice di
verse care vor spori productivitatea 
muncii la operațiile pe care le exe
cută cu 30 la sută, reducînd importul 
cu 2 650 mii lei valută".

Tn mesajul oamenilor muncii de 
Ia ȘANTIERUL NAVAL TULCEA 
se spune : „Permiteți-ne, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să folosim 
acest deosebit prilej pentru a da glas 
profundelor noastre sentimente de sti
mă, devotament și recunoștință pentru 
valoroasa dumneavoastră contribu
ție, pentru spiritul novator promo
vat consecvent în elaborarea și în
făptuirea mărețului program de edi
ficare a societății socialiste multila- 
,,total, dezvoltate..în. România, rod al 
lînțeleptei. politici a partidului și sta-ț 
tului român. Oamenii muncii de la 
Șantierul naval Tulcea, aplicînd în 
viață indicațiile prețioase date de 
dumneavoastră cu prilejul celor două 
vizite făcute în șantierul nostru, vă 
raportează că în anul precedent pla
nul de investiții a fost îndeplinit la 
toți indicatorii. începînd din acest 
an, noul și modernul șantier naval
— mîndrie a județului Tulcea — a 
intrat în funcțiune și va contribui 
la repararea navelor flotei de pes
cuit oceanic. Sîntem hotărîți ca în 
acest an' și în viitor, aplicînd în 
viață hotăririle Congresului al Xl- 
lea si ale recentei Conferințe Națio
nale a partidului nostru, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a ne 
achita în mod exemplar de sarcinile 
ce ne revin".

In telegrama TEATRULUI GIU- 
LEȘTI din Capitală se spune : „Cu
vintele noastre sint doar o modestă 
expresie a sentimentelor care ne în
suflețesc in acest moment de înaltă 
semnificație pentru istoria României: 
de imensă stimă pentru cel ce — 
înainte de toate — este pentru noi 
un exemplu viu al conceptului de OM
— ce și-a dedicat întreaga viață unei 
opere revoluționare, caracterizată 
prin clarviziune teoretică și neobosită 
perseverență practică, o viață care 
s-a contopit pină la identitate cu 
ceea ce înțelegem, cu toții, prin 
idealul comunist al României con
temporane. Ne-ați învățat, iubite 
tovarășe secretar general, să prețuim 
cum se cuvine caratul de aur al cu- 
vuitului OMENIE. Ați luptat pentru 
a transforma într-o realitate tangi
bilă pentru întregul nostru popor cu
vintele libertate și independență ; și 
ați izbutit. Ne-ați obișnuit din nou 
cu dragostea pentru istorie și pentru 
neam. Ne-ați încredințat că avem 
dreptul, avem datoria de a ne privi 
viitorul cu încredere și demnitate. 
Noi, cei ce muncim în teatre, vă mul
țumim încă o dată; sînteți inițiatorul 
celei mai importante sărbători a ar
tei din istoria culturii noastre : Fes
tivalul național „Cintarea Româ
niei", manifestare fără precedent, 
care a ridicat pe culmi nebănuite 
creația artistică".

In mesajul adresat de CAMERA 
DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE se 
arată : „România socialistă parcurge 
astăzi perioada cea mai fertilă din 
milenara sa istorie. Datorită dum
neavoastră, România a devenit un 
participant activ la diviziunea inter
națională a muncii, la circuitul mon
dial de bunuri materiale și spiritua
le, militînd neabătut pentru intensi
ficarea și diversificarea schimburilor 
externe, pentru amplificarea activi
tății de cooperare economică interna
țională, pe baza principiilor respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității și avantajului re
ciproc. Practica a confirmat. în mod 
convingător, justețea tezelor elabo
rate de dumneavoastră cu privire la 
necesitatea obiectivă a participării 
crescînde la colaborarea economică 
internațională și la consecințele po
zitive ale acestei participări asupra 
întregii economii naționale. In toată 
activitatea dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. este 
prezentă preocuparea de zi cu zi 
pentru perfecționarea .și ridicarea 
eficienței muncii în domeniul comer
țului exterior. Cu aceste gînduri, 
străbătute de profunda noastră recu
noștință pentru tot cea ce ați realizat 
pentru țara noastră, vă urăm din 
toată inima «La mulți ani !»“.
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Anul 1978 s-a deschis sub auspi
ciile impresionantei revărsări de 
entuziasm și mindrie patriotică cu 
care întregul popor, unit. în cuget 
și faptă, a'întîmpinat ÎMPLINI
REA DE CĂTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A VÎR- 
STEI DE 60 DE ANI I)E VIATA, 
DIN CARE PESTE 45 DE ANI 
CONSACRAȚI NEÎNTRERUPT 
CAUZEI REVOLUȚIEI. Prin am
ploarea. și conținutul bogat in 
semnificații al manifestărilor pe 
care le-a prilejuit, aniversarea to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a în
scris ca un eveniment de însemnă
tate majoră în viata social-politieă 
a tării noastre (multiplele aspecte 
politice ale acestui eveniment au 
fost amplu tratate în editorialul a- 
pârut in nr. 11 023 al ziarului nos
tru). Fie și în mod succint, se cu
vine a releva șuvoiul nesfîrșit al 
scrisorilor, telegramelor și mesaje
lor prin care muncitori, țărani, in
telectuali, .reprezentanții comitete
lor județene de partid, ai institu
țiilor centrale de stat, organizații
lor de masă și obștești au dat 
glas simțămintelor de stimă pro
fundă și dragoste fierbinte față de 
conducătorul partidului și statului
— și care a culminat cu conferirea, 
pentru a doua oară, în cadrul fes
tivităților din Sala Palatului, a 
titlului de onoare suprem de Erou 
al Republicii Socialiste România 
și ordinului „Victoria socialismu
lui".

în mod deosebit, mesajul adresat 
de C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat 
și guvern a scos pregnant in evi
dență, pe baza unei analize apro
fundate, înaltele calități de militant 
și conducător revoluționar ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, rolul 
său determinant și contribuțiile 
sale esențiale Ia elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, la 
marile succese dobindite de Româ
nia in construcția socialistă. Toate 
acestea au exprimat. VIBRANTUL 
OMAGIU PE CARE ÎNTREGUL 
PARTID, ÎNTREGUL POPOR, ÎN
TREAGA ȚARA • LE-AU ADUS 
ILUSTRULUI FIU AL PATRIEI, 
ÎN A CĂRUI VIAȚĂ ȘI ACTIVI
TATE REVOLUȚIONARĂ ȘI-AU 
GĂSIT ÎNTRUCHIPARE CELE 
MAI NOBILE CALITĂȚI DE OM, 
REVOLUȚIONAR ȘI CONDUCĂ
TOR.

A fost omagiul adus revoluționa
rului care, din fragedă tinerețe, in- 
fruntînd prigoana, temnițele, lagă-, 
rele, și-a consacrat viața întreagă 
luptei de eliberare socială și națio
nală, pentru înflorirea patriei și 
fericirea poporului, pentru deplina 
victorie a cauzei socialismului. A 
fost omagiul adus conducătorului 
strîns legat de mase — cel mai au
tentic conducător popular din în
treaga noastră istorie — care n-a 
avut și nu are altă preocupare de- 
cit slujirea intereselor poporului, 
concepind întreaga muncă de con
ducere tocmai prin atragerea cit 
mai largă a maselor la rezolvarea 
treburilor obștești, prin stimularea 
inițiativei și energiilor creatoare.

A fost omagiul adus gînditorului 
revoluționar care, prin ideile sale 
novatoare, elaborate pe baza apli
cării creatoare a adevărurilor ge
nerale ale marxismului, la condiții
le noi ale României și ale lumii de 
azi, a îmbogățit considerabil tezau
rul teoriei și practicii revoluțio
nare, a înarmat partidul cu orien
tări clare în toate domeniile. A 
fost omagiul întregului popor adus, 
eminentului conducător comunist, 
prin a cărui capacitate și dăruire, 
anii de cînd se află în fruntea par
tidului și statului au însemnat pe 
toate planurile de activitate o eta
pă nouă, calitativ superioară, în 
desfășurarea construcției socialiste
— etapa cea mai fertilă în împli
niri dțn istoria țării.

Încredere, prețuire, stimă, înaltă 
cinstire și dragoste fierbinte — 
sentimente prin care toți cetățenii 
României socialiste au adus un 

fierbinte omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — au făcut din mani
festările prilejuite de aniversarea 
secretarului general al partidului o 
impresionantă mărturie a aprobării 
și atașamentului tuturor fiilor pa
triei, fără deosebire de naționali
tate, fa(ă de politica internă și ex
ternă a partidului, o adevărată săr
bătoare a unității dintre partid și 
popor. Niciodată în decursul de
ceniilor care au trecut de la elibe
rarea țării nu s-au reliefat atît de 
pregnant unitatea și coeziunea de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, a conducerii sale, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — unitate pe care viața 
însăși o afirmă drept caracteristica 
dominantă a societății noastre, te
melia trainică a forței ei de ne
zdruncinat.

Cuvîntările rostite cu prilejul 
festivităților de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au constituit ca o im
presionantă profesiune de credință 
privind hotărîrea de consacrare și

CRONICA LUNII IANUARIE
* ■ . '

In viitor a tuturor puterilor cauzei 
fericirii poporului și măreției pa
triei socialiste, exprimînd, totoda
tă, un cald elogiu adus partidului 
comunist, forța politică conducătoa
re a societății noastre socialiste, cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, întregii națiuni, precum 
și chemarea adresată comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii de a ac
ționa fără preget pentru înfăptui
rea politicii partidului, aflată în 
slujba intereselor fundamentale ale 
poporului. încheind aceste notații 
sintetice, se poate aprecia că săr
bătorirea aniversării secretarului 
general al partidului a sporit for
țele poporului, i-a întărit hotărî
rea de muncă și luptă pentru dez
voltarea edificiului socialist, l-a 
îmbogățit spiritual și moral, l-a 
înarmat cu un înalt și strălucit e- 
xcmplu mobilizator de patriotism 
fierbinte, de slujire a crezului co
munist. ,

Potrivit unei tradiții încetățenite 
în ultimii ani, luna ianuarie 1978 a 
marcat „startul" declanșării unei 
ample întreceri pentru înfăptuirea 
exemplară și depășirea sarcinilor 
de plan. întrecere cu atît mai im
portantă cu cit, așa cum arăta se
cretarul general al partidului, anul 
1978 este hotăritor pentru realiza
rea cu succes a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, a planului de 
dezvoltare cconomico-socială pînă 
în 1980 și constituie o etapă deci
sivă în înfăptuirea Programului su
plimentar adoptat de Conferința 
Națională a P.C.lț. Indiferent de 
sfera de activitate, numitorul co
mun al tuturor chemărilor la în
trecere și al angajamentelor îl con
stituie orientarea consecventă spre 
accentuarea laturilor de ordin cali
tativ ale activității economice, asi
gurarea unui salt de la acumulările 
cantitative la o calitate nouă, supe
rioară, afirmarea plenară în toate 
sectoarele a revoluției tehnico-știin- 
țifice.

Desfășurîndu-se în această at
mosferă de elan, adunările gene
rale ale oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi și 
adunările generale ale cooperative
lor agricole reflectă, o dată mai 
mult, superioritatea democrației so
cialiste in acțiune.

Caracteristica fundamentală a 
desfășurării acestor foruri suprema 
de conducere a unităților econo
mice constă in dezbaterea larg gos
podărească a căilor și modalităților 
concrete de mobilizare a tuturor 
resurselor materiale și umane, de 
valorificare a tuturor posibilități
lor existente, spre a determina un 
ritm niai rapid de dezvoltare a c- 
conomiei naționale; Ca îndreptar 
general al acestor dezbateri se în
scriu obiectivele cristalizate de Con
ferința Națională a partidului — 
modernizarea și ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al tuturor 
produselor ; dezvoltarea mai rapidă 
a bazei de materii prime : aplica
rea de tehnologii noi. care să înles
nească reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale și ener
gie ; creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii ; scăderea accen
tuată a cheltuielilor de producție — 
laturi esențiale ale sporirii eficien
ței economice.

Evident, o asemenea orientare.

cu profund caracter de lucru, de
pinde in măsură hotăritoare de 
spiritul critic și autocritic al dări
lor de seamă prezentate. Impor
tant este, totodată, să fie adoptate 
programe de măsuri temeinic chib
zuite, concretizind căile de mate
rializare a angajamentelor asumate 
in întrecere și reprezentînd rodul 
experienței și înțelepciunii colective 
a oamenilor muncii din unitatea 
respectivă.

La fel, în centrul dezbaterilor 
din adunările generale ale coope
rativelor agricole se situează pro
blemele perfecționării organizării 
și conducerii producției, statornici
rii spiritului de ordine și disciplină, 
creșterii răspunderii pentru calita
tea lucrărilor executate, valorifică
rii mai intense a rezervelor dă spo
rire a producției agricole. Bine
înțeles. in funcție de specificul fie
cărei unități agricole, aceste pro
bleme sînt strîns legate de folosi
rea intensivă a pămîntului. realiza
rea programelor de îmbunătățiri 
funciare, utilizarea judicioasă a ma
șinilor agricole, introducerea teh
nologiilor avansate de lucrare a 
solului și creștere a animalelor.

Importanța adunărilor generale 
ce se desfășoară acum în unitățile 
economice sporește prin faptul că 
ele sînt chemate ca, potrivit orien
tărilor stabilite de conducerea 
partidului, să aprobe consiliile oa
menilor muncii in noua lor com
ponență, în vederea dezvoltării 
continue a democrației muncito
rești. ceea ce va contribui la întă
rirea rolului conducător ,al organi
zației de partid, la imprimarea 
unui suflu revoluționar mai pu
ternic întregii activități economice, 
la întărirea controlului și răspun
derii muncitorești. Tocmai de aceea 
se impune manifestarea, unei. înalte 
exigențe în completarea consiliu
lui cu noi membri, desemnați din 
rindurile celor mai înaintați mun
citori și tehnicieni, din rindurile 
acelora care lucrează nemijlocit în 
producție.

Firește că și în alegerea noilor 
consilii de conducere ale coopera
tivelor agricole de producție este 
necesar să se manifeste grijă 
deoșebită. șl spirit de răspundere, 
știut fiind că rezultatele obținute 

de fiecare cooperativă depind în 
măsură hotăritoare de promovarea 
în funcții de conducere a unor ca
dre cu experiență, buni organiza
tori ai producției, bucurîndu-se de 
autoritate în rindurile cooperatori
lor.

Nu putem încheia consemnarea 
evenimentelor din viața economi- 
co-socială a țării in prima lună a 
anului fără a aminti că. în cufsul 
lunii ianuarie, au. fost majorate re
tribuțiile oamenilor muncii din alte 
ramuri economice, iar de la 1 fe
bruarie beneficiază de majorări 
ale retribuției oamenii muncii 
din transporturi și telecomuni
cații, ' din industria pielăriei, blă
năriei și încălțămintei, a sticlei, 
porțelanului și faianței. Este o nouă 
ilustrare a consecventei cu care, 
pe baza continuei dezvoltări a e- 
conomiei naționale, se înfăptuiesc 
prevederile Programului adoptat de 
Conferința Națională privind creș
terea mai accentuată a nivelului 
de trai al tuturor categoriilor de 

oameni ai muncii — tel fundamen
tal al politicii partidului.

★
Grandioasă și entuziastă expresie 

a atașamentului și unității în
tregii națiuni în jurul partidu
lui, a secretarului general, ANI
VERSAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU A CĂPĂ
TAT, TOTODATĂ, DIMENSIUNI
LE UNUI EVENIMENT DE AM
PLA REZONANȚA INTERNA
ȚIONALA. O elocventă expresie a 
prețuirii internaționale de care se 
bucură personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o constituie con
ferirea celor mai înalte ordine ale 
unor țări socialiste prietene ; tot
odată, șuvoiul de mesaje ce i-au 
fost adresate de șefi de state, con
ducători ai partidelor comuniste și 
muncitorești, ai mișcărilor de eli
berare națională, de alte persona
lități politice,., publicarea în diferi
te țări a unor noi lucrări consacra
te vieții și gîndirii sale, nenumăra
tele articole din presa de pe toate 
meridianele globului, emisiunile 
speciale ale posturilor de radio și 
televiziune — toate s-au constituit 
într-un vibrant omagiu adus secre
tarului general al partidului nostru, 
președintele republicii.

Cu satisfacție și mîndrie patrio
tică descifrăm în toate aceste ma
nifestări dovezi vii ale înaltei sti
me și considerații față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru meritele 
sale excepționale atît în dezvolta
rea României socialiste, cît și ca 
arhitect clarvăzător și neobosit pro
motor al unei politici internaționa-. 
Ic principiale și constructive, iz- 
vorită din interesele fundamentale 
ale poporului român și aflată in 
deplină armonie cu interesele și as
pirațiile , tuturor națiunilor lumii. 
■Șe ■: evidențiază astfel - pregnant 
justețea politicii- internaționale a 
României socialiste, aprecierile de 
care se bucură pozițiile țării noastre 
in toate marile probleme ale evolu
ției contemporane. O dată mai mult, 
se poate constata cum, grație activi
tății prodigioase a președintelui ță
rii. România de astăzi se bucură pe 
plan mondial/le o considerație fără 
precedent, are un prestigiu mai lu
minos ca oricind în constelația na
țiunilor lumii.

în cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea fes
tivă, in mesajul C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și guvernului, 
au fost reafirmate pregnant orien
tările fundamentale ale politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, politică în a cărei fundamen
tare și promovare neabătută rolul 
hotăritor îi revine secretarului ge
neral al partidului, președintelui 
republicii. Aceste orientări progra
matice și-au găsit elocvente con
cretizări in însuși intervalul la care 
se referă cronica de față.

Consemnăm în acest sens, ca o 
ilustrare a PREOCUPĂRII CON
STANTE A ROMÂNIEI DE A 
DEZVOLTA RELAȚIILE CU TOA
TE STATELE LUMII, fără deose
bire de orînduirea socială, vizita o- 
ficială Întreprinsă în țara noastră, 
la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a primului ministru al 
guvernului, Manea Mănescu, de 
cancelarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt. Convorbirile oficiale, a 

căror sinteză se Întruchipează în 
Declarația comună semnată de pre
ședintele României și cancelarul fe
deral. documentele și înțelegerile 
încheiate au dat expresie hotăririi 
ambelor țări de a extinde relațiile 
de colaborare româno—vest-germa- 
ne atît pe plan' politic, cit și pe plan 
economic,, cultural și științific. Pe 
bună dreptate se poate aprecia că, 
prin rezultatele sale, dialogul ro
mâno—vest-german de la București 
a deschis perspectiva ridicării pe o 
treaptă nouă, superioară, a rapor
turilor dintre cele două țări, aceas
ta înscriindu-se totodată ca un a- 
port la cauza cooperării și secu
rității europene.

în ansamblul relațiilor interna
ționale ale României, un loc im
portant îl ocupă, după cum se știe, 
DEZVOLTAREA COOPERĂRII CU 
TARILE ÎN CURS DE DEZVOL
TARE, ca o expresie a solidarității 
poporului nostru cu eforturile a- 
cestor țări pentru depășirea rămi- 
nerii in urmă, pentru accelerarea 
progresului lor economico-social. în 
aceste coordonate se înscrie inau
gurarea recentă a unui important 
obiectiv economic construit de țara 
noastră în Pakistan — rafinăria de 
de la Karachi, apreciată de facto
rii conducători ai acestei țări ca „un 
exemplu fericit de colaborare cu 
România", exprimîndu-se cu acest 
prilej „recunoștință profundă și 
sinceră președintelui Nicolae 
Ceaușescu, față de care Pakistanul 
nutrește cele mai bune sentimente".

Militant activ PENTRU REALI
ZAREA UNEI UNITĂȚI NOI IN 
MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUN
CITOREASCA INTERNAȚIONALA, 
partidul nostru acționează consec
vent in vederea dezvoltării relați
ilor. cu celelalte . detașamente re
voluționare, pe baza principiilor 
deplinei egalități, a respectării 
dreptului fiecărui partid de a-șî 
dezvolta independent linia po
litică, potrivit condițiilor în care 
își desfășoară activitatea. O nouă 
expresie a acestor buhe rela
ții o constituie mesajele adresate 
de C.C. al P.C.R. congreselor Par
tidului de Stingă — Comuniștii din 
Suedia și P.C. din Olanda, ca și 
contactele prilejuite de vizita unei 
delegații a partidului nostru in Da

nemarca, la Invitația Partidului 
Comunist din această țară.

Un eveniment central al actuali
tății politice europene in luna ia
nuarie l-a constituit reluarea reu
niunii de la Belgrad, ale cărei lu
crări au intrat în etapa finală — 
respectiv, începerea activității de 
elaborare a documentului final. în 
ciuda unor tentative de a deplasa 
centrul de greutate al dezbaterilor 
de la problemele esențiale și reale 
ale securității europene, se afirmă 
tot mai imperios opinia — susținu
tă consecvent de. România — că în 
prezent toate eforturile trebuie con
centrate spre elaborarea unui do
cument politic de substanță, care 
să cuprindă măsuri concrete pentru 
impulsionarea aplicării in viață a 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki, incit reuniunea de la Bel
grad să marcheze efectiv un pas 
inainte pe calea edificării securită
ții europene.

începutul de an a prilejuit o se
rie de bilanțuri și aprecieri cu pri

vire Ia evoluția economiei mon
diale. Analizele întocmite de ex- 
perți, aprecierile unor șefi de state 
și guverne din Occident au pus in 
evidență persistența fenomenelor 
de criză, cu toate consecințele so
ciale pe care aceasta le generează. 
Prognozele pentru 1978 nu sînt de 
natură să inspire optimism — in 
absența unor măsuri eficiente de 
relansare economică, de reducere 
a șomajului și inflației. Această si
tuație și-a găsit reflectare și în 
viața, politică, intr-o serie de țări 
vest-europene agravîndu-se fră- 
mintările sociale, ceea ce a deter
minat declanșarea unor crize gu
vernamentale în Italia, Portugalia, 
Turcia. în legătură cu aceasta, nu 
se poate face abstracție de faptul 
că preocupările de a se găsi solu
ționări corespunzătoare au fost 
umbrite de unele acte de ingerință, 
mergînd pînă la a se exprima ofi
cial „preferințe" sau „indicații" din
afară cu privire la componența 
unui guvern sau altul. Asemenea 
declarații au stîrnit vii reacții de 
dezaprobare din partea forțelor po
litice democratice vest-europene : 
în luările de poziție ale unor re
prezentanți ai guvernului italian, ai 
principalelor partide politice din 
Italia, Franța, Spania, aceste acte 
au format obiectul criticilor, subli- 
niindu-se că problemele care con
fruntă o țară sau alta sînt de re
sortul exclusiv al țărilor respecti
ve, al forțelor politice din aceste 
țări.

Pe agenda actualității politice se 
inscqiu de asemenea pregătirile ini
țiate pentru organizarea unor im
portante reuniuni internaționale. 
Astfel, la New York a început o 
nouă etapă de negocieri în cadrul 
Comitetului pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată problemelor dez
armării. care urmează să aibă loc 
în prima jumătate a acestui an, 
respectiv între. 23 mai ~~ 28 iunie. 
Se știe că această inițiativă, care 
aparține României, împreună cu 
alte state, s-a bucurat de un larg 
ecou, fiind însușită in unanimitate 
de Națiunile Unite, in aceasta re- 
flectîndu-se însemnătatea acordată 
soluționării acestei probleme de im
portantă vitală pentru destinele

umanității. România participă în 
mod activ la lucrările Comitetului 
pregătitor, prezentind proiecte de 
documente în principalele probleme 
ce se vor situa în atenția sesiunii 
speciale. în opinia țării noastre, 
viitoarea sesiune trebuie să se sol
deze cu un program concret de 
acțiune in vederea stăvilirii cursei 
înarmărilor, a declanșării procesu
lui de dezarmare, și in primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru a 
înlătura definitiv spectrul războiu
lui din viața omenirii.

In același timp, la Geneva se 
desfășoară în aceste zile lucrările 
Comitetului pregătitor al Conferin
ței mondiale a Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnologie în 
slujba dezvoltării — programată a 
se desfășura intre 26—30 iunie la 
București, ca o recunoaștere a ro
lului tării noastre în promovarea a- 
cestei nobile idei. Activitatea 
României în cadrul pregătirii pen
tru acest important forum este 
călăuzită de preocuparea de a se 
asigura adoptarea de măsuri con
crete pentru facilitarea accesului 
tuturor țărilor, în special al țărilor 
în curs de dezvoltare, la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, 
pentru înlăturarea tuturor obstaco
lelor din calea transferurilor teh
nologice, libere de orice condiții 
politice, în favoarea acestor state.

Cu viu interes a urmărit și ur
mărește opinia publică internațio
nală evoluțiile înregistrate in ul
timele săplămini in Orientul Mij
lociu, în urma inițiativei președin
telui Egiptului. După cum s-a a- 
nunțat. lucrările Comitetului poli
tic egipteano-israelian inițiate in 
urma convorbirilor de la Ismailia 
dintre președintele Egiptului și pri
mul ministru al Israelului au
fost suspendate, partea egipteană 
arătînd că această măsură a fost 
determinată de poziția rigidă a 
Israelului și declarindu-se. in ace
lași timp, de acord cu reluarea con
vorbirilor directe de îndată ce va 
surveni o schimbare sensibilă în 
atitudinea israeliană — in special 
în ce privește problema palestini
ană, retragerea totală a Israelului 
din teritoriile arabe ocupate si pro
blema implantărilor israeliene in 
teritoriile ocupate. Apreciind im
portanta tratativelor ca unică al
ternativă a confruntării armate, 
România consideră că in momen
tul de față se impune mai mult ca 
oricind să se manifeste realism și 
spirit constructiv in vederea solu
ționării pe cale politică a situației 
din regiune, prin retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate in urma 
războiului din 1967, soluționarea 
problemei poporului palestinian in 
conformitate cu năzuințele sale le
gitime, inclusiv constituirea unui 
stat palestinian independent, asi
gurarea independenței și integrită
ții teritoriale a tuturor statelor din 
zonă. în acest sens, după părerea 
țării noastre, se impune să se ac
ționeze pentru a se ajunge la con
vocarea Conferinței de la Geneva, 
cu participarea tuturor țărilor inte
resate, inclusiv a O.E.P., in vederea 
instaurării unei păci trainice și 
drepte in această regiune- atit de 
greu încercată.

★
Manifestările interne atît de bo

gate in semnificații din această pri
mă lună a anului, prezența activă 
și dinamică a României socialiste 
în,lume, ..evoluțiile, intervenite in 
viața internațională confirmă, o 
dată mai mult, justețea orientărilor 
politicii generale a partidului și 
statului nostru, prestigiul .tot mai 
inalt de care se bucură pe arena 
mondială această politică, legată 
organic de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, căruia contem
poraneitatea i-a adus in aceste zile 
aniversare un vibrant omagiu.

Tudor OLA.RU 
Dumitru ȚINU

Imagini de ansamblu și
detalii ale clădirii Teatrului
Național ridicate cu 125 de 
ani în urmă la București, 
eveniment ce prilejuiește 
momentul aniversar de azi, 
apar adesea ca decoruri in 
spectacolul omagial al Tea
trului Național „Căruța cu 
paiațe". în realizarea lor, 
în relevarea lor (spre sur
priza și ineîntarea specta
torilor care izbucnesc iri 
aplauze), osîrdia scenogra
fului a găsit un sprijin 
unic în posibilitățile sceno- 
tehnice excepționale ale 
noii construcții ridicate prin 
grija partidului, jn 1973.

Dar anii scurși de la edi
ficarea vechiului templu al 
Thaliei românești sint nu
mai un reper pentru a săr
bători „oamenii care au fă
cut locul", înaintașii, și, 
prin ei, altceva, cum s-a 
spus „aere perennius". 
Este vorba de spiritul pa
triotic împins pină la ui
tarea și sacrificiul de sine 
al primilor actori, direc
tori de trupă, dramaturgi. 
Evocindu-i in scene vi
brante, „Căruța cu paiațe", 
operă -de maturitate a dra
maturgului Mircea Ștei’ă- 
nescu, in care fructificarea
unor date istorice se îmbi
nă armonios cu ficțiunea 
— in imagini și metafo
re scenice emoționante, 
slăvește de. fapt viata tea
trului românesc ; direcțiile 
majore pe care și le-a asu
mat, marile sensuri spiri
tuale, cetățenești și politi
ce care au stat de la în
temeiere și pină azi la „te
melia" acestei „zidiri" de 
peste 125 de ani.

Evocind anii începuturi
lor, „Căruța cu paiaței* * 
omagiază ideea de teatru 
înțeles ca o artă necesară, 
vitală pentru viața spiri
tuală a nației ; o artă care 
să-și tragă esența din reali
tatea și vigoarea, din forța 
și curajul cu care — slujind 
măsele insetate de drepta
te, de libertate socială și 
națională — se situează 
pe pozițiile progresului so
cial și politic. 

© Teatru) Național București 
(sala mare) : Căruța cu’ paiațe — 
19, (sala mica) : Comedie de modă 
veche — 19,30.
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar. Dirijor : SER
GIU CELIBIDACHE — 20.
© Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19.
© Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala Schitu Măgureanu) : 
La lilieci — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
© Teatrul Mic : Efectul razelor 
gama asupra anemonelor — 19,30. 
o Teatrul de comedie ; Preșul —
19,30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; Adio Charlie — 19,30,
(sala Sttidio) : Carambol — 19.
© Teatrul Ciulești : Războiul vacii 
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 17.
• Teatrul satiric-muzical : ,,C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" ; Bucuroși de oaspeți — 
17; 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19,30.
© Teat ml „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 17.
© Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec —10. 
© Circul București : Iosefini și 
arena magică — 19,30.
© Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Piticul din grădina de vară — 19.

Bădia. in care identifi
căm personalitatea lui Ma
tei Millo și ceilalți Înteme
ietori ai teatrului — la Iași 
și apoi la București — sint 
in piesa lui Mircea Ștefă- 
nescu reînviați și aureolați 
— dincolo de prețuirea per
sonală pe care o merită pe 
deplin pentru valoarea 
exemplară și simbolică a 
crezului și sacrificiului lor. 
Crez și sacrificii repetate 
de atîtea alte generații care 
au tras aceeași căruță a mir

zeriei materiale și morale, 
care au urcat aceeași neme
ritată Golgotă a suferinței 
și privațiunilor, a stării de 
inferioritate a statutului lor 
social, care au traversat 
momentele grele ale unor 
bătălii teatrale in care miza 
nu era o piesă sau alta, un 
dramaturg sau altul, ci in- 
săși rațiunea politică și ci
vică de a fi a teatrului : 
dreptul său de a critica de
generarea moravurilor, de a 
se institui intr-o oglindă a 
situațiilor și sentimentelor

Un elogiu adus vocației 
civice si patriotice 

a teatrului românesc 
„CĂRUȚA CU PAIAȚE" de Mircea ȘTEFANESCU

adevărate ale poporului. în- 
tr-o tribună a forțelor pro
gresiste și revoluționare ale 
societății. Drept apărat so
lidar de actori, dramaturgi 
(ca Alecsandri, Caragiale) 
și public. în luptă. în lupta 
cu snobismul ce discredi
ta posibilitățile limbii na
ționale, și ideea artei, pen
tru mase, și ideea artei an- 
gajante. Cu fluierăturile 
„spectatorilor" din loji, în
groziți că vor fi divulgați. 
Cu „procesele" mai mult 
sau mai puțin literare (vezi 
Caragiale). Cu amenințări
le, arestuirlle și surghiuni
rile Agiei.

Evocare a unor condiții 
de existență • dramatice, ce 
păreau a tine de perma
nențe, „Căruța cu paiațe" 
trimite cu^ gîndul, prin 
antiteză, da relevarea mari
lor cîștiguri ale teatrului și 
actorului in anii noștri. Ani 
cînd marile exigențe for
mulate față de teatru sînt, 
pe alte coordonate, tocmai 
cele pentru care luptau 
aritemergătorii. Ani in care 
teatrul este considerat un 

important instrument de 
modelare spirituală a oa
menilor celei mai înaintate 
conștiințe; cînd actorul be
neficiază de condiții la care 
înaintașii nici n-ar fi putut 
visa ; cînd flacăra teatrului 
arde in toată țara (in peste 
42 de colective artistice) ; 
cînd in numai ultimii trei 
ani au fost date in folo
sință trei noi. impunătoare, 
teatre si. reamenaiate mul
te altele ; cînd faima „Că
ruței cu paiațe" a artiștilor 
români a ineonjurat globul.

De un tezism subliniat, 
compensat prin notele dra
matice din ce in ce mai gra
ve și patetismul crescind al 
finalului „Căruței cu paia
țe" (varianta îmbunătățită a 
textului scris cu mai bine 
de un sfert de veac in 
urmă) începe cu o satiră a 
boierimii reacționare și co
rupte preocupate de „poli- 
ticale" doar in măsura in 
care „se obrăzniceau pan
ta lonarii", iar „morbul răz
vrătirii" și al ideilor egali
tare se întindea cu mare 
iuțeală. Ea continuă cu un 
tablou realist, nu lipsit însă 
de note romantice, con
ceput in culori calde și 
emoționante și sfîrșește cu 
o apoteoză.

Parcurgind i o acoladă în 
timp de aproape o jumă
tate de secol, traversind 
medii și ambianțe dintre 
cele mai diferite, piesa lui 
Mircea Ștefănescu ridica in 
calea reușitei spectacolului 
dificultatea unor variate e- 
forturi de compoziție, ce- 
rînd actorilor o mare cul
tură și virtuozitate stilisti

că și o mare disponibilitate 
temperamentală — mai ales 
în cazul schimbării rapide 
a unei „măști"/cu alta, a 
replicii cu „cîntecul".

Spectacolul pregătit cu 
seriozitate și dăruire a im
plicat interpreții, experien
ța și fantezia regizorului, pe 
scenografii Elena Pătrășea- 
nu-Vcakis și C. Russu in 
multiple căutări stilistice. 
Aceste căutări s-au soldat 
fructuos in scenele vodevi- 
lești, în cele de un realism 
clasic sau modern și s-au 

finalizat mai puțin fericit 
în altele (ne gindim la șar- 
jarea grotescă si simplistă 
a stilului de joc roman
tic și mai, ales la desenul 
gros, la culorile tari, lipsite 
de rafinament, în care e 
prezentată — mai ales 
prin costume și decoruri 
— boierimea cu ișlic și 
giubea, conversînd și me- 
lancolizînd comod pe so
fale : primele scene ale 
spectacolului).

Conceput fastuos, amplu 
și bogat, sărbătorește, lu
crat cu migală sub supra
vegherea atentă a experi
mentatului regizor care 
este Mihai Berechet, spec
tacolul antrenează talentul 
și dăruirea unui mare co
lectiv de realizatori și in- 
terpreți. Ei dau viață unor 
tablouri de epocă dintre 
cele mai variate, scrise de 
Mircea Ștefănescu printr-o 
fructificare directă a at
mosferei și lumii unor ope
re dramatice clasice. Draga 
Olteanu, într-o compoziție 
complexă admirabil gindi- 
tă și executată — Ion Di- 

chiseanu, Valeria Gagca- 
lov. Al. Hasnaș, Emanoil 
I’etruț, Mitzura Arghezi, 
Elena Sereda șii alții re
învie lumea Marghiolitelor, 
Pulcheriilor, Chirițelor și 
Aristițelor, postelnicilor și 
deputațllor,/ zugrăviți de 
autor după 'modelul atît de 
realist și incisiv al bperei 
lui Vasile Alecsandri.

Didona Popescu și Bahi
ca Zamfireseu refac dialo
gul Velei și Ziței imaginat 
de Caragiale in atmosfera 
celebrei cofetării Fial- 
kovski. Radu Beligan în
suși luminează prin apari
ția lui chipul bucureșteă- 
nului Mitică, prin exce
lență guraliv, veșnic gră
bit, veșnic dator — „băiat 
bun", in fond.

Alexandru Drăgan . (in
terpretul rolului principal 
Bădia), Damian Crîșmaru. 
Coca Andronescu, ce se 
impun atenției printr-un 
joc de mare finețe și inte
riorizare, de un. drama
tism tulburător, și, alături 
de ei, Matei Alexandru, 
cald, emoționant, in rolul 
suflerului, interpretat cu 
discreție și subțirime, Ga
briel Oseciuc, tinăr actor 
ce promite atît de mult 
— amindoi în ipostaza 
personajelor tinere și 
apoi împovărate de ani, 
Aimee Iacobescu (o sen
sibilă și gingașă Catri- 
nă și o drăgălașă Catri- 
nel) ori Florina Cercel, 
George Paul Avram, Cezara 
Dafinescu întruchipează lu
mea generoasă a unor 
oameni care, provenind din 
medii diverse, s-au dăruit 
artei cuvîntului românesc 
rostit de la înălțimea' sce
nei.

★
Spectacolul are o cortină 

semnată de Georgeta Năpă- 
ruș, ce sugerează și ea, din
colo de prim planul unor 
spectatori, imaginea unei 
„căruțe cu paiațe", Printre 
cei ce figurează în hainele 
unui personaj, ale unei 
măști sau ale alteia ni s-a 
părut a identifica și perso
nalități de frunte ale isto
riei mai recente a teatrului 
românesc. Unii dintre acești 
mari contemporani erau pe 
scenă. Jucau. Alții erau în 
sală — spectatori emoțio
nați la sărbătoarea „casei" 
lor.

Toți, inclusiv cei ce nu 
măi putuseră veni, erau, în 
acea seară festivă, ca și in 
atîtea altele — vii, prezenți 
în inimile noastre.

Natalia STANCU

ROMÂNIA-FILM prezintă , „TR EPTE PE CER"
O producție a Casei de filme TREI

Scenariul și regia : Andrei Blaier. Imaginea : Nicu Stan. Muzica : Radu Șerban. Decoruri : arh. Ștefan Antonescu. 
Costume : Horia Popescu. Montajul : Maria Neagu. Sunetul : Nicolae Ciolcă. Cu : Silvia Popovici, Gheorghe 
Dinică, Ilarion Ciobanii. Petre Gheorghiu. Dan Nuțu. Nucu Păuncscu, Boris Ciornei, Dumitru Chesa, Albert 
Kitzl, Alexandru Boroș. Ion Manolescu. Film realizat in studiourile Centrului de Producție Cinematogra

fică „București"

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 : 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 : 
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" : 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.
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; 20,15. MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. TOMIS
— 9; 11,15; t13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mark polițistul : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30.

• Castelul de nisip î FAVORIT — 
9,15; 11,45; 15,15; 17.45; 20,15.
• Zorro : LUCEAFĂRUL — 9;
11,45; 14,15; 17; 19,45.
® Cei trei mușchetari : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 17. 
© Grand Hotel — 9,45, Sfidarea 
11,45, Doctorul Jekyll șl domnul 
Hyde — 14. Căldura — 16,15, Spar- 
tacus (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.
• 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 : FERENTARI — 15.30;
18; 20.
• Condurul și trandafirul : CO- 
.TROCENI — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Iarba verde de acasă : PACEA
— 15.30; 17,45:^19,45.
© Străina : BUCEGI — 9; 12; 16; 
19.
• Poruncă întunecată : COSMOS
— 16; 18; 20. ,
© Iarna bobocilor : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
© Diamantele negre ; GIULEȘTl
- 9; 12; 16; 19.
© Scaramouche ; GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, VOL
GA — 9; 11,15;' 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Floare la ureche : POPULAR
— 15,45; 18; 20.
© Matriarhat : MUNCA — 15,45;
18; 20.
© Alegerea ginerelui ; PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
@ Cei patru din, fotografie : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.

teatre

>
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
CALDE URĂRI DE PE TOATE MERIDIANELE LUMII

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sint bucuros să vă adresez, cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai sincere felicitări 
și urările mele de fericire și prosperitate.

Doresc ca relațiile permanente de prietenie dintre cele două 
țări ale noastre să continue să se adîncească.

Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații și caldei 
mele simpatii.

EDGAR FAURE
Președintele Adunării Naționale 

a Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniți
Transmit Excelenței Voastre felicitări cu ocazia aniversării 

zilei dumneavoastră de naștere, împreună cu urări de fericire și 
prosperitate pentru țara dumneavoastră.

VASCO DA GAMA FERNANDES
Președinte al Adunării Republicii Portugalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
în numele membrilor parlamentului elen și al meu personal, 

am marea onoare de a vă adresa, domnule președinte al Republicii 
Socialiste România — țară prietenă — cele mai călduroase și sin
cere urări de fericire și prosperitate.

DIMITRIOS PAPASPYROU
Președintele Parlamentului, Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți, Excelență, cele mai profunde și sincere feli

citări cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. Vă urez mulți ani 
fericiți și viață îndelungată, pentru a conduce poporul român prie
ten spre o bunăstare crescindă.

JA'AFAR SHARIF EMAMI
Președintele Senatului — Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

să primiți1 cele mai bune urări de viață lungă și fericită, pusă în 
slujba marii dumneavoastră țări și păcii in lume.

EVANGELOS AVEROFF TOSSITSA
Ministrul apărării naționale al Greciei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

de naștere, doresc să vă transmit urările mele cele mai cordiale 
pentru fericirea dumneavoastră personală. Păstrez mereu, vie și 
plăcută, amintirea recentei noastre intîlniri de la București, care 
a contribuit, in mod cert, la o și mai activă și constructivă cola
borare prietenească dintre țările noastre.

ARNALDO FORLANI
Ministrul de externe al Italiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

a Excelenței Voastre, doresc să vă transmit călduroase și sincere 
felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
succes.

Folosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre 
asigurarea celei mai înalte și distinse considerații.

CARLOS P. ROMULO
Ministrul afacerilor externe al Republicii Filipine 

---------------------------------------------------- t 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele meu și al Consiliului Național Palestinian — autori- 

atea supremă a Organizației de Eliberare a Palestinei, organ re- 
irezentațiv al celor mai diverse categorii sociale și forțe revolu- 
ionare ale fiilor poporului nostru din interiorul și din afara țeri- 
oriilor ocupate — adresez Excelenței Voastre cele mai sincere' fe- 
icitări și cele mai calde urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 

zilei dumneavoastră de naștere și a 45 de ani de activitate revo- 
îționară și progresistă.

Realizările înfăptuite de Republica Socialistă România, la cîrma 
ăreia vă aflați, constituie cea mai elocventă expresie a felului in- 
elept, pilduitor și plin de dăruire in care conduceți țara prietenă, 
feră lumii întregi o imagine a ceea ce poate face inspiratul 
reședințe care sînteți, spre binele țării și al umanității.

Poziția dumneavoastră fermă și principială față de cauza pales- 
niană, sprijinul neprecupețit pe care il acordați Organizației de 
liberare a Palestinei — singurul reprezentant legitim al poporului 
alestinian care luptă pentru redobîndirea drepturilor sale juste și 
îalienabile de a se reîntoarce în patria sa, a fi stăpin pe soarta 
i și a-și constitui propriul stat independent — au avut un profund 
cou in rîndul fiilor poporului nostru, care dă Cea mai înaltă con- 
derație poziției și sprijinului pe care il acordați cauzei sale și 
ire, avem toată convingerea, va continua și pe mai departe, 
iată cu neîntrerupta consolidare a relațiilor dintre poporul pa- 
stinian și poporul român, sub conducerea Excelenței Voastre, in 
imina orientărilor și nobilelor principii pe care' le proclamați.

Urăm Excelenței Voastre necontenite succese și împliniri, tot 
ai multă forță și progres poporului român prieten.

KHALED AL-FAHOUM
Președintele Consiliului Național Palestinian

xcelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere a Ex- 

lcnței Voastre, am onoarea să vă exprim felicitările mele cele 
ai cordiale, împreună cu urări sincere pentru sănătatea și feri- 
■ea Excelenței Voastre.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele 

nsiderații.
AMIR ABBAS HOVEYDA

xeplpntpi Snip <

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România 

Primiți cele mai bune urări și cele mai sincere felicitări cu 
tzia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

RAFAEL CALDERA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

să vă exprim urările mele de bine cele mai sincere.
Cu cordialitate prietenească,

AMINTORE FANFANI
Președintele Senatului Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă' adresez dumneavoastră și familiei urările mele de 
fericire. ;

îmi exprim speranța că relațiile prietenești dintre cele două 
popoare ale noastre se vor adinei în folosul cauzei comune a coo
perării și păcii.

EDMOND LEBURTON
Președintele , 

Camerei Reprezentanților din Belgia, 
Ministru de stat

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

celenței Voastre, îmi permit să vă adresez cele mai bune urări de 
fericire personală și pentru familii dumneavoastră.

îmi exprim dorința ca relațiile prietenești dintre țările noastre 
să continue în lupta comună pentru cooperarea între popoare și 
pacea lumii.

ROBERT VANDEKERCKHOVE
Președintele Senatului Belgiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă rog să primiți cele mai călduroase urări de fericire 
personală și succes în efortul de a asigura poporului român pros
peritate și fericire continuă.

ALEKOS MICHELIDES
Președintele Camerei Reprezentanților 

Cipru •

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări, vă rog să primiți expre

sia adeziunii mele la politica dumneavoastră internațională de 
pace, de prietenie și de-colaborare cu toate popoarele și la activa 
dumneavoastră participare la soluționarea gravelor probleme ale 
lumii contemporane, deosebit de importante intr-un moment ex
trem de. delicat cum este acesta pe care lumea întreagă îl -4ră- ~ 
iește.

Cu cordialitate, ' ,
MARIO ZAGARI

Membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, 

Vicepreședinte al Parlamentului European

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Am onoarea și marea plăcere de a vă exprima, in numele 

Asociației de prietenie bulgaro-române și în numele meu, urările 
noastre cele mai sincere cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
dumneavoastră. Este un eveniment de mare importanță, deoarece 
este vorba de aniversarea unui fiu glorios, demn de poporul român 
— vecinul nostru, iubitor de libertate. întreaga viață ați 
petrecut-o muncind pentru prosperitatea și bunăstarea poporului 
dumneavoastră, profund devotat edificării socialismului în țara 
dumneavoastră și luptei pentru o pace trainică în Balcani și în 
Europa, pentru prietenie intre popoare și țările noastre, sarcini 
nobile și mărețe.

Vă felicităm pentru distincțiile ce vi s-au acordat ca urmare a 
numeroaselor servicii aduse țării dumneavoastră. Marele Goethe 
spunea : „Este ușor să împletești coroana de lauri, dar este foarte 
greu să găsești un cap demn să o poarte". Dumneavoastră sînteți 
demn nu nurnai de omagiile ce vi s-au adus, ci chiar de mai mult.

Vă urăm din toată inima sănătate, fericire personală și viață, 
îndelungată spre a putea continua să conduceți cu ‘înțelepciune 
statul și poporul dumneavoastră. Fiți apostolul luptei pentru 
o pace universală și pentru prietenia sinceră bulgaro-română 
și româno-bulgară.

Al dumneavoastră,
Acad. SAVA GANOVSKI

Președintele Asociației de prietenie bulgaro-română

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

naștere, Asociația de prietenie Coreea—România vă adresează 
dumneavoastră, eminent conducător al poporului român și prieten 
apropiat al poporului nostru, cele mai călduroase felicitări.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu 
dumneavoastră, poporul frate român obține mari succese în lupta 
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
depășind planul cincinal prezentat la cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Astăzi, un star socialist prosper, suveran și inosrpendent, dotat 
cu industrie și agricultură dezvoltate, Republica Socialistă România, 
se ridică zi de zi, ca și poziția sa internațională.

Poporul nostru și asociația noastră se bucură sincer de toate 
succesele dobîndite în lupta pentru prosperitatea și dezvoltarea 
României, ca urmare a neobositei dumneavoastră activități.

Convinsă că relațiile de prietenie și cooperare frățească între 
popoarele țărilor noastre,' precum și între cele două asociații ale 
noastre, se vor întări și dezvolta pe mai departe, Asociația de 
prietenie Coreea—România vă urează mari succese în opera 
dumneavoastră de răspundere, multă sănătate și fericire.

ASOCIAȚIA DE PRIETENIE 
COREEA-ROMÂNIA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, Asociația de prietenie Austria — România vă urează la 
mulți ani și vă transmite cele mai cordiale felicitări.

Vă mulțumim, cu acest prilej, pentru marea prietenie pe care 
o nutriți față de Austria și poporul său.

Vă dorim incă mulți ani de activitate, pentru binele general al 
patriei dumneavoastră, al înțelegerii între popoare.

Cu cele mai bune gînduri,
ADOLF MĂRZ

Președinte

STEPHAN KUKLA
Secretar general

Asociația de prietenie Austria-Romania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, vă transmit, Exce

lență. cele mai călduroase felicitări.
Fie ca și în viitor să vă bucurați de sănătate personală și de’ 

succes în funcția dumneavoastră plină. de răspundere !
Sînt convins că marea dumneavoastră influență va contribui la 

obținerea, în continuare, de noi succese în străduințele noastre co
mune pentru adincirea și extinderea relațiilor dintre țările noastre.

HANS DIETRICH GENSCHER
Vicecancelar federal și ministrul de externe 

al Republicii Federale Germania e

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am deosebita plăcere 'de a vă adresa, cu prilejul împlinirii 

virstei de 60 de ani, cele mai calde felicitări, urările mele sincere 
de fericire, sănătate și depline succese în prodigioasa dumnea
voastră activitate desfășurată pe plan intern și internațional.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările și parlamen
tele noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor turc 
și român, al păcii și colaborării în Balcani și în lume.

MEHMET UNALDÎ
Vicepreședinte al Senatului Republicii Turcia, 
Președintele grupului de prietenie cu România 

din parlamentul turc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă doresc sănătate și fericire, dumneavoastră și poporului 
român, precum și succese depline în activitatea importantă pe care 
o desfășurați ca secretar general al Partidului Comunist Român 
pentru edificarea socialismului în țara dumneavoastră, pentru 
pace, prietenie șî cooperare între popoare și în special între po
poarele balcanice.

ANDREAS PAPANDREU
Președintele Mișcării Socialiste Panelenice

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

naștere, vă adresez călduroase felicitări, precum și cele mai bune 
urări de multă sănătate și fericire personală. în aceste momente, 
ne amintim cu multă plăcere de vizita delegației parlamentare 
liberiene în Republica Socialistă România, în anul 1976, de calda 
prietenie și ospitalitate cu care am fost înconjurați de guvernul 
și poporul dumneavoastră. De. asemenea, ne amintim cu recunoș
tință de primirea pe care Excelența Voastră a avat amabilitatea 
s-<x acorde-^delegației noastre în timpul- acestei vizi te-rodnice. Vă 
urăm mult succes în activitatea dumneavoastră plină de abnegație 
pentru edificarea unei economii naționale de mare eficiență, ca
pabilă să aducă națiunii și poporului român fericirea.

Fie ca relațiile cordiale dintre țările noastre să se dezvolte, în 
continuare, tot mai mult.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
RICHARD HENRIES

Președintele Camerei Reprezentanților 
a Republicii Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi face o deosebită plăcere să vă exprim cele mai cordiale 

felicitări cu, prilejul împlinirii a 60 de ani de viață pusă cu abne
gație exemplară în slujba marii dumneavoastră patrii, de care imi 
amintesc cu plăcere, și a remarcabilului și generosului dumnea
voastră popor.

,Cu multă stimă,
J , General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere de a transmite Excelenței Voastre cele 

mai călduroase felicitări cu fericitul prilej al aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere. ,

Permiteți-mi, de asemenea, să vă exprim urările mele de să
nătate și fericire personală, precum și de progres și prosperitate 
pentru poporul prieten român.

TENGKU AHMAD RITHAUDDEEN
Ministrul afacerilor externe al Malayeziei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România '

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, permiteți-mi să vă adresez respectuoase și călduroase 
ufări de fericire, pentru dumneavoastră și poporul român.

PIERRE PARAF
Președintele Asociației de prietenie 

Franța—România

Marelui președinte și luptătorului conducător 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Pornind de pe poziții de demnitate, pentru a cărei cauză ați 

luptat și continuați să luptați, pentru principiile pe care le-ați 
jalonat pentru un viitor însorit și îndrăgit, pentru dragostea pe care 
ați pus-o la baza relațiilor poporului României cu toți prietenii 
săi, imi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele 
meu și al colegilor mei — membri ai Asociației de prietenie 
egipteano-română — cele mai cordiale felicitări și cele fnai 
deosebite urări cu ocazia fericită a sărbătoririi zilei dumneavoastră 
de naștere, dorindu-vă viață îndelungată, deplină sănătate și fericire, 
succese mărețe pentru poporul român prieten, pentru toate popoarele 
lumii iubitoare de pace și bunăstare.

Sîntem onorați, stimate domnule președinte, să fim partizanii 
de nădejde ai misiunii dumneavoastră de pace și dreptate pe care 
o înnobilați cu eforturi și activitate consecventă. Sîntem gata ca 
eforturile noastre comune, ale asociațiilor noastre de prietenie, să 
devină punți ale dragostei, prieteniei și cooperării pentru bunăstarea, 

• progresul și prosperitatea celor două popoare nobile ale noastre.
Folosim prilejul fericit al aniversării zilei dumneavoastră de 

naștere pentru a vă transmite salutul, aprecierea și recunoștința 
noastră pentru mărețul dumneavoastră rol internațional, pentru a 
vă reînnoi angajamentul nostru de a merge în continuare pe drumul 
trasat de principiile colaborării și prieteniei dintre cele două popoare 
și țări ale noastre.

Vă dorim multă sănătate și fericire, vă dorim succes deplin în 
realizarea aspirațiilor poporului dumneavoastră, în realizarea 
aspirațiilor sale de omenie, pace, bunăstare și progres.

Președintele Asociației de prietenie egipteano-română,
SAYED ZAKI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general dl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți felicitările mele cordiale și cele mai bune 

urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere și decorării cu ordinul „Lenin".

' IVAN BODIUL
Prim-secretar al C.C.

al Partidului Comunist din R.S.S. Moldovenească

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în această zi, a 60-a aniversare a dumneavoastră, îmi este plă

cut ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Li
banez și al meu personal, să vă adresez, dragă tovarășe și prieten, 
felicitări și sincere salutări din partea comuniștilor libanezi și să 
vă urez multă sănătate, viață lungă și multe succese în lupta dum
neavoastră pentru fericirea și prosperitatea poporului român și 
pentru progrese mereu crescînde ale comuniștilor sub conducerea 
dumneavoastră, pentru consolidarea și dezvoltarea socialismului în 
România.

Partidul nostru vă exprimă cu această ocazie sentimentele de 
sinceră prietenie pe care le resimte față de Partidul Comunist 
frate din România.

Noi dorim ca raporturile tovărășești bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului și ale internaționalismului proletar, existente 
între partidele noastre, să nu înceteze și să se întărească în lupta 
comună pentru pace, democrație, progres social și socialism.

Cu salutări cordiale, comuniste,

NIKOLAS CHAOUI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central și al militanților Partidului Co
munist din Columbia, vă transmit sincere și frățești felicitări cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vîrstă plină de forță creatoare, consacrată măreței opere de con
strucție a socialismului în patria dumneavoastră.

Vă transmitem felicitări pentru succesele dobîndite in activi
tatea partidului comunist și în dezvoltarea economiei, spre binele 
poporului român și al întăririi relațiilor dintre țările sistemului 
socialist.

GILBERTO ViEIRA
Secretar general

al C.C. al Partidului Comunist din Columbia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ne face o deosebită plăcere să vă putem transmite felicitări 
cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și să vă 
■dorim viață îndelungată și fructuoasă.

Reinnoim expresia sentimentelor noastre de considerație și 
respectuoasă apreciere.

Cu salutări frățești,
POMPEYO MARQUEZ

Secretar general al Mișcării pentru Socialism 
din Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă felicităm frățește cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere, dorindu-vă deplin succes și viață 
lungă spre binele revoluției și al partidului.

GARCO RAMIREZ G. ABREU
Secretar general al Partidului Socialist 

al Muncitorilor din Mexic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere. în numele Partidului Muncii din Olanda vă transmitem 
sincerele noastre felicitări.

Sperăm că relațiile prietenești dintre țările și partidele noastre 
vor cunoaște o dezvoltare continuă.

I. VAN DEN HUEVEL
Președinte

WIM BOGAARD
Secretar cu probleme internaționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, sint bucuros ca, în numele meu și al conducerii partidului, 
să vă adresez dumneavoastră și poporului român cele mai sincere 
urări. Vă dorim viață îndelungată, încununată de succese și fe
ricire. t

MOHAMED BOUCETTA
Secretar general

al Partidului Istiqlal din Maroc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

celenței Voastre, vă adresez călduroase urări de sănătate perso
nală, precum și de prosperitate și fericire pentru poporul Repu
blicii Socialiste România. •

IOANNIS CHRISTOPHIDES
Ministrul afacerilor externe al Republicii Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă transmit felicitările mele cele mai călduroase, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și succese continue în con
struirea socialismului în țara dumneavoastră, pentru grija ce o pur- 
tați bunăstării poporului român, precum și pentru lupta dumnea
voastră dinamică și proeminentă pentru cauza unei păci drepte și 
durabile intre poporul israelian și popoarele arabe.

Cu sentimente de prietenie și salutări comuniste,

SAMUEL MIKUNIS

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, dorim să vă adresăm cele mai calde felicitări, împreună cu 
urările noastre de viață îndelungată. Sub conducerea dumneavoastră, 
poporul român a obținut numeroase victorii împotriva forțelor de 
opresiune și exploatatoare. Guvernul și poporul României își aduc o 
contribuție majoră la cauza eliberării popoarelor oprimate, în special 
din Africa australă, pentru care vă exprimăm cele mai nobile sen
timente de recunoștință.

Cu cea mai înaltă considerație,
COMITETUL PENTRU ELIBERARE AL O.U.A.

Dar es Salaam — Tanzania

I
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Lucrările sesiunii Comisiei 
interguvernamenlale româno-sovietice 

de colaborare economică CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 30 DE ANI DE LA SEMNAREA

Miercuri au început la București 
lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei interguvemamentale ro- 
mâno-sovietice de colaborare eco
nomică.

Din partea română participă tova
rășii Gheorghe Rădulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, Ioan A- 
vram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, adjuncți de miniștri, 
consilieri și experți, precum și am
basadorul României la Moscova, 
Gheorghe Badrus.

Din partea sovietică participă to
varășul K. F. Katușev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în comi
sie, miniștri adjuncți, consilieri și 
experți, precum și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leo
nid Brejnev, comisia analizează acti

Vizita ministrului afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, miercuri 
după-amiază a sosit în Capitală mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria, Petăr Mla
denov, împreună cu soția, care în
treprinde o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, cu soția, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost prezenți Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Petăr Danailov Hristov, ambasadorul 
Bulgariei la București.

★
Miercuri după-amiază au început 

convorbirile oficiale dintre George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. și Petăr Mladenov, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Relevînd cu satisfacție evoluția as
cendentă a raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
Bulgaria, miniștrii de externe ai ce
lor două țări au subliniat însemnă
tatea deosebită a întîlnirilor, deve
nite tradiționale, dintre tovarășul ' 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov. a hotăririlor stabilite cu a- 
ceste importante prilejuri pentru 
continua dezvoltare, pe multiple pla
nuri, a relațiilor româno-bulgare. în

Intilnire la C.•ț $ ..j.s r o' . ,/t""
Miercuri. 1 februarie a.c„ tovarășii 

Iosif Banc, membru sdpleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. au avut o intilnire la sediul 
Comitetului Central al partidului cu 
delegația P.C. din Israel,. condusă de 
tovarășul Uzi Burstein, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I.

în cadrul întîlnirii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, tovă-

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber
17.20 Reportaj pe glob
17,40 Artiști români contemporani
18,10 Consultații medicale
18.30 România pitorească
19,00 Din muzica și dansurile popoarelor
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Roadele politicii partidului de 

dezvoltare economico-socială a 
țării

ȘTIRI SPORTIVE
Peste 1 000 de spectatori au urmă

rit miercuri. în Sala sporturilor de la 
Floreasca. meciul retur de baschet 
dintre echipele masculine Steaua și 
S.B.B.K. Sodertalje (Suedia) din ca
drul grupelor sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor". La capătul unei 
partide spectaculoase, baschetbaliștii 
români au obținut o meritată victo
rie cu scorul de 95—84 (55—32). în 
prima intilnire, echipa suedeză cîști- 
gase cu 83—82. Din echipa Steaua 
s-au remarcat în mod deosebit Cernat 
(32). Oczelak (18), iar de la oaspeți 
Berry (23) și McCray (19).

în orașul iugoslav Kikinda s-au în
cheiat întrecerile celei de-a doua e- 
diții a competiției feminine de șah 
„Cupa Europei" pentru tineret (ju
cătoare pînă la 20 de ani), care s-au 

vitatea depusă de la sesiunea prece
dentă pentru extinderea continuă a 
colaborării economice româno-sovie- 
tice în diferite ramuri, desfășurarea 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări, organizarea elaborării pro
gramelor de dezvoltare a cooperării 
și specializării in producție pe termen 
lung, acțiunile întreprinse pentru 
coordonarea planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale României 
și Uniunii Sovietice pe perioada 
1981—1985, probleme ale creșterii ro
lului Comisiei interguvemamentale 
în intensificarea conlucrării econo
mice reciproce. în acest cadru, sînt 
examinate, atît în ședință plenară, cît 
și in grupele de lucru, posibilitățile 
existente și măsurile ce se impun in 
vederea intensificării cooperării și 
specializării în producție, în domenii 
de interes comun, sporirii și diver
sificării schimburilor comerciale.

Lucrările sesiunii se desfășoară 
într-o atmosferă de lucru, priete
nească, de înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

spiritul înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, au fost examinate noi po
sibilități pentru extinderea conlucră
rii bilaterale. în domenii de interes 
reciproc.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a oferit un dineu în o- 
noarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria, Pe
tăr Mladenov.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, Trandafir Cocârlă, 
ministrul energiei electrice, Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, am
basadorul României la Sofia și am
basadorul Bulgariei la București, alte 
persoane oficiale române și bulgare.

în timpul dineului, miniștrii de ex
terne ai celor două țări au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Todor 
Jivkov, pentru continua dezvoltare și 
întărire a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-bulgare, pentru 
noi și tot mai mari succese ale celor 
două popoare în construcția socialis
mului.

(Agerpres)

C. al P. C. R.
rășească, au fost abordate probleme 
ale activității și preocupările actua
le ale celor două partide, relațiile bi
laterale dintre P.C.R. și P.C.I., pre
cum și unele probleme ale vieții in
ternaționale. inclusiv ale instaurării 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Apropiat.

La intilnire au fost prezenți, de a- 
semenea. tovarășii Haralambie Alexa, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Corbu, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Scînteia".;

20,15 Muzică ușoară
20,25 Ora tineretului. Competiția cu 

•timpul, competiție cu noi înșine
21,10 Gala maeștrilor
21,45 Telejurnal
21,55 Campionatul mondial de handbal 

masculin : România — R.F. Ger
mania. înregistrare de la Helsin- 
gor (Danemarca)

PROGRAMUL 2
19.50 Film documentar : „Spirala*
20,00 Concert simfonic
20,40 Un fapt văzut de aproape
21,00 Telex
21,05 Partid, chezaș al fericirii. Emisiu

ne de cîntece patriotice
21,20 Emisiune de știință
21.50 Romanțe cu Constanța Cîmpeanu, 

Ionela Prodan, Dorel Livianu

desfășurat „sistem elvețian", în 9 
runde. Reprezentanta României la a- 
cest turneu, Viorica Ilie, s-a clasat 
în final pe locul 3 din 18 partici
pante.

în orașul polonez Chorzow au în
ceput întrecerile unui turneu inter
național de tenis pentru tineret, la 
care participă jucători și jucătoare 
din Austria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, România, 
U.R.S.S. și Polonia.

în primul tur al probei de simplu 
băieți, tenismanul român Răzvan 
Vintilă l-a învins cu 6—2, 6—3 pe 
polonezul Petr Serwinski.

într-un meci amical de fotbal dis
putat' la Dortmund, echipa locală 
Borussia a întrecut cu scorul de 6—2 
(3—0) selecționata Cehoslovaciei.

„Iniilnirile tradiționale dintre președinții 
Nicolae Ceausescu si loslp Broz Ii® 
au adns o contribuție deosebită ia 

dezvoltarea prieteniei româno-iugoslave" 
— se subliniază în raportul privind politica externă a R.S.F.I.

BELGRAD 1 — Trimisul special 
Agerpres, S. Morcovescu, transmite : 
în cadrul unei ședințe comune a ce
lor două camere ale Adunării R.Ș.F. 
Iugoslavia, Miloș Minici, vicepreșe
dinte al. Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru aface
rile externe, a prezentat un raport 
cu privire la politica externă a țării 
sale în 1977, în care, referindu-se la 
relațiile Iugoslaviei cu statele veci
ne, a spus : „Se dezvoltă cu mult 
succes relațiile de prietenie și cola
borarea multilaterală dintre țara noas
tră și România, la care o contribuție 
deosebită au avut și o au întîlnirile 
tradiționale dintre președinții Tito și 
Ceaușescu. Recenta inaugurare fes
tivă a lucrărilor sistemului hidroe
nergetic -Porțile de Fier-2» consti
tuie încă o confirmare a dorinței re
ciproce, a intereselor, gradului de în
credere reciprocă și a posibilității de 
a perfecționa permanent relațiile din
tre țările noastre. Principiile stabilite 
de comun acord, respectarea recipro
că a căilor proprii de dezvoltare a 
socialismului in cele două țări și a 
specificului poziției lor internaționa

„Sînt necesare măsuri efective pentru inlăptuirea 
dezarmării, și in primul rind a celei nucleare"

Mesajul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, cu prile
jul reluării lucrărilor Comitetului pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 1 (Agerpres). — La Pa
latul' Națiunilor au fost reluate lu
crările Comitetului pentru dezar
mare. România este reprezentată de 
o delegație condusă de ambasadorul 
Constantin Ene, șeful misiunii per
manente a țării noastre pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite de la Ge
neva. După aprecierea observatorilor 
politici, această rundă de negocieri 
prezintă o semnificație deosebită, 
intrucit activitățile sale preced se
siunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, ce 
va avea loc în lunile mai—iunie 
a.c.

în prima parte a ședinței inaugu
rale, care a fost publică, a fost pre
zentat mesajul adresat Comitetului 
de dezarmare de către Kurt Wald
heim, secretarul general al O.N.U. 
în mesaj sint evocate responsabili
tățile deosebite cu care Adunarea 
Generală a O.N.U. a investit forul 
de negocieri de la Geneva privind 
problemele încetării experiențelor eu 
arine nucleare, interzicerea armelor 
chimice și elaborarea’ unui raport 
special asupra rezultatelor activități
lor comitetului, care urmează a fi 
prezentat în cadrul sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării. Hotărirea privind 
convocarea sesiunii speciale — se 
arată în mesaj — reprezintă o evo
luție unică în cadrul Națiunilor Uni
te în eforturile desfășurate in pro
blemele dezarmării și reflectă senti
mentele de adincă preocupare pe 
care noi toți le împărtășim .față de 
necesitatea realizării de progrese în 
lichidarea pericolelor serioase pe

BRUXELLES

Disensiuni 
interoccidentale 

in domeniul 
pescuitului

BRUXELLES 1 (Agerpres). — O 
criză deschisă în sectorul pescuitului 
a izbucnit marți seara la Bruxelles 
între Marea Britanie și ceilalți opt 
parteneri din Piața comună.

Ministrul britanic al agricultu
rii, John Silkin, a blocat dosarul 
vest-european al pescuitului în zona 
comunitară de 200 de mile marine, 
refuzînd un acord interimar propus 
de „cei opt", prin care se fixau cote 
de pescuit provizorii pentru anul 
1978. Silkin a declarat că aceste pro
puneri nu corespund cu punctele pe 
care țara sa’le , consideră esențiale 
într-o politică comună in domeniul 
pescuitului. Marea Britanie cerind 
instituirea unei „zone preferen
țiale dominante" între 12 și 50 de 
mile marine de la țărm, în care pes
carii statului de coastă să dispună 
de prioritate în distribuirea cotelor 
de pescuit.

Ministrul britanic a estimat, de a- 
semenea, că un acord privind o po
litică comunitară în domeniul pes
cuitului trebuie negociată global și 
nu fragmentar.

Criza declanșată riscă să genereze 
un șir de complicații, apreciază ob
servatorii politici. începind de 
miercuri nu mai există nici o legis
lație comunitară asupra pescuitului. 

le au cunoscut deplina lor afirmare 
in relațiile dintre cele două țări".

Abordind unele probleme privind 
Balcanii, Minici a declarat : Ne-am 
pronunțat pentru îmbunătățirea co
laborării regionale, in conformitate 
cu recomandările Actului final de la 
Helsinki, in special pentru dezvolta
rea colaborării balcanice. Am contri
buit, in limita posibilităților, la suc
cesul primei reuniuni a țărilor bal
canice, care a avut loc la Atena în 
1976. Ne pronunțăm pentru convoca
rea unei a doua întîlniri pentru care, 
după părerea noastră, există condiții, 
ea corespunzînd necesităților acestor 
țări.

Vorbitorul a relevat .apoi că, în 
actuala etapă a reuniunii de la Bel
grad, Iugoslavia acordă o importanță 
deosebită eforturilor îndreptate spre 
încheierea cu succes a reuniunii și 
adoptarea măsurilor necesare pentru 
consolidarea pe mai departe a coo
perării și securității europene, se 
pronunță pentru edificarea unei noi 
ordini economice mai echitabile, 
pentru încetarea cît mai curind posi
bil â cursei înarmărilor.

care le prezintă continuarea cursei 
înarmărilor in lume. în legătură cu 
rezultatele • înregistrate în acest do
meniu în ultimul deceniu și jumă
tate, în mesaj se arată că acestea nu 
s-au soldat cu o reducere substan
țială a unor importante sisteme de 
arme sau cu limitarea cursei înarmă
rilor.

Relevînd că, astăzi, există un 
acord general asupra faptului că a- 
menințarea pe care o constituie răz
boiul nuclear este cel mai mare pe
ricol pentru supraviețuirea omenirii, 
mesajul subliniază că „dezarmarea 
nucleară rămîne prioritatea cea mai 
urgentă, iar responsabilitatea pentru 
progresele în acest domeniu revine 
predominant puterilor nucleare".

în încheierea mesajului său, secre
tarul general al O.N.U. își exprimă 
speranța că raportul pe care Comi
tetul de dezarmare îl va prezenta 
sesiunii speciale a Adunării Gene- 
pale a O.N.U. va aduce o contribuție 
hotăritoare la cauza dezarmării în 
domenii de importanță majoră pen- 
trii pacea și securitatea internațio
nală.

în continuarea ședinței au luat 
cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A., Italiei, Mexicului și Suediei.
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agențiile
Convorbiri economice 

româno-sovietice. Tovară?ul 
Maxim Berghianu. ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale si contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, a 
avut la Moscova o întrevedere cu 
N. V. Martinov, vicepreședinte al 
Consiliului Jde Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de stat 
pentru aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. Au fost abordate probleme ale 
lărgirii colaborării directe dintre cele 
două organe centrale de aprovizio
nare și ale schimburilor de produse, 
peste prevederile protocolului în vi
goare pe anul în curs.

Protocol comercial ro
mâno—ungar. Miercuri a fost
semnat la Debrețin protocolul pri
vind schimburile de bunuri de larg 
consum pe anul 1978 dintre Ministe
rul Comerțului Interior al României 
și Ministerul Comerțului Interior al 
Ungariei. Protocolul prevede o creș
tere cu peste ’30 la sută a volumului 
schimburilor față de 1977. Din partea 
română documentul a fost semnat de 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului. iar din partea ungară de
Karoly Molnar, adjunct al ministru
lui.

Ambasadorul României 
la Paris CorneIiu Mănescu, a fost 
primit de Robert Fabre, pre
ședintele partidului Mișcarea Ra
dicalilor de Stingă din Franța. In 
cadrul întîlnirii au fost evocate bu
nele relații existențe între Partidul

Încheierea 
convorbirilor 
în problema ' 

rhodesiană
LA VALLETTA 1 (Agerpres). — La 

Încheierea convorbirilor în problema 
rhodesiană, desfășurate la La Vallet
ta, cei doi copreședinți ai Frontului 
Patriotic Zimbabwe au dat publicității 
o declarație comună în care se arată, 
intre altele, că interlocutorii lor, mi
nistrul britanic de externe si repre
zentantul S.U.A. la O.N.U., au accep
tat propunerea părții africane privind 
formarea unui consiliu care să-și e- 
xercite atribuțiile în perioada de 
tranziție pînă Ia preluarea puterii de 
către populația majoritară. Declarația 
precizează însă că negocierile privind 
componenta și competentele acestui 
organism nu au fost finalizate.

într-o conferință de presă, Joshua 
Nkomo și Robert Mugabe au precizat 
că s-a hotărit continuarea convorbi
rilor.. dar că nu s-a fixat nici data și 
nici locul de desfășurare a acestora.

Incidente 
în Nicaragua

MANAGUA 1 (Agerpres). — O 
persoană a fost ucisă și alte 12 ră
nite cu focuri de armă la Matagalpa, 
la 80 km nord-est de Managua, in 
cursul unei manifestații organizate 
împotriva actualului guvern nicara- 
guaian prezidat de dictatorul Anasta- 
sio Somoza. Acest episod este unul 
dintre cele mai violente înregistrate 
în Nicaragua de la începutul grevei 
declanșate la 24 ianuarie a.c., orga
nizată in semn de protest fată de 
asasinarea, la 10 ianuarie, a ziaristu
lui Pedro Joaquin Chamorro, perso
nalitate marcantă a opoziției. Miș
carea grevistă a cuprins însemnate 
sectoare ale vieții social-economice. 
Muncitorii de la societatea petrolieră 
„Texaco." s-au alăturat greviștilor, 
cerind demisia lui Anastasio Somoza 
din fruntea statului. Medicii și per
sonalul de la spitalul din Leon. la 
90 km vest de Managua, precum și 
funcționarii de la Banca Centrală 
din capitală, cea mai importantă din 
tară, au hotărit, de asemenea, să 
participe la această acțiune de pro
test împotriva regimului dictatorial.

CARACAS — Confederația Oame
nilor Muncii din Venezuela (C.T.V.) 
a hotărit boicotarea imediată a livră
rilor de petrol către Nicaragua, in 
semn de solidaritate cu participanții 
la greva de amploare din această 
tară împotriva regimului Somoza.

Centrala sindicală venezueleană 
apreciază că situația de criză pe care 
o traversează în prezent Nicaragua 
este „consecința violării constante a 
drepturilor cetățenești de către gu
vernul Somoza".

de presă transmit:
Comunist Român și Mișcarea Radica
lilor de Stînga și s-a exprimat con
vingerea că aceste relații se vor dez
volta țn viitor.

Secretarul general al P.C. 
Peruan Jorge del Prad°> a anun
țat înscrierea oficială a partidului pe 
listele electorale. în vederea scruti
nului din iunie pentru Adunarea 
Constituantă. Președintele Tribuna
lului electoral național. Oswaldo Cor- 
pancho, a arătat, cu acest prilej, că 
Partidul Comunist Peruan este cel 
de-al șaselea partid care Solicită în
scrierea sa oficială pe listele elec
torale.

Premierul R.D.P. a Yeme
nului, la Moscova.La 1 £ebrua- 
rie, la Moscova a avut loc o întrevedere 
între Aleksei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
primul ministru al R.D.P. a Yeme? 
nului, Aii Nasir Muhammad. Con
vorbirea a prilejuit un schimb de 
păreri în probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două țări, relatea
ză agenția T.A.S.S.

Pentru reluarea dialogu
lui greco-turc. Primul ministru 
al Greciei, Constantin Karamanlis, 
aflat într-o vizită da Bonn, a decla
rat presei că este gata să-l întîl- 
nească, „în viitorul apropiat, indife
rent unde", pe șeful guvernului turc. 
Este necesar — a afirmat premierul 
grec — ca dialogul să poată fi anga
jat „pe bază de propuneri logice".

PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE

Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ ÎNTRE ROMÂNIA Șl U.R.S.S.

Adunarea festivă de la Moscova
MOSCOVA 1 — Corespondentul A- 

gerpres, Mihai Coruț, transmite : La 
Casa centrală a scriitorilor din Mos
cova a avut loc miercuri adunarea 
festivă ă reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala sovietică, orga
nizată de Comitetul orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., Consiliul Central al 
Sindicatelor, C.C. al Comsomolului, 
Prezidiul Uniunii Asociațiilor Sovie
tice de Prietenie și Relații Culturale 
cu Străinătatea (U.A.S.P.) și Condu
cerea Centrală a Asociației de Prie
tenie Sovieto-Română (A.P.S.R.), cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
între România și U.R.S.S.

în prezidiul adunării au luat loc 
A. I. Pelșe. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., V. I. Dol- 
ghih, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. P. Vader, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem a.l U.R.S.S., 
V. E. Dimșîț, vicepreședihte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., G. A. 
Kiseliov, adjunct, de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., V. I. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Conducerii Centrale a 
A.P.S.R., N. N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., alte persoane oficiale. în 
prezidiu se aflau, de asemenea, Ion 
Mielcioiu, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al țării noastre in Uniunea Sovieti
că, precum și membrii delegației 
Consiliului General A.R.L.U.S., con
dusă de Ion Cumpănașu, membru su
pleant al C.C.' al P.C.R., directorul 
general al Agerpres, care participă 
la manifestările organizate în U.R.S.S. 
cu ocazia aniversării tratatului.

Luind cuvintul, V. E. Dîmșiț a a-

Preocupări social-economice în țările în curs de dezvoltare
VENEZUELA — La Los Taques, in 

Venezuela, va fi construit un șantier 
naval, unde se vor putea realiza di
verse tipuri de nave — cargouri, 
tancuri petroliere etc. — cu deplasa
mente de la 15 000 pînă la 60 000 tone, 
existînd posibilitatea adaptării la 
construcții de nave cu un tonaj de 
120 000. Totodată, șantierul va fi do
tat cu instalații pentru efectuarea de 
reparații la nave cu un deplasament 
de pînă la 90 000 tone. Capacitatea a- 
nuală de construcție a șantierului va 
fi de aproximativ 6 nave, iar cea de 
reparații de aproximativ 135 de nave.

ZAMBIA — Proiectul pilot de la 
Mpongwe are drept scop să furnizeze 
cit mai multe date cu caracter tehnic 
și economic pentru dezvoltarea cultu
rilor irigate în această regiune zam- 
biană. relevă .publicația „Le Moci". 
Una din exploatările agricole din a- 
ceastă regiune experimentează siste
mul de asolamente cu grîu, soia șl 
alte plante. Exploatarea pilot va tre
bui să producă anual 800 tone de griu 
și 280 tone soia, precum si floarea-

Comitetul militar egiptea- 
no—israelian și_a continuat 
miercuri lucrările Ia Palatul Tahra din 
Cairo. După cum a precizat agenția 
M.E.N., întîlnirea a fost consacrată 
examinării problemelor de pe agenda 
jje lucru a comitetului.

Președintele Egiptului,
Anwar El Sadat, l-a primit miercuri 
pe Alfred Atherton, asistent al se
cretarului de stat al S.U.A. pentru 
problemele Orientului Mijlociu și ale 
Asiei de sud, aflat în vizită la Cairo.

întrevederi 
egiptene. Mil0?

iugoslavo-
Minici, vicepre- 

mier și secretar federal pentru afa
ceri externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
avut, tniercuri. convorbiri cu Butros 
Ghali. ministru de stat pentru afa-

Experiențe științifice 
la bordul complexului spațial 

„Saliut-6 - Soiuz-27 - Progress-!44
MOSCOVA 1 (Ager

pres). — De la centrul 
de dirijare a zborului 
se anunță că echipajul 
complexului spațial pi
lotat „Saliut-6 — Soiuz- 
27 — Progress-1“ se află 
în faza încheierii ope
rațiunilor de descărcare 
a navei cosmice de 
transport. Iuri Roma
nenko și Gheorghi Gre- 
ciko au transportat deja 

la bordul lui „Pro- 
gress-l“ elemente e- 
puizate ale sistemului 
ecologic : regeneratoare, 
filtre, conteinere goale 
care au conținut ali
mente și apă.

în paralel cu aceasta, 
cei doi cosmonauți con
tinuă efectuarea de ob
servații asupra Pămîn- 
tului. Printre altele, ei 
se ocupă cu precizarea

rătat că Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală încheiat 
de U.R.S.S. și România în urmă cu 
30 de ani, ca și cel semnat în anul 
1970, au consolidat relațiile sovieto- 
române, creînd condiții favorabile 
pentru amplificarea continuă a cola
borării reciproce, care a devenit mai 
largă, multilaterală. „România de as
tăzi — a spus vorbitorul — este o 
țară cu ritmuri rapide de dezvoltare 
a industriei sale moderne, multila
terale, cu o agricultură bine organi
zată, cu o știință și cultură înainta
te". în context, el a relevat obiecti
vele mărețe ce decurg din Progra
mul P.C.R., din hotăririle Congresu-j 
lui al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului. „Pe noi, oamenii 
sovietici, ne bucură sincer ritmul cu
tezător de muncă al României socia
liste. Salutăm succesele poporului 
frate român in edificarea vieții noi" 
— a spus vorbitorul.

Referindu-se la dezvoltarea pe pla
nuri multiple a colaborării româno- 
sovietice, vorbitorul a subliniat că 
factorul hotăritor al acestei dezvol
tări, al întăririi continue a alianței 
frățești și prieteniei țărilor și popoa
relor noastre îl constituie adincirea 
conlucrării dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășul L. I. Brejnev și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, Ion Mielcioiu a 
reliefat dezvoltarea relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare ro
mâno-sovietice, subliniind însemnăta
tea excepțională pe care au avut-o 
și o au întîlnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Leonid Brejnev pentru 
conlucrarea româno-sovietică în toa
te domeniile.

soarelui, porumb și chiar bumbac. 
Costul total al proiectului este esti
mat la aproximativ 3 milioane dolari.

SUDAN — în această țară a înce
put realizarea primei părți a unui 
proiect, conceput pe zece ani, de 
plantare cu ceai a unei suprafețe de 
1 000 ha în provincia Equatoria. A- 
ceastă primă etapă vizează plantarea 
a 275 hectare de arbuști de ceai, cu 
o pepinieră și o parcelă de reproduc
ție. o fabrică ce va prelucra 450 tone 
de ceai pe an. Obiectivul urmărit este 
înlocuirea unei părți a importurilor 
cu producția locală, precum și dez
voltarea regiunii de sud a tării.

TANZANIA — De curind au înce
put lucrările de construcție a noii fa
brici de. zahăr , de .la Kagera. Costul 
lucrărilor .este estimat la . 510 milioane 
șilingi. Totodată vor fi extinse cultu
rile de trestie de zahăr. Lucrările de 
construcție a fabricii urmează să fie 
terminate în 1981, producția de zahăr 
urmind să fie atunci de 56 000 tone 
pe an.

ceri externe al R.A. Egipt, aflat în 
vizită la Belgrad in calitate de tri
mis special al președintelui Anwar 
El Sadat.

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate al O N U- începute 
la 26 ianuarie privind politica de 
apartheid in Africa de Sud au fost 
aminate sine die, fără ca vreo rezo
luție să fie adoptată asupra proble
mei puse în discuție.

Criza politică din San 
MarinO. ^ntr_0 declarație făcută 
agenției Reuter, secretarul general al 
Partidului Comunist Sanmarinez. 
Umberto Barulli, a apreciat că, in 
urma eșecului tentativei Marelui 
Consiliu General (parlamentul) > llin 
San Marino de a soluționa crir- po
litică actuală,' „există posibilitatea 
unor alegeri generale" cu 20 de luni 
înaintea termenului constituțional. 
„Noi ne repetăm cererea de a se in
stitui un guvern de urgentă care să 
includă și comuniștii,. dar democrat- 
creștinii refuză să ia în considerare 
propunerea noastră" — a declarat 
Umberto Barulli.

traseelor urmate de cu- 
renții marini, fac măsu
rători pentru determi
narea gradului de po
luare a oceanului pla
netar. studiază platfor
ma continentală a 
U.R.S.S.

Potrivit informațiilor 
telemetrice și rapoarte
lor echipajului, starea 
sănătății celor doi cos- 
monauți este bună.

© VIATĂ - TOTUȘI - 
PE MARTE? Cercetători de 
la N.A.S.A. și de la Fundația 
americană pentru știință au 
descoperit organisme vii in in
teriorul masei stîncoase din An
tarctica. Organismele (bacterii, 
alge, ciuperci) au fost identifi
cate la cîțiva ■ milimetri sub 
suprafețele rocilor din așa-numi
tele „Văi seci" — o regiune din 
Antarctica fără zăpadă sau 
gheață, dar cu’ un mediu am
biant care — așa cum afirmă 
specialiștii — este tot atît de 
ostil vieții ca și cel de pe pla
neta Marte. Prin analogie, co
municatul N.A.S.A., în care se 
anunță descoperirea, emite pre
supunerea că organisme asemă
nătoare ar putea să existe și în 
interiorul rocilor planetei Marte 
pe care sondele Viking nu le-au 
putut perfora. Și, ca atare, vii
toarele programe de explorare 
ar putea ține cont de descope

rirea făcută în Antarctica. Co
municatul N.A.S.A. mai mențio
nează că organismele au fost 
găsite în roci translucide, care 
lasă lumina să treacă prin ele. 
Savanții americani descoperiseră 
anterior alte forme de viață 
care se dezvoltă în straturile de 
gheață ale Antarcticii, fără să fi 
avut vreodată contact cu lumină 
zilei.

@ CERCETĂRI ÎN 
DOMENIUL COMBATE
RII GRIPEI. v“ a*1 al 
gripei, care a început să se 
manifeste cu oarecare virulență 
in unele țări, nu este o apari
ție „în premieră". El a mai' 
bintuit — și anume, în Uniunea 
Sovietică — în perioada 1947— 
1957. Reapariția sa, dincolo de 
preocuparea de găsire a unor 

mijloace eficiente de combatere, 
i-a condus pe oamenii de știin
ță sovietici de la Institutul de 
virusologie din Moscova la o 
ipoteză îmbucurătoare : ei sînt 
de părere că tulpinile de gripă 
nu sint în număr nelimitat. în 
acest caz, medicina nu ar mai 
fi în situația de a fi surprinsă 
nepregătită de mereu alte va
rietăți de gripă ; strategia com
baterii gripei ar trebui și ea 
revizuită, un număr de 4—5 
vaccinuri fiind suficiente pen
tru a . face față cu eficiență 
asaltului acestei boli.

• ACȚIUNEA „FII 
ZVELT". „Controlați-vă re
ciproc greutatea". Sub acest 
slogan se recomandă, în R. F. 
Germania, funcționarilor de 
birou și în general celor 
care nu fac mișcare în cursul

orelor de muncă să acționeze 
Împotriva consecințelor nocive 
ale alimentației neraționale și 
ale sedentarismului. Ministerul 
federal al Sănătății a editat un 
afiș pe care, într-un chenar 
special, se înregistrează rezul
tatele cîntăririlor succesive ale 
celor care lucrează în aceeași 
încăpere. Oricînd se poate face, 
deci, o comparație intre parti
cipanții la această „competiție". 
A da jos kilogramele dăunătoare 
devine, astfel, o chestiune de 
stimulent pentru sănătate.

© PRIORITATE EREH- 
TEIONULUI. în opera de 
salvare a inestimabilelor monu
mente de pe Acropole, inițiată 
de guvernul grec cu sprijinul 

unor foruri internaționale, se 
cere acordată prioritate Erehte- 
ionului. Aceasta este principala 
concluzie a unei recente con
ferințe internaționale de experți, 
ținută la Atena. Construit în stil 
ionic, între anii 421 și 406 î.e.n., 
acest templu, situat lîngă Parte- 
non și mult mai mic decît el, 
își are celebritatea lui, în spe
cial datorită „Lojei cariatide
lor". Or, tocmai cariatidele — 
sculpturi reprezentînd tinere 
fete -r- trebuie cît mal urgent 
puse la adăpost, în incinte cli- 
matizate, deoarece sînt grav a- 
menințate de poluarea atmosfe
rică. Copii fidele — ca execuție 
și culoare — le-ar putea lua 
imediat locul. De fapt, specia
liștii s-au pronunțat pentru res
taurarea întregii loje; este, în 

special, necesară Înlăturarea 
pieselor de fier, introduse, cu 
prilejul unor lucrări anterioare 
de consolidare a construcției; 
ruginite între timp, ele și-au 
mărit volumul și presează asupra 
magpiurii. care ar putea căpăta 
din această cauză fisuri; s-a 
recomandat înlocuirea lor cu 
articulații din titan inoxidabil.

© „PORGY AND 
BESS" ÎN VERSIUNE 
INTEGRALĂ. Pentru prima 
oară, celebra operetă a compo
zitorului George Gershwin „Por
gy and Bess", care, la vremea 
respectivă, a consemnat o pre
mieră absolută, aducînd pe 
scena lirică un crîmpei din 
viața negrilor americani, este 
prezentată în versiunea sa.ori
ginală. într-adevăr, transpunerea 
scenică, a cărei premieră a avut 
loc pe Broadway, în 1935, a fost 

rezultatul unor masive tăieturi 
în partitura originală, opera o- 
riginală devenind astfel o simplă 
operetă. Toate celelalte ver
siuni, inclusiv filmul turnat în 
1959. au fost realizate în ace
leași condiții. Acum, pentru 
prima oară după mai bine de 
40 de ani, a fost restabilită 
versiunea inițială, reintroduse 
ariile suprimate și orchestrația 
originală. Succesul de care se 
bucură în S.U.A. și în alte țări 
ale lumii noua versiune vine 
să contribuie la o reevaluare 
a personalității artistice a lui 
Gershwin.

© AMORTIZOARE 
ANTISEISMICE. în labora
torul de mecanică și acustică 
din Marsilia a fost experimenta
tă o metodă originală de asigurare 
a clădirilor împotriva seismelor. 
Metoda vizează, izolarea clădiri

lor de efectele șocurilor seis
mice prin utilizarea unor amor- 
tizoare — confecționate dintr-un 
strat de oțel și un altul de 
cauciuc — plasate între temelie 
și parter.

© ISTORIA CAPITA
LELOR EUROPENE. Anul 
trecut, arhiva orașului Buda
pesta a lansat un apel către 
arhivele tuturor capitalelor con
tinentului, cerîndu-le concursul 
în editarea unei lucrări de pro
porții consacrate istoriei înte
meierii și dezvoltării capitalelor 
europene. Lucrarea va cuprinde 
datele cele mai semnificative 
privind condițiile geografice și 
politice, arhitectura și urbanis
tica, etapele istorice ale dez
voltării unei anume, capitale 
etc. Ea va include, de aseme
nea, gravuri, litografii, hărți și 
diverse alte ilustrații.
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